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The increasing use of Internet has contributed to the opening of new "worlds" where people 

with a certain problem can create and / or find communities which focus on their specific 

needs. 

The aim of our study was to examine how people with self-injurious behaviour interact with 

each other on the Internet. We conducted a qualitative document analysis of three Internet 

forums and a semi-structured interview with a representative from an association for people 

with self-injury. 

The theoretical points we have used is Goffman's dramaturgical perspective and his theory of 

stigma. We have also in our understanding of our empirical work used the Howard S. 

Becker's labeling theory and theories of creating identities in relation to the Internet and the 

creation of a subculture. 

In our empirical work we have seen that the stigma and the negative labeling the members are 

experiencing in real life does not exist in the forums. We have observed several social roles 

that members take on themselves on the forums and the creation of a subculture. We have 

discovered that the amount of triggering material appearing on the forums does not depend on 

which rules the forums have, rather on how active the moderators are to maintain them. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När vi valde bland olika ämnen att skriva vår uppsats om kom vi överens om att vi ville att 

den skulle handla om människors psykiska problem. Efter en hel del diskussioner kom vi fram 

till att vi ville undersöka problematiken kring självskadebeteende. En inspirationskälla till vårt 

ämnesval har varit intresset för självbiografiska böcker som bland annat handlar om 

självskadebeteende. Idén om att titta på problematiken i förhållande till Internet var det 

uppmärksammade självmord som begick framför en webbkamera 2010 där personen innan 

handlingen diskuterade sin ambivalens kring sitt självmord på ett forum. Då vi av etiska skäl 

valde att inte intervjua någon med självskadebeteende försökte vi hitta andra tillvägagångssätt 

för att närma oss området. Vi valde därför att observera hur personer med självskadebeteende 

interagerar med varandra på Internet.  

1.2 Problemformulering 

Internet ökar möjligheten till både informationsinhämtande och till en gränslös 

kommunikation då interaktionen via Internet inte är beroende av att individer är på samma 

plats eller kommunicerar samtidigt tidsmässigt (Thompson, 2001). Sociala medier som till 

exempel forum, bloggar och chattar tar en allt större plats på Internet (NE, 2010b). Enligt en 

undersökning gjord av Olle Findahl (2009), om ungas användning av Internet, spenderar 16-

25 åringar i genomsnitt 15,7 timmar i veckan vid Internet. Thompson (2001) menar att 

ökningen av internetanvändningen har lett till att det har uppstått ytterligare en plattform där 

vi kan skapa vår identitet. Författaren anser att mediernas ökande förmedling av budskap och 

symbolisk information även ökar mediernas påverkan i identitetsskapandet (ibid.). 

Exploateringen av sig själv på Internet har blivit allt vanligare, vilket kan ses genom det 

ökade antalet bloggar och medlemmar på olika communities. Var femte flicka i 12-13 års 

ålder skriver på en blogg cirka en gång i veckan. I 20 års ålder ökar bloggandet bland unga 

kvinnor och då är de flesta dagligen aktiva på sin blogg. Fyra av fem personer i åldrarna 16-

25 är dagligen aktiva på något community (Findahl, 2009). Utbudet av olika communities har 

blivit allt större de senaste åren. Även om de sociala nätverken, som till exempel Facebook, är 

den typ som dominerar så finns det även intressestyrda communities.  
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I vår efterforskning har vi funnit en del forum där personer delar med sig om sitt 

självskadebeteende och bloggar där personer berättar om hur de skadar sig själva på grund av 

att de mår psykiskt dåligt. En vanlig mening vi har sett i diskussioner om självskadebeteende 

är; ”Jag skär mig inte för att dö, jag skär mig för att överleva”.  

Individer skapar sin identitet i olika sammanhang och med Internets mer utbredda användning 

blir de hemsidor, forum och bloggar vi besöker eller också blir medlem i, en del i hur vi ser på 

oss själva. De frågor vi kommer att behandla i denna uppsats är bland annat följande: Hur kan 

forum med fokus på självskadebeteende påverka en individ? Vad innebär de sociala forumen 

för medlemmarna som har ett självskadebeteende? 

Vi vill i vår uppsats belysa fördelar och nackdelar med användandet av sociala forum genom 

att titta på hur personer med självskadebeteende interagerar med varandra via Internet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur personer med självskadebeteende använder 

sociala forum på Internet. 

1. 4 Frågeställningar 

 Vilken funktion fyller de sociala forumen? 

 Hur interagerar personer med självskadebeteende med varandra på sociala forum? 

 Är interaktionen ett stöd eller ett agerande som förstärker det destruktiva beteendet? 

2. Begreppsdefinition 

2.1 Självskadebeteende 

Det har visat sig vara svårt att definiera begreppet självskadebeteende då det finns olika 

åsikter om vilka beteenden som innefattas av begreppet. I Socialstyrelsens (Ahnemark, 

Hultén, & Åsberg, 2004) rapport Vad vet vi om flickor som skär sig? definieras 

självskadebeteende som ett beteende där en person avsiktligt skadar sig själv för att reducera 
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psykisk smärta och på så vis skapar en form av kontroll. Självskadebeteende är ett destruktivt 

sätt att själv behandla sitt dåliga psykiska mående (ibid.). 

Den vanligaste och mest använda definitionen av självskadebeteende är dock den som är 

framtagen av psykiatrikern och forskaren Amando R. Farvazza (1996). Han delar först och 

främst in självskadebeteende i två grupper, antingen i socialt och kulturellt accepterat 

självskadebeteende eller i patologiskt självskadebeteende. Till gruppen socialt och kulturellt 

accepterande självskadebeteende hör till exempel religiösa eller traditionella ritualer, 

kroppsmodifikation och fakirism. Patologiskt självskadebeteende delas i sin tur in i tre 

grupper beroende på hur allvarliga och återkommande skadorna är. Farvazza kallar de tre 

olika kategorierna för Major self-mutilation, stereotypic self-mutilation och 

superficial/moderate self-mutilation. Major self-mutilation (allvarligt självskadebeteende) är 

ett beteende som sker mer sällan och som leder till stora skador på sin kropp. Det kan till 

exempel vara kastrering och amputation av kroppsdelar. I kategorin stereotypic self-

mutilation (stereotypt självskadebeteende) innefattas beteende som är av rytmisk karaktär och 

som verkar sakna syfte. Personer med beteendet har ofta någon form av utvecklingsstörning. 

Beteendet kan till exempel uttrycka sig i att dunka huvudet i en vägg. Den tredje kategorin, 

superficial/moderate self-mutilation (ytligt/måttligt självskadebeteende) är den som vi i vår 

uppsats kommer att fokusera på. Den innefattar bland annat beteenden som att skära, bränna, 

rispa och sticka sig med nålar. Självskadebeteendet kan vara antingen tvångsmässigt eller 

impulsivt. En person som lider av impulsivt självskadebeteende och som förnekar eller inte 

har någon insikt i att han eller hon självskadar kategorieras in i episodiskt beteende enligt 

Farvazza. När det episodiska självskadebeteendet blir återkommande och personen känner ett 

beroende och identifierar sig med sitt självskadande övergår det episodiska 

självskadebeteendet till ett repetitiv beteende. Personen använder självskadandet som strategi 

att hantera sina känslor (ibid.). 

 

2.2 Triggning 

Ordet trigger kommer ifrån det engelska språket där en översättning till svenska blir utlösare, 

som en avtryckare på ett skjutvapen. Inom medicin beskrivs det som en yttre faktor som leder 

till ett utlösande av sjukdomssymtom (NE, 2010a). När det talas om triggers eller triggning i 

samband med självskadebeteende är triggning när personer som självskadar ser eller hör talas 
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om andras självskadebeteende blir inspirerade och triggade till att skada sig själva. Triggning 

leder ofta till ett ökande självskadande för den som exponeras för den (Johansson, 2010). 

2.3 Forum  

Forum är en del av det som benämns som sociala medier, där kommunikation sker genom 

skrift, illustrationer eller ljud. Till skillnad mot massmedier som är en envägskommunikation 

genom till exempel TV-rutan till många tittare, sker kommunikationen genom sociala medier 

på så sätt att alla kan överföra budskap till alla på lika förutsättningar och på samma 

tillvägagångssätt (NE, 2010b). För att kunna skriva på ett forum krävs i regel att personen 

skapar ett användarkonto, vilket dock inte behövs för att läsa. På forumen finns det kategorier 

som fungerar som mappar där användaren kan skriva i. Inne i mappen finns så kallade trådar 

där användarna har samtal eller diskussioner om ett visst ämne. För att en tråd ska skapas så 

måste en person börja skriva ett nytt inlägg, som användaren i de flesta fall förväntar sig få 

svar på. Om en person får svar på sitt inlägg skapas på så sätt en tråd där användare skriver till 

varandra och en kommunikation uppstår.  

3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ dokumentanalys av empirin vi har funnit på forumen 

samt en kvalitativ semistrukturerad intervju. En kvalitativ semistrukturerad intervju innebär 

att frågorna är specificerade men att vi under intervjun är öppna för följdfrågor och att 

intervjupersonen är fri att utveckla sina svar (May, 2001). Samtidigt som den här metoden är 

mer flexibel än en strukturerad intervju innebär den att det kan vara svårt att generalisera 

svaren till en större population eller jämföra svaren med andra (May, 2001). Den största 

fördelen med semistrukturerad intervju anser vi vara att intervjupersonen får mer utrymme att 

tala om det han eller hon finner vara av betydelse kring ämnet.  

Vi har valt att använda oss av dokumentanalys på internetforum då vi av etiska skäl valde att 

inte ta kontakt med någon som har ett självskadebeteende eftersom vi ansåg att det fanns en 

risk för stigmatisering. Begränsningen med dokumentanalys av sekundärdata är att vi inte kan 

interagera, fråga, ifrågasätta eller få svar på frågor som kan vidareutveckla eller förtydliga 

svaren. En annan begräsning är att det är svårt att veta hur tillförlitlig informationen är då 
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personerna i regel är anonyma på Internet. Fördelarna vi ser med dokumentanalys av 

sekundärdata är att vi inte kan vrida eller påverka vårt material i en viss riktning, exempelvis 

genom vissa frågeställningar. De sekundära data vi samlar in talar direkt till oss istället för att 

ge svar på frågor vi ställer. Då vår empiri är skrivna och publicerade ord på ett internetforum 

ökar reliabiliteten i och med att vår genomförda studie kan återupprepas.  

I kodningen av dokumenten har vi använt oss av en kvalitativ dokumentanalys då vi från 

början inte vill leda in empirin i enskilda fack, vilket man utgår ifrån i en kvantitativ analys. 

May (2001) menar att fördelen med kvalitativ dokumentanalys är att möjligheten att kunna 

granska texten anspråkslöst ökar, vilket talar för att kunna hitta det som är signifikant eller 

intressant i empirin. May beskriver även hur den kvalitativa dokumentanalysen vill fånga 

dokumentet i den sociala kontext den skapades i, då symboler, mönster och strukturer kan 

urskiljas ur empirin. Flexibilitet ses som en förmån i den kvalitativa dokumentanalysen, vilket 

motsätter den klassiska positivistiska synen på kunskap där möjligheten för återskapande och 

hypotesprövande är centralt. Viktigt i analysen är även att se hur relationer mellan olika delar 

av texten ser ut (ibid.). I vår undersökning har vi granskat de texter som skrivits på forum 

samt jämfört de forumen med varandra. Vi har efter att ha satt oss in i vår insamlade empiri 

valt att koda utifrån tre olika teman: interaktion, självskada och identitet. 

3.2 Val av empiri och avgränsning 

Efter en del efterforskning kring ämnet självskadebeteende fann vi en förening i Lund som 

riktar sig till personer med denna problematik. Grundaren, som själv haft ett 

självskadebeteende, startade först en egen hemsida men i och med att aktiviteten blev allt 

högre så skapade hon tillsammans med några andra föreningen SHEDO (Self Harm and 

Eating Disorders Organisation). Föreningen SHEDO är till för att stötta och informera om 

självskadebeteende och deras stödverksamhet utgörs av forumet Zebraforum varifrån vi även 

har tagit en del av vår empiri. Vi kontaktade grundaren av forumet som tyvärr inte hade 

möjlighet att bli intervjuad inom vår tidsram men däremot kunde vi genomföra en intervju 

med vice ordföranden i föreningen. 

I sökandet efter forum använde vi oss av sökmotorn google.se och när vi sökte på orden 

självskadebeteende +forum så var Zebraforum och Terapisnack de första träffarna som kom 

upp. Även Flashback och Bipolär kom upp bland de tio första träffarna, dock valde vi att inte 
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använda oss av Flashback i vår empiri. Anledningen till det var att när vi studerade de trådar 

som handlade om självskadebeteende närmare, upptäckte vi att de som skrev inte utgav sig för 

att själva ha ett självskadebeteende, utan de pratade mest om människor i deras omgivning 

som skadade sig själva. Det förekom även en hel del fördömande åsikter om de som 

självskadar. Flashback var i början av vår insamling av empiri en självklarhet, men då vårt 

syfte var att undersöka hur personer som själva har självskadebeteende interagerar med 

varandra valde vi att inte använda oss av forumet Flashback. De tre forum vi valde var 

Zebraforum, Bipolärt forum och Terapisnack. 

När vi valde trådar på forumen valde vi att ta de senast aktiva till och med 18 november 2010 

vilket var datumet då vi tog trådarna från forumen. För att begränsa vårt material valde vi att 

räkna antal tecken på trådarna på respektive forum. Vi har valt runt 70 000 - 80 000 tecken 

från de tre olika forumen. Zebraforum tillsammans med transkriberingen av intervjun med 

vice ordförande i föreningen SHEDO uppnådde totalt samma antal tecken. På Zebraforum och 

Terapisnack var de trådar vi valde öppna för alla läsare, även för icke-medlemmar. På forumet 

Bipolär krävdes medlemskap för att kunna läsa trådarna, därför valde vi att bli medlem för att 

få tillgång till materialet. Anledningen bakom var att många träffar på sökorden 

självskadebeteende +forum hamnade på just forumet Bipolär. För att få tillgång till mappar 

och trådar som handlade enbart om självskadebeteende till skillnad mot den ”öppna” tråden 

valde vi att bli medlem på forumet Bipolär. Vi valde att döpa oss till XXXXXX och har under 

tiden vi varit medlemmar inte deltagit i någon diskussion, det vill säga vi har inte skrivit 

inlägg eller öppnat nya trådar. Om någon kan se att vi har läst tråden genom att vårt 

användarnamn syns vet vi inte, men vi vet att det står hur många som har läst tråden. På 

forumet finns det mappar med olika kategorier. Vi valde att använda oss av de trådar som 

fanns under mappen Självskadande - Diskussioner som rör självskadande och destruktivt 

beteende. I mappen valde vi att läsa de trådar som har varit aktiva fram till den 18 november 

2010, vi har avgränsat oss genom att endast ta med de trådar som handlar om 

självskadebeteende i form av att skära, rispa eller bränna sig. 

På Zebraforum var vi likt Bipolär tvungna att vara selektiva eftersom forumet även riktar sig 

till personer med ätstörningar. I och med deras inriktning så hoppade vi över de trådar som i 

största del handlade om annan problematik, exempelvis ätstörningar eller självmordstankar. 

Urvalet gjordes utifrån trådens första inlägg, alltså det som startade tråden. Om första inlägget 

handlade i stor utsträckning om ätstörningar valde vi att inte ta med denna tråd. Istället 
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fokuserade vi på trådar där det första inlägget innehöll ord som reflekterar 

självskadebeteende, som till exempel skära, bränna, rispa och skada mig. 

På forumet Terapisnack valde vi att ta trådar under mappen Självmordstankar - 

självskadebeteende - skär mig - Fråga om självmordstankar, skada sig själv, skära sig, 

bränna sig som var den enda mappen som uttryckte specifikt att det handlade om 

självskadebeteende, vilken låg under rubriken Fråga våra Experter och Rådgivare - de svarar 

så fort de kan, de arbetar ideellt. På samma sätt som i de andra forumen, sorterade vi bort de 

trådar som inte handlade om självskadebeteende. Vi valde att inte ta med de inlägg som 

skrivits av de som benämns som experter eller rådgivare i vår empiri för att vårt syfte var att 

undersöka interaktionen mellan personer med ett självskadebeteende. 

En annan anledning till varför vi valde de tre olika forum var på grund av forumens olika 

strukturer där vi hoppades hitta intressanta skillnader och likheter. I avsnittet 

bakgrundsinformation om forumen kommer vi beskriva de olika forumens strukturer närmare. 

När vi har studerat de olika forumen har vi sett att användning av smileys är vanligt. Vi har 

dock valt att inte tolka eller analysera olika smileys på grund av att vi måste begränsa oss i 

vårt analysmaterial. Samma anledning har vi haft till att vi inte har analyserat de “signaturer” 

som användarna använder. Signaturerna eller slutkommentarerna kommer längst ner efter 

varje inlägg användaren skriver. Vi har valt att endast titta på forumtrådar och inte bloggar då 

det är interaktionen vi vill nå. På bloggar förekommer det interaktioner av olika slag men den 

är inte lika kontinuerlig som på forum eftersom det endast är den person som har bloggen som 

kan skriva först och sedan kan andra kommentera eller liknande men de får i regel inte lika 

stor plats på bloggen. Vi har valt att benämna de som skriver på forumen som användare, 

skribenter eller medlemmar. 

3.3 Litteratursökning 

När vi har sökt efter litteratur till teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning har vi 

använt oss av Lunds Universitets sökmotor Elin och databaserna SocIndex och PsycNET. Vi 

har även använt oss av sökmotorerna Google Scholar och Libris. De artiklar vi har använt oss 

av i vår uppsats är peer-reviewed, det vill säga att de har granskats av en oberoende part. De 

sökord vi har använt oss av är self-injury, self-harm, självskada, Internet, identitet, identity, 
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självskadebeteende, parasuicide, self-mutilation, self-abuse, self-destructive, behavior, 

triggar, subkultur, subculture och forum. 

För att skapa oss en bild av kunskapsläget över hur personer med självskadebeteende 

interagerar på Internet har vi även granskat litteraturlistor för att hitta återkommande 

författare och litteratur som belyser det vi skriver om. De böcker och artiklar vi har valt att 

använda i till exempel tidigare forskning har alltså varit litteratur som har varit återkommande 

i material som berör vårt ämne. 

3.4 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång haft ett nära samarbete och en jämn arbetsfördelning. I början av 

litteratursökningen till tidigare forskning och teroretiska utgångspunkter delade vi upp 

materialet mellan oss. När var och en funnit relevant litteratur till uppsatsen presenterade vi 

den för varandra så att vi båda skulle inneha samma kunskaper. Arbetet med de resterande 

delarna i uppsatsen har genomförts i ett nära samarbete, vilket ledde till ett ständigt 

ifrågasättande av varandras texter och analyser.  

4. Etik 

4.1 Etiska överväganden 

När vi valde ut forum att studera där personer med självskadebeteende interagerar var vi noga 

med att undersöka om forumet uttrycker vilka som får eller inte får bli medlemmar. När det 

stod på forumet att alla ska tänka på att vem som helst kan läsa så har vi ansett att det inte 

finns några hinder för oss att studera materialet. När vi närmade oss ett forum vid ett tillfälle 

stod det att endast självskadare får bli medlemmar, då valde vi att inte skapa ett konto eller 

försöka få tillgång till materialet som fanns på denna sida. Vi valde att bli medlemmar på 

forumet Bipolär eftersom vi inte hittade någon information om att personer som inte har en 

självskadeproblematik är ovälkomna. Inte heller efter vi hade skapat ett konto på forumet 

hittades någon information kring huruvida att endast vissa var accepterade på forumet. När vi 

skapade kontot på forumet Bipolär valde vi att vara helt anonyma för att förhindra att på något 

sätt sätta igång tankar hos medlemmarna, det kan till exempel skapa stigma om vi uppger att 

vi är studenter som ska studera deras sätt att interagera. Det material som vi har inhämtat har 

endast tagits ifrån diskussionstrådarna och inte ifrån någons profil, ett val vi gjorde för att 
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minska risken att kränka någons integritet. Vi har diskuterat huruvida vi ska begära access 

från sidansvarig eller ansöka anonymt och det vi kom fram till var att ansöka anonymt och 

inte uppge något om oss själva. Vår profil har inte innehållit någon information utöver vårt 

användarnamn. Anledningen till att vi inte valde att ansöka hos den sidansvarige var för att 

det skulle kunna finnas en risk att om vi berättar vilka vi är och vårt syfte kan även det skapas 

en form av stigmatisering. När vi har samlat in vårt material har vi hela tiden varit beredda på 

att avsluta vårt konto och inte använda oss av det material vi samlat in om det är så att någon 

uttrycker att vi inte är välkomna, undrar över vårt syfte eller om vi hittar information om att 

icke-självskadare är ovälkomna. 

Vi har valt att inte skapa nya trådar eller skriva inlägg på de forum vi har granskat då det kan 

ifrågasättas huruvida vi själva har frambringat eller genererat det material som skulle ha 

skapats av vår interaktion. 

När vi redogjort för vår empiri har vi valt att inte skriva ut personernas användarnamn, 

signatur eller ålder för att avidentifiera alla personer i största mån. Vi har istället hittat på 

fingerade namn till de inlägg som vi använt oss av. Vi har även avstått ifrån att använda oss 

av material som på något sätt kan härledas till en specifik person. När vi har använt oss av 

citat från våra undersökta forum har vi ändrat i till exempel stavningen eller formuleringen. 

Därefter har vi kontrollerat att det inte går att hitta ursprungskällan genom att söka på 

sökmotorn google.se tillsammans med namnet på det forum som vi har tagit citatet ifrån. Efter 

ovanstående åtgärder som vi har tagit för att avidentifiera våra citat och användare har vi valt 

att använda oss av forumens korrekta namn. 

I kontakt med personen som vi genomförde en semistrukturerad intervju med informerade vi 

om syftet i vår uppsats och vad det var vi ville få ut av intervjun. Innan inlämning av 

uppsatsen har vi fått ett godkännande av intervjupersonen för att använda det material som 

hon har bidragit med. Eftersom intervjupersonen företräder en förening och inte sig själv har 

vi valt att skriva ut personens befattning inom föreningen.  

4.2 Förförståelse 

Vi har i våra metodologiska överväganden skrivit att vi vill genom en kvalitativ analys förstå 

hur människor med självskadebeteende interagerar på Internet. Vi vill förstå i vilken kontext 

och sammanhang användarna lever i och vilka referensramar de har på de sociala forumen. 
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Aspers (2007) beskriver förförståelse som ett fenomen som uppstår då en person försöker 

förstå en annan människa, det vill säga vad den andra personen menar. Han beskriver även en 

fara med att förstå och gå in i en annan människas synsätt till en sådan grad att vi förlorar 

förmågan att se och tolka empirin från olika perspektiv och synvinklar. Vi måste kunna sätta 

oss in i en annan förståelsehorisont och samtidigt kunna distansera oss och se det med en viss 

objektivitet. Författaren menar att det viktigt att förstå våra egna utgångspunkter i förhållande 

till vår empiri (ibid.), det vill säga det material vi har fått fram genom intervjun och inläggen 

på forumen. 

Vår förförståelse kring självskadeproblematiken är att syftet med att orsaka sig själv fysisk 

smärta är ett sätt för att dämpa eller reducera den psykiska smärtan. Vi ser att beteendet är en 

negativ handlingsstrategi som fungerar som en tillfällig lösning för att minska det psykiska 

dåliga måendet. Vi anser oss inte kunna se problematiken helt objektivt då vi menar att vi 

alltid tolkar och ser världen mer eller mindre subjektivt och därmed är inte fullständig 

objektivitet möjlig. Dock kommer vi försöka vara så öppna som möjligt för nya synsätt och 

perspektiv.  

En av oss är väldigt kritisk mot hur personer idag exploaterar sig själva på Internet på bland 

annat forum, communities och bloggar. Åsikterna grundar sig i att människor inte längre 

känner sig tillfreds med att värna om sina privatliv utan känner ett starkt behov av att hävda 

sig i en mycket större omfattning. Medvetenheten för svårigheterna att se det positiva med 

exploateringen är klar för oss. Då endast en av oss har dessa starka åsikter och är öppen med 

dem kommer diskussioner och ifrågasättande ske kontinuerligt under arbetets gång. 

En av oss är volontär i Tjejjouren i Lund där vi i vår jourverksamhet möter självskade-

problematik, såsom att skära sig, ätstörningar etc. som bland annat yttrar sig på Internet. Vi på 

Tjejjouren i Lund pratar med dessa tjejer dock har vi inte tagit någon ställning eller policy 

kring vad vi anser om forum där tjejer skriver om sin problematik. I mitt engagemang har jag 

mött självskadeproblematiken och kan se forumen både som ett stöd och som icke-stöd.  

5. Tidigare forskning 

Forskningen kring hur personer med självskadebeteende interagerar med varandra på Internet 

visar sig än så länge vara smalt, vilket också har nämnts inledningsvis i de flesta material vi 

har hittat. Det finns en hel del om självskadebeteende i allmänhet men väldigt lite om 
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relationen mellan självskadebeteende och Internet. Vi har dock funnit två stycken 

avhandlingar. Den ena är skriven av Anna Johansson och kom ut 2010 och handlar om hur 

personer med självskadebeteende exploaterar sig själva på Internet. Hon har gjort en 

etnografisk studie där hon har studerat olika internetforum och även genomfört intervjuer med 

personer som skriver som sitt beteende på Internet. Den andra avhandlingen är skriven av 

Michael Westerlund som bland annat har undersökt hur självmord har diskuterats och 

kommunicerats på Internet, vilket vi anser att vi kan koppla till våra frågeställningar. Vi har 

även funnit några artiklar skrivna av Janis Whitlock med flera och några av Patricia A. Adler 

och Peter Adler, som belyser självskadebeteende och internetanvändning. 

5.1 Gemenskap på Internet 

I Anna Johanssons (2010) insamlade empiri fann hon att medlemmarna ofta framställde sig 

själva som ensamma och utlämnade samt att deras inlägg på forumen karaktäriserades av att 

de ville ha hjälp. Svaren på inläggen var till stor del positiva och stöttande. Ofta gavs rådet att 

prata, att söka hjälp eller att berätta om sitt problem för andra. Whitlock, Lader och Conterio 

(2007) menar att det positiva med internetforum som riktar sig till personer med 

självskadebeteende är att de kan finna andra personer med samma problematik och att 

forumen kan bryta den isolering och ensamhet som många med beteendet kan känna. Att 

diskussionen förs på Internet medför en anonymitet som gör att det är lättare att prata med 

andra om sina erfarenheter och problem. Både Johansson (2010) och Whitlock med flera 

(2007) beskriver hur internetforumen är som en mötesplats för personer som skär sig. Faran 

med forumen är att de ofta är ett hinder för att bli fri från sitt självskadebeteende.  

5.2 Vad skrivs? 

I Anna Johanssons undersökningsmaterial skriver många användare inlägg som ett sätt för att 

söka hjälp och stöd. Whitlock med fleras studie gjord 2007 handlade främst om att undersöka 

hur diskussionen ser ut på forum där personer med självskadebeteende interagerar med 

varandra. De tittade bland annat på hur hjälpsökande personer var och hur mycket de 

avslöjade om sig själva, hur de delade med sig på forumen och hur attityderna var gentemot 

sig själva och de andra som skrev (Whitlock et al., 2007). Studien visade att det tydligt gick 

att se två olika sorters inlägg på forumen. Den ena sortens inlägg var av en mer positiv 

karaktär, där råd och stöd för att sluta med sitt självskadebeteende var dominerande. Andra 
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inlägg var istället mer negativt präglade, som till exempel diskussioner om olika tekniker att 

skada sig på. I studien handlade de vanligaste diskussionerna på internetforumen om 

händelser som hade med självskadandet att göra, där information som var väldigt triggande 

ofta förekom. Att det finns två olika sätt att uttrycka sig på varav den ena är mer destruktiv 

och den andra mer stöttande, har även Westerlund (2010) kommit fram till i sin avhandling 

om självmord och Internet. Graden av triggande information skilde sig mellan olika forum 

beroende på hur kontrollerade de var av moderatorer som censurerar sådan text (Whitlock et 

al., 2007). I tidigare studier gjorda av Whitlock, Powers och Eckenrode (2006) var de mest 

förekommande inläggen de som handlade om att bekräfta och uppmuntra varandra på 

forumet. Därefter kom de inlägg som skulle kategoriseras in i triggande inlägg, alltså 

diskussioner kring händelser som handlar om självskadandet (Whitlock et al., 2006). I studien 

framgick att det fanns en ökning av inlägg som skulle kännetecknas som triggande från åren 

2006 till 2007. Whitlock med fleras studier är genomförda i USA medan Johanssons är 

genomförd i Sverige, vilket man kan ha i åtanke när man studerar deras resultat och finner att 

i Johanssons insamlade material är hjälpsökande och stöttande inlägg vanliga medan det syns 

en ökning av triggande inlägg i Whitlocks studier. Kan det vara så att personer med 

självskadebeteende interagerar på olika sätt i olika länder? I Whitlocks med fleras studier 

kunde de även se att andra typer av inlägg där det framgick att medlemmen såg sitt 

självskadebeteende som ett beroende. Många av forummedlemmarna jämförde det med en 

drog och uttryckte att de ville men inte kunde sluta (2006). Även i Adler och Adlers (2005) 

studie kunde de se att de personer som ofta självskadade beskrev att självskadandet blev till 

ett beroende och att de började känna en oro om de inte fick skada sig på ett par dagar. 

5. 3 Identitet och subkultur 

Johansson (2010) har i sin studie kunnat se det paradoxala som uppstår när personerna på 

forumen identifierar sig med de andra medlemmarna och deras självskadebeteende samtidigt 

som de vill bli fria ifrån sitt beteende. Även denna tvetydighet uppstår i diskussioner kring 

psykiatrin, där forummedlemmarna berättar om sin rädsla över att ta kontakt med vården 

samtidigt som de vill bli friska från sitt beteende. Det skapas en kamp om att förlora sin 

identitet som självskadare genom att söka sig till vården för att bli fri från sitt beteende. 

Risker med forum på Internet där användarnas gemensamma nämnare är självskadebeteende 

är att det är lätt att hitta många andra personer med samma beteende och att det bildas någon 
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form av subkultur. De identifierar sig då med sitt beteende och varandra, vilket kan leda till 

att deras självskadebeteende blir accepterat och normaliserat, vilket försvårar insikten i deras 

problematik (Whitlock et al., 2007; Johansson, 2010; Adler & Adler, 2007).  Forum för 

personer med självskadebeteende skapar ett sammanhang för medlemmarna där deras 

självinsikt och identitet formas. Även om det förekommer många medlemmar som inte deltar 

aktivt eller som flyktigt besöker forumet så bildas det normer och sanktioner som skapar ett 

socialt sammanhang för personer i forumet (Adler & Adler, 2008). Adler och Adler (2005) 

fann dock i sina studier att de subkulturer som skapades inte legitimerade deras beteende. 

Undersökningen visade nämligen att när personer med självskadebeteende pratade med andra 

med samma beteende på forumen talade de ofta om hur de skämdes och inte ville visa sina 

skador för andra (ibid.). 

I tidigare studier har personerna som självskadar kännetecknats som enstöringar och att de har 

en känsla av skuld och skam över sitt beteende. När Internet växte och allt fler började 

använda sig av Internet sökte många efter kunskap om sitt beteende och fann att de inte var 

ensamma (Adler & Adler, 2008; Whitlock et al., 2007). Efterhand som självskadebeteende 

blev mer uppmärksammat och diskuterat upplevde de att den stigmatisering som de tidigare 

känt minskade och de som kände till deras problematik såg på dem som personer med 

problem (Adler & Adler, 2005).  

En del män i Adler och Adlers (2008) studie uppgav att de gömde sig bakom ett kvinnligt 

namn på forumen och författarna tror att anledningen var att försöka passa in i subkulturen 

som skapats av kvinnor. Det är även så att personer kan ha olika identiteter på olika forum, till 

exempel agerar en person som ett stöd och uppger sig vara skadefri i ett forum och i ett annat 

forum diskuterar samma person sitt pågående självskadande. Författarna menar att 

konsekvensen av att tillhöra ett forum eller en grupp på ett forum gör att identiteten kan 

ändras. Studien visade även att beteendet fortsatte och eskalerade då användarna i forumen 

diskuterade sitt självskadebeteende. Personer som deltagit i dessa diskussioner kunde känna 

att de var tvungna att skada sig själva då det var forumets diskussionstema. Användarna blir 

medlem i en grupp där det skapas en subkultur, vilket leder till att många har svårt att lämna 

eller avvika från gruppens huvudsyfte (ibid.).  
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5.4 Anonymitet 

Westerlund (2010) skriver att anonymiteten som råder på Internet är en stark bidragande 

faktor till att människor skriver om privata och intima saker på en plats som är så offentlig 

som Internet är. Även Adler och Adler (2008) anser att möjligheten till att vara anonym på 

Internet har en påverkan på personernas agerande. I Michael Hardeys (2002) artikel Behind 

the screen skriver författaren att den digitala medieanvändningen på till exempel forum har 

skapat diskussioner om anonymiteten på Internet. Han redogör för tidigare forskning som 

främst utgått från online-spel, chattforum eller diskussionsgrupper, där det hävdas att 

människor i och med anonymiteten skapar fantasy-själv där ens bakgrund eller kultur inte 

skulle ha någon påverkan i framställningen av dem själva på Internet (Hardey, 2002). Dock 

motsäger sig flera författare inklusive Hardey (Hardey, 2002; Moinian, 2006) denna syn och 

menar att människor inte befinner sig i ett kulturellt eller socialt vakuum. Moinian (2006) 

menar att den roll vi har när vi använder oss av Internet avspeglar den identitet vi har i det 

verkliga livet.  

Westerlund (2010) anser att anledningen till varför personer söker sig till specifika forum som 

karaktäriseras av ett ämne som i samhället är tabu, är för att kunna känna igen sig och 

kommunicera med andra som tänker lika som en själv. Användarnas egna tankar bekräftas 

och därmed blir de accepterade av andra på forumen. På sådana här forum är personerna ofta 

väldigt självutlämnande samtidigt som de är anonyma (ibid.). Adler och Adler (2008) menar 

att personer med självskadebeteende lever lite av ett dubbelliv. De är öppna om sitt beteende 

på Internet och berättar om sig själva, men till människor som befinner sig i deras närhet i 

verkliga livet avslöjar de ingenting om sitt självskadebeteende. Genom att endast dela med sig 

på Internet så undviker de att riskera att utsättas för stigmatisering eller negativt bemötande 

(ibid.). 

6. Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Val av teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss av Erwing Goffmans (1972) bok Stigma - Den avvikandes roll och 

identitet och Howard S. Beckers (1963) Utanför: avvikandets sociologi. Båda författarna 

anser att den stämpling som sker och de stigman som förekommer uppstår i beroende till en 
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kontext. Anledningen till att vi har valt att använda oss av Goffman och Beckers teorier är att 

vi i vår empiri har sett att medlemmarna på forumen ofta beskriver att de upplever att andra 

ser på dem som avvikande. 

Vi har även valt att använda oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv i boken Jaget och 

maskerna (2004) där författaren använder begrepp från teatervärlden för att illustrera hur 

människor interagerar med varandra. Goffmans iakttagelser är utifrån verkliga livet och han 

lägger mycket vikt på just den icke-verbala kommunikationen såsom kroppsspråk, tonfall etc. 

vilket vi inte kan analysera då vi endast har skriftliga sekundära data. Trots avgränsningen 

kring användningen av det dramaturgiska perspektivet anser vi oss ha användning av 

Goffmans begrepp såsom social roll, bakre och främre regionen samt regissör, i vår förståelse 

av vårt material. Goffmans teoribildning är tagen från att människan skapar sin identitet 

genom socialisering med andra människor (NE, 2010c). Människan ses som en social varelse 

som genom språket skapar sig sitt självmedvetna och reflekterande intellekt (ibid.). 

I vår empiri har vi sett att medlemmarna har ett behov av att dela sina egna erfarenheter med 

andra på forumen. Därför har vi valt att använda oss av van Leuween & Bells (1994) och 

Crafoords (2005) teorier kring bekännelse, som innefattar att man dela med sig av saker som 

kan ses som negativa. Vi har använt böcker och artiklar som speglar förhållandet mellan 

identiteten och Internet och som undersöker vad anonymiteten har för påverkan för  

interaktionen. Vi har även valt att använda oss av begreppet subkultur för att se huruvida 

personerna skapar en egen kultur inom forumen.  

6.2 Stämplingsteori och stigma 

Enligt stämplingsteorin är det inte en persons egenskaper som är avvikande och grunden till 

stämpling utan det är det som sker i en relation eller interaktion mellan fler än en individ som 

stämplingen uppstår (Becker, 1963). Den som stämplas som avvikande görs det i samspelet 

med en icke-avvikande individ. Alltså är det den andres reaktion på det avvikande som är 

själva stämplingen (ibid.). Stämplingsteorin anser att beteenden i sig inte kan vara avvikande 

utan det är faktorer runt omkring som avgör. Situationen spelar stor roll, att mörda en annan 

människa i krig anses inte vara en handling som skulle leda till åtal, vilket det däremot hade 

gjort om mordet hade skett på grund av hans eller hennes hudfärg (ibid.).  
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Goffman (1972) skriver i sin bok Stigma- Den avvikandes roll och identitet att ett stigma är 

något som en person får genom att vara avvikande i förhållande till mängden, vilket leder till 

att den får ett annat bemötande och därmed syn på sig själv. Enligt Goffman finns det tre olika 

sorters stigman:  

– Kroppsliga, så som fysiska missbildningar. 

– Avvikande personliga karaktärer, som till exempel homosexualitet, arbetslöshet, 

självmordsbenägenhet, som uppstått för att personen är viljesvag eller har brist på hederlighet. 

Personer som ansluter sig till dessa egenskaper gör det på grund av sitt förflutna. 

– Tribala stigman är stigma som kan följa med genom flera generationer som exempelvis ras 

och religion. 

I samhället råder normer och åsikter om vad som är normalt och vad som är avvikande, vilket 

skiljer sig beroende på i vilken kontext man befinner sig. En del egenskaper som är ett stigma 

i Sverige kan tillhöra normen i ett annat land och där inte kategoriseras som ett stigma (ibid.).  

6.3 Det dramaturgiska perspektivet 

Goffman (2004) beskriver hur människor spelar olika roller i möten med andra. Det totala 

handlingsmönstret som personen använder i en situation vars syfte är att förmedla någonting 

till åskådarna kallar Goffman ett framträdande. Om personen har samma handlingsmönster 

under olika framträdanden kallas det för en roll eller rutin. En social roll är den roll som blir 

knuten till möten med personer av samma status, liknande publik eller samma människor där 

det bildas skyldigheter och rättigheter emellan dem. Den skapas för att gynna personliga, 

publikens eller samhällets intressen. Föreställning av den sociala rollen förenas till slut till en 

del av vår personlighet och identitet (ibid.) 

Under vissa situationer där det finns många människor som ska fungera i grupp så krävs en 

vedertagen social fasad att situationen ska fortlöpa så smidigt som möjligt. I gruppen skapas 

stereotypa föreställningar och normer som förblir stabila trots olika störande stimuli, vilket 

Goffman benämnar som en kollektiv representation. När en person tar på sig en social roll är 

det sällan personen själv som skapar den. Personen blir istället tilldelad en roll, som till 

exempel när en person får ett visst yrke följer vissa karaktärsdrag och ansvarsområden. För att 

bibehålla en kollektiv representation utåt krävs det att gruppen är samspelt. I vissa grupper 

finns det en regissör som har till uppgift att se till att alla följer sin roll för att hålla gruppen 
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intakt. Regissören korrigerar en eller flera gruppmedlemmar då de går utanför gruppens 

normer (ibid.). 

Goffman (2004) beskriver de olika rum som en person kan nås genom olika perceptioner som 

att synas eller att höras. Detta kallar Goffman för olika regioner. Den främre regionen är där 

föreställningen äger rum. Om andra åsikter, aktiviteter etcetera kommer fram i framträdandet 

som inte stämmer överens med sin fasad kan det skada och kuva den. I den bakre regionen 

eller bakom kulisserna tillåts det som annars undertrycks i framställningen av en grupp eller 

roll. En person kan bakom kulisserna gå ur sin roll, yttra andra åsikter och visa hela sitt jag 

och inte endast den roll som han annars spelar. Bakom kulisserna finns ingen publik och där 

tillåts en mer experimentell hållning till sin roll, dekor och sitt framträdande där personen helt 

enkelt inte behöver spela en roll. 

6.4 Bekännelser på Internet 

Bekännelser anges av van Leuween och Bell (1994) vara beskrivande berättelser, ofta i dåtid, 

som avslöjar misstag, svagheter eller åsikter och handlingar som kan innebära att de blir 

dömda av andra. För att det ska vara en bekännelse krävs att de måste referera till sig själva 

och säga sig bära ansvaret för det de bekänner. Crafoord (2005) skriver i sin bok Människan 

är sin berättelse - tankar om samtalskonst om vikten av bemötandet av en bekännelse. 

Författaren menar att den respons den som berättar får av andra påverkar personens självbild 

och identitet. Om gensvaret är positivt skapas det en bekräftelse av bekännelsen och personen. 

Om bekännelsen däremot får ett negativt eller inget gensvar alls kan det skapa en förvirring 

och en känsla av skam hos personen (ibid.). Westerlund (2010) menar att på grund av de 

känslor som uppstår hos den som bekänner söker sig personer till situationer där chansen att 

få positiv bekräftelse är störst. Att söka sig till virtuella rum som har samma synsätt eller 

beteendeproblematik är därmed för dessa personer det ultimata. De möjligheter Internet har 

fört med sig leder till ökade chanser att hitta personer som är som en själv (ibid.). 

6.5 Identitet och anonymitet 

Anthony Giddens och Karen Birdsall (2003) definierar identitet som karaktärsdrag som 

avskiljer en person eller grupp från andra. Namn, nationalitet, sexualitet är exempel på sådana 

drag. Författarna menar att det finns två typer av identiteter, en social och en personlig 

identitet. De karaktärsdrag som andra tillskriver en person benämner författarna social 
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identitet. En person kan inneha flera av de olika attribut som andra tillskriver dem, till 

exempel kan en person vara både mamma, ekonom och gift. Den personliga identiteten är den 

som personen själv skapar i förhållande till sin omvärld. Det är den personliga identiteten som 

särskiljer en person ifrån andra om som har en liknande social identitet. Genom sin 

handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter skapar individen sin personliga identitet vilket är 

individens egen upplevelse av sig själv (ibid.). Flera författare (Thompsson, 2001; Johansson, 

1999, Melucci, 1992; Källström, 1992; Willis, 1992) beskriver att människan numera aktivt 

söker sin identitet istället för att få sig den tillskriven. Melucci (1992) menar att i dagens 

samhälle blir vi inte tilldelade vår identitet genom att vi föds in i en viss familj eller 

samhällsklass etc. utan idag skapar vi istället vår identitet aktivt utifrån vår kultur som innebär 

att vi idag bland annat har möjlighet att byta samhällsklass. Johansson (1999) beskriver även 

hur människan har gått från en passiv till en aktiv konsument gällande identitetsskapandet, där 

människan i större utsträckning nu får reflektera kring våra val i livet eftersom det finns ett 

större utbud (Thompson, 2001). Medierna åskådliggör på så sätt ”världar” som tidigare inte 

varit tillgängliga eller svåråtkomliga (Johansson, 1999). 

Johansson (1999) skriver att medieforskning har påvisat ett aktivt identitetsskapande genom 

medier. Samtidigt som vi använder oss av medier menar författaren att vi på så sätt blir 

beroende av medierna och populärkulturen i vårt identitetssökande samt att vi använder oss av 

flera plattformar när vi skapar vår identitet. En annan författare (Källström, 1992) ger 

exempel på dessa plattformar som är fysiska, sociala och kulturella omgivningar i ett 

experimenterande ”identitetsarbete”. Ungdomar använder sig av de material de har i sin 

omgivning i sitt skapande (Willis, 1992), vars material har ökat i takt med den ökade 

medialisering (Johansson, 1999). Johansson (1999) menar att ungdomar idag måste förhålla 

sig mer aktivt och reflexivt till informationen vi ständigt får genom medierna, vilket han anser 

leder till en individualisering av medierna på så vis att personen selektivt väljer att ta till sig 

den information som den tycker är betydelsefull. 

Hardey (2002) och Moinian (2006) presenterar i deras studier att anonymiteten inte 

medverkar till att individen skapar olika jag på Internet, utan att den identitet som vi har i 

verkliga livet påverkar den roll vi har när vi befinner oss på Internet.  Johansson (1999) menar 

att rollen vi har på nätet styrs av oskrivna regler som en person lär sig använda och förhålla 

sig till. Men trots att vi inte i och med användningen av Internet skapar flera ”cyberjag” så 
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finns det en större möjlighet till att experimentera med sin identitet i med den ökande 

informationsspridningen (ibid.).  

Vi har valt att se på identiteten som en persons samlade intryck som han eller hon har om sig 

själv och som skapas i handlingar, reflektioner och tankar om sig själv i samspel med 

omgivningen. Syftet med identitetsskapandet ser vi som ett sätt att organisera världen för att 

skapa sammanhang. Vi anser att människor fortfarande befinner sig i sin sociala och 

kulturella kontext trots att de befinner sig på Internet.  

6.6 Subkultur   

I Anthony Giddens och Karen Birdsalls (2003) beskrivning av identitet som även nämns 

ovan, finns det karaktärsdrag som symboliserar sociala tillhörigheter exempelvis logoped, mot 

kärnkraft, emo, göteborgare etc. Inom varje tillhörighet finns det vissa egenskaper som en 

person förväntas ha (Helkama, Rauni & Liebkind, 2000). En persons sociala identitet 

förväntas innefatta gruppens kultur genom de normer, uppfattningar och beteenden som 

värderas i kulturen som åtråvärda (Giddens & Birdsall, 2003). 

I sökandet efter identitet och för att skapa mening menar Johansson (1999) och Svedberg 

(1997) att det skapas subkulturer eller subgrupper för att känna samhörighet och för att ”bli 

någon”. I grupper uppstår efter en tid sociala filter för vad som är accepterat och för vilka 

normer som ger liv till subkulturen. Johansson (1999) menar att subkulturerna kan ses som en 

respons på känslan av meningslöshet och hopplöshet. Genom att vara del av en subkultur, så 

skiljer sig den egna gruppen från den härskande kulturen i samhället och skapar på så sätt en 

distans från mängden och en mer definierad identitet. Verktyg som kan användas för att bilda 

en subkultur är exempelvis användandet av symboler och identiteter för att förstärka känslan 

av att vara speciell (ibid.). 

En grupps kultur strävar mot likhet genom kollektiv makt som utövar ett socialt tryck för att 

företeelser som går emot gruppens normer inte får uttryckas (Helkama et al., 2000). 

Gemenskapen ger uttryck av oövervinnelighet, etisk korrekthet och dominans och 

gruppmedlemmarna censurerar sig själva för att bevara den glorifierade synen på gruppen. 

Ofta finns det någon i gruppen som ser till vad samtalet går i för riktning (ibid.). Skapandet av 

ömsesidiga identiteter i subkulturer är en betydelsefull konstruktion för att uppleva mening 

(Giddens & Birdsall, 2003). 
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6.7 Beroende 

Craig Nakken (1996) beskriver i sin bok Jaget och missbrukaren hur ett beroende uppstår och 

vad som sker när en person blir beroende av en händelse eller ett objekt. Författaren menar att 

det finns flera olika sorters missbruk varav han refererar till bland annat matmissbruk, 

sexmissbruk och drogmissbruk. När ett missbruk har pågått en tid och relationer till 

närstående påverkas på grund av missbruket börjar missbrukaren ofta känna skam. När 

han/hon missbrukar kommer känslor av skam efter händelsen. Det skapas en ond spiral där 

personen missbrukar för att slippa skammen, men efteråt bildas bara ännu mer skam och då 

börjar missbrukaren känna ett behov av att rättfärdiga händelsen inför sig själv. Beteendet 

leder till att missbrukaren börjar få sämre självförtroende, självrespekt och självkontroll. När 

beroendet av händelsen eller objektet ökar sker det samtidigt en ökning av avståndet till andra 

människor då jakten efter sinnesförändringen är personens huvudsakliga mål. Nakken 

beskriver en alkoholists vänskapsrelationer till andra ”dryckesvänner” med att vänskapen ofta 

är en illusion. De själva ser på relationen som betydande men då alkoholen försvinner upphör 

vänskapen (ibid.). 

7. Bakgrundsinformation om forumen  

Vi kommer här kort beskriva de olika forumen varifrån vi har hämtat vår empiri. När vi har 

studerat de tre nedanstående forumen har vi sett att forumen benämner de som skriver på olika 

sätt. De använder sig av titlar som till exempel medlem och författare. Vi har valt att benämna 

de som skriver på forumen som användare, skribent eller medlem. 

7.1 Terapisnack 

Terapisnack är enligt upphovsmännen ett psykologiforum. På forumet kan personer ställa 

frågor kring olika psykiska problem och sjukdomar. Det finns de som benämns som experter 

som svarar på frågorna som ställs och även andra medlemmar som är intresserade av 

psykologi kan besvara inlägg. De regler som finns på forumet handlar bland annat om att 

pornografiskt och främlingsfientligt material inte får förekomma, lagöverträdelser polisanmäls 

och att förespråka, droger, självdestruktiva beteenden är förbjudet. Forumets experter är 

personer som arbetar ideellt med att besvara inlägg aktivt på Terapisnack. Experterna är 
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personer som är idrottscoacher, socionomer, behandlingassistenter, psykologer med mera 

(Terapisnack, 2010). 

7.2 Zebraforum 

Zebraforum är en stödverksamhet inom föreningen SHEDO. SHEDO och forumet riktar sig 

till personer som har en självskade- eller ätstörningsproblematik. Enligt SHEDOs vice 

ordförande bygger forumet på ett friskhetstänkande, där det finns en stark strävan efter att 

skapa ett forum som är konstruktivt för personer med bland annat självskadebeteende. 

Forumet vill att det ska vara en god och varm stämning för deras medlemmar och anser att det 

är viktigare än att de ska expandera och öka antalet medlemmar. Forumet har regler som 

beskriver hur medlemmarna ska agera på forumet exempelvis att det är förbjudet att skriva 

saker som kan vara triggande. Det finns moderatorer som kontrollerar inlägg och censurerar 

om någon medlem skrivit något som kan vara stötande eller har en triggande effekt. 

Medlemmarna har även möjlighet att anmäla inlägg som strider mot forumets regler. De flesta 

av moderatorerna och föreningens medlemmar har haft eller har ett aktivt ätstörnings- och 

eller självskadebeteende. 

7.3 Bipolärt forum 

Bipolärt forum är riktat till personer med bipolär/manodepressiv sjukdom (Bipolärt forum, 

2010a). De regler kring självskadebeteende som finns på forumet är att det inte är tillåtet att 

tipsa om, fråga om metoder att skada sig själv, bästa sätt att skada sig själv eller länka till 

sidor med destruktivt innehåll som kan trigga fram mani/hypomani/mix/depression. I 

forumets regler står även att det inte är tillåtet att uppmuntra eller tipsa om hur man kan dölja 

sitt självskadande beteende och inte heller att ingående beskriva självskadehandlingar 

(Bipolärt forum, 2010b). 

8. Empiri och analys 

8.1 Inledning 

Vi kommer i presentationen av vår empiri och analys att ge exempel på saker som skrivs på 

de forum som vi har undersökt, genom att visa hela eller delar av inlägg. I vår insamlade 

empiri kommer vi att analysera utifrån våra teoretiska utgångspunkter samt jämföra med den 
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tidigare forskning vi har funnit om vårt ämne. Avsnittet empiri och analys är strukturerat på så 

vis att vi kommer börja med att analysera hur medlemmarna på de olika forumen skriver om 

hur de uppfattar att andra ser på deras självskadebeteende. Därefter kommer vi att presentera 

vad de skriver om gällande deras egen syn på beteendet, vilket följs av en analys av vad 

forumen har för inverkan på deras interaktion och vilka faktorer som spelar en roll i deras 

agerande på Internet. Vi kommer även att studera hur personerna som är aktiva på dessa 

sociala forum påverkas och vad som kan skapas genom att en interaktion för personer med 

självskadebeteende förs på Internet. 

8.2 Föreställningar utifrån  

I följande avsnitt kommer vi att utifrån vår empiri analysera hur användarna upplever att 

andra utanför forumen ser på dem. På forumen har vi sett att medlemmarna ofta talar om att 

självskadebeteendet är ett tabubelagt ämne. De säger sig inte vilja eller tro sig kunna prata 

med någon om sitt problem. De uttrycker ofta att de är rädda för att de ska betraktas som 

avvikande och därmed få negativ respons.  

“Jag har hört att det har varit snack om mig, människor (som jag inte 

känner) som har varit oroliga och undrat om mig och mina ganska så 

nya ärr. Det blev jag ganska överrask över, eftersom jag, sedan jag 

börjat gå i kortärmade tröjor, känt mig väldigt avslappnad. För det 

mesta har jag inte märkt någon som helst reaktion när människor sett 

mina armar.”/ Månen (Zebraforum) 

Månen som har skrivit på Zebraforum har reagerat över att människor som hon inte känner 

har reagerat över hennes ärr.  Hon berättar att hon tidigare inte märkt att speciellt många har 

reagerat när hon har gått i kortärmat och att hon själv inte har tänkt så mycket på det utan känt 

sig avslappnad. Utifrån vad Månen skriver kan man tolka att det hon upplever är en form av 

stämpling, för att människor i hennes omgivning har börjat prata om henne för att hon har ärr, 

vilket inte tillhör normen.  Becker (1963) skriver att stämpling är kontextbundet och att när ett 

beteende avviker från den norm som råder finns det en risk för att andra utför en form av 

stämpling. Det som Månen själv upplever är att han eller hon har det Goffman (1972) kallar 

för ett stigma som andra människor reagerar på. Hennes ärr är utstickande och de tillsammans 

med andras vetskap om hur de har uppkommit är avvikande. Hade Månen istället tillhört till 
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exempel en annan kultur som haft ritualer som innebär att man skär sig i armarna hade hennes 

ärr och självskadebeteende inte varit ett stigma och någon stämpling hade troligen inte ägt 

rum. I disksussion kring stigma och stämpling är det viktigt att se till kontexten och dess 

sammanhang då både Goffman (1972) och Becker (1963) menar att dessa fenomen är 

beroende av situationen. 

”När jag inte döljer mina ärr utan visar dem är det på något sätt ett 

försök från mig att acceptera den sidan av mig och att be andra att göra 

det” /Klara (Zebraforum) 

I Klaras inlägg berättar hon att hon försöker acceptera sina ärr som hon har efter att hon har 

skurit sig själv. Hon uttrycker även en önskan att andra ska acceptera henne. I många inlägg 

skriver forummedlemmar att de ångrar att de självskadat på grund av ärren de nu måste leva 

med. De har genom sitt beteende skapat ett synligt stigma som Goffman (1972) skulle kalla 

för ett kroppsligt stigma. Men hur ärren har tillkommit, alltså genom att de har ett beteende 

där de själva åsamkar sig skada skulle kategoriseras in i Goffmans begrepp avvikande 

personliga karaktärer, som han förklarar är en handling som uppstått på grund av sin 

bakgrund som i sin tur har lett till att man har blivit viljesvag (ibid.). 

Många inlägg handlar om hur det är att döljer sina ärr. De som är aktiva i sitt självskadande 

skriver att de får mer ångest av att tänka på sina ärr. Utifrån inläggen som handlar om ärr och 

om att visa eller dölja dessa kan vi se att det finns en oro över vad andra ska tycka. En del 

skriver att de visar sina ärr beroende på vilken situation de befinner sig i. Exempelvis skriver 

en att hon döljer sina ärr när hon är med sin partners släkt men att när hon är med sin egen så 

kan hon visa dem. 

”Usch ja, ärr är hemska. 

men nu för tiden så vågar jag i alla fall visa dom öppet på stan och så. 

men det blir ju jävligt jobbigt ibland när folk stirrar”/ Anna (Bipolär) 

Anna skriver att hon inte döljer sina ärr, men att hon tycker att det är jobbigt när människor 

tittar. Utifrån Beckers (1963) beskrivning av vad det är som kan göra att en person utsätts för 

stämpling kan det vara faktorer såsom kläder, sätt att prata och etnisk bakgrund. Det Anna 

upplever när hon går på stan är att andra ”stirrar” på henne på grund av att hon har ärr. 
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Anledningen till denna stämpling som sker av Anna kan vara att hon är avvikande på grund av 

att hon fysiskt ser annorlunda ut, alltså ärren på hennes armar. Stämplingen kan även grunda 

sig i det personerna som stirrar på henne tänker angående hennes ärr, alltså den psykiska 

ohälsan som ligger bakom det destruktiva beteendet. Stämpling kan ske på grund av både 

avvikande beteende och av bestående faktorer som missbildningar samt självvalda ting såsom 

kläder med mera. Becker (1963) anser att den bild som andra har av de avvikande även 

påverkar individen som blir stämplad och dennes bild av sig själv.  

Vi har i vår empiri sett att medlemmarna på forumen skriver öppet om sin rädsla och oro över 

ärren. Som betraktare av deras inlägg kan vi inte se att det råder någon rädsla över att bli 

stämplad på forumen. På forumen har de flesta samma problematik alltså en 

självskadeproblematik, och därmed är deras beteende till viss del normaliserat och inte 

avvikande, vilket gör att risken för stämpling minskar. Detta är något som Adler och Adler 

(2008) har sett att deras empiri också visar, de menar att anonymiteten som Internet för med 

sig ökar berättandet om sig själv (ibid.). 

8.3 Bakom skärmen 

I vårt material har vi funnit att medlemmarna skriver om sina erfarenheter väldigt öppet trots 

att allt de skriver finns tillgängligt för andra att läsa på två av de tre forum vi har undersökt. 

Vi har sett att de uttrycker en glädje över att kunna skriva av sig och dela erfarenheter med 

varandra utan att bli dömda. De skriver om sin oro, ångest och självskadebeteende väldigt 

fritt, vilket kan ha att göra med att i all vår insamlade empiri är medlemmarna anonyma. 

Anonymiteten har vi sett då de till exempel använder sig av enbart förnamn eller smeknamn 

det vill säga ingen vet vem det är som har skrivit på forumet. 

“Det här är saker som är jobbiga att tala om och som, i alla fall för mej, 

det känns väldigt tabu. Skönt att det finns ställen som detta, där man kan 

dela sina känslor och tankar med andra!” /Kim (Zebraforum) 

Kim beskriver att hennes självskadebeteende är tabubelagt och att hon är tacksam för att det 

finns forum där hon kan prata om sina känslor och tankar med andra. Goffman (2004) 

beskriver en region som ett rum som kan avskiljas från andra genom olika perceptioner som 

till exempel hörsel och seende. Våra forums regioner är väldigt öppna visuellt där alla kan 

läsa trådarna och för att kunna skriva kan en person väldigt lätt skapa ett anonymt 



27 

 

användarkonto. Men trots att alla kan läsa inläggen är regionen stängd i förhållande till 

kunskap om vem det är som har skrivit texten. Goffman (2004) beskriver att den bakre 

regionen eller bakom kulisserna är där en person kan visa sitt hela jag, och inte endast den roll 

personen annars spelar själv. Bakom kulisserna där det inte finns någon publik kan personen 

experimentera med sin roll till skillnad mot de främre regionerna där en person i regel måste 

anpassa sig till och återskapa samhällets normer (ibid.). Eftersom medlemmarna är anonyma 

menar vi att de befinner sig bakom kulisserna där de inte behöver spela ut en roll som är i 

enlighet med samhällets normer utan kan dela med sig av sitt privata liv. Användarna 

återskapar inte samhällets normer, snarare kritiserar de dem. Trots att alla i regel kan läsa 

inläggen som skrivs skriver många av medlemmarna som om de befann sig bakom kulisserna. 

Hur anonymiteten påverkar vad medlemmarna på internetforum skriver har även framkommit 

i Whitlock med fleras (2007) studier. Författarna menar, precis som vi, att det är på grund av 

deras anonymitet som medlermmarna skriver så ocensurerat och öppet om deras erfarenheter 

(ibid.)  

8.4 Roller på forumen 

Vi har på forumen sett att personer tar på sig olika roller. En del tar på sig en stödjande roll 

medan en del intar en mer hjälpsökande roll.  

”Försök tänka på att det i ditt liv en dag kommer då du inte alls kommer 

vara glad över alla dina ärr på armarna.”/ Bullen (Bipolär) 

De som utger sig att vara fria från sitt självskadande stöttar ofta andra medlemmar genom att 

påminna dem om vilka ärr de kommer att få leva med resten av sina liv, vilket man kan se i 

citatet ovan. Den roll som medlemmarna skapar på forumen karaktäriseras av forumets 

atmosfär och medlemmar. Det av Goffman (2004) myntade begreppet social roll är den roll 

personen skapar i förhållande till en viss publik och sammanhang. Publiken är enligt oss de 

övriga medlemmarna på forumet. På de forum där de flesta skriver stöttande och ger mycket 

positiv feedback till varandra visar de genom sitt sätt att skriva hur man bör agera på just detta 

forum. I och med att självskadebeteende är medlemmarnas gemensamma nämnare blir 

därmed denna roll (endast) accepterad på forumet. Den sociala rollen stärks då övriga 

medlemmar besvarar med igenkänning och med egna liknande berättelser. Förstärkningen kan 

i sin tur bidra till en utveckling av en identitet som självskadare. Vi kan se hur den sociala 
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rollen skiljer sig åt mellan medlemmarna, en del har en mer hjälpsökande roll medan en del 

visar upp en stödjande roll gentemot de andra skribenterna. 

”… Ingenstans finns tröst eller hopp för tillfället. Jag är ensam i 

mörkret.  

… Hur orkar man välja det friska? Hur stannar man kvar i det 

vardagliga livet fast hela ens själ skriker? Jag har inga bra svar till mig 

själv just nu, det är bara svart.” /Nattsvart (Bipolär)  

Nattsvart skriver i sitt inlägg om sina tankar och känslor. Med citatet vill vi visa hur 

medlemmarna skriver om sin ensamhet och hur de söker efter råd för att bli frisk. Ett vanligt 

sätt att avsluta sitt inlägg är att ställa en eller flera frågor som implicerar att de vill ha råd eller 

hjälp. Johansson (2010) har likt oss funnit att det är vanligt att de som har tagit på sig en mer 

hjälpsökande (social) roll på forumen ofta beskriver sig själva som ensamma. 

En annan social roll som är förekommande bland medlemmarna är att framställa sig själv som 

ett offer. Flera skriver ofta om deras hjälplöshet och andras oförståelse inför deras 

problematik. Ibland skriver de även själva att de är ett offer, antingen ordagrant eller genom 

att benämna sig själva som störd, sjuk eller onormal. 

En roll som är olik de andra roller som vi har funnit är när medlemmar visar en stark vilja för 

att sluta med sitt självskadebeteende. De skriver på forumen på ett sådant sätt som visar att de 

själva måste vilja bli friska för att bli fria från sitt beteende. Till skillnad mot de som tar på sig 

offerrollen kan vi se att de här tar på sig en roll som en aktör. 

8.5 Bekännelser  

Vi har på forumen sett ett stort behov av att få beskriva hur de själva har det och att de 

exempelvis har skurit sig själva. Ofta när personerna svarar på forumen gör de det genom att 

istället för att svara direkt på frågorna, svarar de på inläggen genom att dela med sig av sina 

egna erfarenheter. Med andra ord är deras svar ofta inte direkt kopplade till frågan. Det 

viktiga för användarna i konversationen verkar vara att dela med sig eller att bekänna sina 

handlingar. 
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”jag mår så himla bra de 20 minuterna jag sitter där och leker med mitt 

eget blod. för stunden är det så himla vackert. dagen efter när jag ser 

mina ben så ångrar jag mig så in i helvete och mår nästan ännu sämre 

än vad jag gjorde innan jag skar mig, det tar aldrig slut.” /Isolas 

(Bipolär) 

Isolas berättar i sitt inlägg hur bra hon mådde under tiden hon skar sig men att hon dagen efter 

ångrade sitt handlande. Isolas inlägg besvarar inte trådens fråga som var Vad gör ni när ni 

bara vill skära? Inte heller de andra medlemmarnas frågor besvaras utan Isolas delger bara ett 

scenario ur sitt liv utan någon koppling till de övrigas frågor, vilket vi har sett varit väldigt 

förekommande. 

“Jag vet inte varför jag skriva det här. Men måste få ur mig det 

någonstans och blev glad över att en nära kompis visade mig till detta 

forum.” /Robyn (Terapisnack) 

Skribenten uttrycker att han eller hon måste få ut och dela med sig av sina erfarenheter och är 

glad för att kunna göra det på forumet. Samtidigt beskriver Robyn en ovisshet för varför han 

eller hon måste göra det. Leuween & Bell (1994) beskriver bekännelser som ett avslöjande 

om sina misstag, svagheter eller handlingar som de själva är ansvariga för. Det 

kännetecknande för trådarna är just att de lämnar ut så mycket av sina känslor, handlingar och 

tankar i sina beskrivningar samtidigt som de beskriver att de skäms över vad de gjort och inte 

vill dela det med någon utanför forumet. Här kan man åter se deras tankar kring omvärldens 

syn på deras beteende och den stämpling som de upplever. Crafoord (2005) anser att 

bemötandet personerna som delar med sig av sina bekännelser får spelar stor roll över hur 

deras identitet formas. Utanför forumen beskriver de att de ofta upplever eller snarare är rädda 

för att få ett negativt bemötande. Men på forumen där de andra användarna också har samma 

problematik känner de att de kan dela med sig av sitt inre. Westerlund (2010) menar att 

personer med specifika intressen, en viss sjukdom eller problematik söker sig därför till forum 

där de har störst möjlighet att få den bekräftelse och det bemötande som de önskar. 

8.6 Synen på sig själva 

I kommande text kommer vi att analysera hur de på forumen ser på sig själva och sitt 

självskadebeteende.  
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”Jag kommer ändå inte att bli normal. Jag är ensam i det svarta 

hålet.” /Tock (Bipolär) 

”… man är ju bara ett enkelt offer… skär mig inte i handlederna längre 

eftersom jag inte vill att folk ska se. istället skär jag på andra ställen där 

folk inte ser… är ju ändå ett stort jävla ärr, hela jag...” /Dragen 

(Bipolär) 

Tock beskriver sig själv som onormal och ensam. Dragen säger sig vara ett offer och ett stort 

jävla ärr. Båda medlemmarna beskriver sig själva med negativa laddade ord. Tocks inlägg är 

även ett vanligt exempel på hur användarna framställer sig själva som ensamma i sin 

situation. Vi har sett att de använder den här typen av negativa beskrivningar och att de 

uttrycker att de skriver om sin ensamhet. Det verkar vara ett vanligt fenomen på denna sorts 

forum då det även framkommer i Johanssons (2010) avhandling.  De egenskaper eller 

karaktärsdrag som en person anser sig ha är det Giddens och Birdsall (2003) beskriver som 

individens personliga identitet. Alltså deras egen upplevelse av sig själva i förhållande till sin 

omgivning. I Dragens inlägg kan vi se hur hans personliga identitet präglas av egenskaper 

som jävla ärr och offer. Tocks inlägg handlar om att han ser på sig själv som onormal. Social 

identitet är de karaktärsdrag som andra ger en, det kan vara attribut som till exempel namn, 

ålder, yrke och sexualitet (ibid.). Då den sociala identiteten är generell och kan innehas av 

flera personer är det den personliga identiteten som särskiljer en individ från en annan. Tock 

skriver att han är onormal och att han är ensam. Genom hans benämning på sig själv särskiljer 

han sig ifrån andra.  

När medlemmarna beskriver sitt agerande så uttrycker de att de har ett självskadebeteende och 

att de är en självskadare. Det förekommer även frågor där de undrar om deras handlingar är 

ett självskadebeteende och undrar varför andra självskadar, vilket kan tyda på att de vill 

namnge sitt beteende och eventuellt få förklaringar till det.  

”Jag tror precis som du att en stor orsak till att man skär sig, ligger i att 

man känner sig lugnare efteråt, man släpper ut trycket på den psykiska 

smärtan och ångesten som är omöjlig att sätta ord på. Plus att det tyvärr 

också är så beroendeframkallande”/ Lina (Bipolär) 
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Lina som skrivit ovanstående inlägg besvarar ett annat foruminlägg där en medlem skriver om 

varför han eller hon skadar sig själv. Lina känner igen sig i inlägget som hon svarar på och 

beskriver hur hon själv ser på självskadebeteendet och orsaken bakom. Vi har sett att Lina och 

andra användare vill begripa varför de självskadar genom att få exempel och förklaringar från 

andra, det tolkar vi som att de gör för att förstå sig själva. De känner igen sig i varandras 

erfarenheter väldigt väl och bekräftar varandra och uttrycker förståelse kring 

självskadebeteendet. I inläggen skriver medlemmarna om sina erfarenheter från livet utanför 

forumen vilket tyder på att deras aktivitet på forumen är en del av deras liv. I Hardeys (2002), 

Willis (1992) och Moinians (2006) studier skriver de att en persons deltagande på Internet 

påverkas av vilken kultur och vilket samhälle personen befinner sig i. En del medlemmar 

berättar att de inte har upplevt några negativa bemötanden medan andra skriver att de har 

märkt hur folk har reagerat negativt över deras självskador. Vi kan utifrån dessa inlägg se hur 

olika erfarenheter påverkar deras sätt att skriva på forumen samt deras syn på sig själva. 

Johansson (1999) beskriver hur människor idag aktivt använder de sociala medierna för att 

söka sin identitet. Författaren skriver även hur personerna kan bli beroende av medierna för 

att de använder sig av dem i skapandet av identiteten (ibid.). Vi har i vår insamlade empiri 

inte kunnat se att medlemmarna har skapat någon form av beroende till forumen eftersom vi 

inte har kunnat dra den slutsatsen genom vår metod. Giddens och Birdsall (2003) beskriver 

hur en persons särskiljande drag såsom namn, yrke etc. blir en del av hans eller hennes 

definition av sin egen personliga identitet. Skribenterna definierar i regel sig som självskadare 

när de skriver på forumen och som vi kan se blir det en del av identiteten, där benämningen 

”självskadare” blir ett attribut som de tillskriver sig själva. 

Vi har sett att många skriver att de inte har skurit sig på lång tid som upp till flera år, 

samtidigt stannar de kvar på sidan och skriver om sitt självskadande. En användare använder 

sig av benämningen ”nykter självskadare” och andra resonerar om sin problematik att de inte 

självskadar för tillfället men att de får kämpa med sina psykiska besvär även när de inte 

självskadar. Vi kan se att identiteten som självskadare finns kvar så länge som impulserna 

eller känslan av att skada sig igen finns kvar.  

En del har uttryckt sin oro för att leva utan sitt självskadande, att hitta sig själv utan 

självdestruktiviteten. 
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”Då uppstår till slut det en frustration inne i kroppen i form av stress och 

obehag över att inte ha skadat sig själv på länge… Om man haft 

självskadade beteende innan och sedan en längre tid så kan det till slut 

blivit en del av ens personlighet? 

Jag vet inte vem jag skulle vara utan de destruktiva handlingar som man 

orsakar sig själv… Hur ska man kunna bli fri, kunna lämna något som 

blivit en del av sin personlighet, nästan? 

… 

Gud vad jag önskar att jag kunde öppna mig mer för någon på personligt 

så att jag inte lever i förtegenhet tills jag kanske till slut en dag kommer 

för långt med mitt självskadebeteende.” /Moos (Terapisnack) 

Moos beskriver hur stressen kommer när det var länge sedan den senaste självskadan ägde 

rum och beskriver sin oro över att det blir en del av personligheten om han eller hon inte har 

skadat sig själv på länge. Moos beskriver även en tvetydighet över sin identitet om han eller 

hon skulle sluta självskada samtidigt en ängslan över hur han eller hon ska kunna sluta när 

självskadandet nästan har blivit en del av personligheten. Moos visar på ett aktivt sökande 

efter sin identitet genom skriva om sin oro att bli fast i sin självskadeidentitet. Flera författare 

skriver om hur vi aktivt söker efter vår identitet (Thompsson, 2001; Johansson, 1999, 

Melucci, 1992; Källström, 1992; Willis, 1992) och Johansson (1999) anser att Internet har 

påverkat skapandet av identiteten genom att vi får tillgång till flera ”världar”. Moos och alla 

andra medlemmar visar genom sitt deltagande och agerande på forumen tar de del av flera 

olika ”världar” som öppnar upp för ett bredare identitetsskapande.  

8.7 Gemenskap på forumen 

I många inlägg ställer medlemmarna frågor om de är ensamma om sitt beteende eller om det 

finns någon eller några andra som är som dem. De söker igenkänning från andra genom att 

ställa den här typen av frågor. Vi har i vårt material sett ett stort behov av att få en försäkran 

över att någon annan känner liknande känslor eller delar liknande erfarenheter.  

”…alltid har jag trott jag varit ensam med att riva sönder mig själv.” / 

Topic (Bipolär) 



33 

 

”Men jag är i alla glad över att jag inte är ensam...” / Saw (Bipolär) 

Topic beskriver precis som andra användare hur de har trott att de alltid varit ensamma om sitt 

självskadebeteende. Saw skriver att hon är glad över att hon inte är ensam om sitt beteende. 

Många uttrycker som vi ovan nämnt en lättnad över att de inte är ensamma om beteendet och 

söker igenkänning från andra skribenter med igenkännande svar. Finns det andra som är som 

jag? Tänker och känner andra som jag? Är jag ensam i det här? Dessa är frågeställningar som 

är ofta förekommande i vår empiri och som visar på att medlemmarna söker efter andra som 

liknar dem själva. Genom att skriva till andra och få igenkänning får de feedback och i sin tur 

en gemenskap där de kan dela sina erfarenheter och förstå varandras tankar och känslor. De 

söker efter ett sammanhang och en mening på forumen. Många frågor handlar om just varför 

andra gör som de själva gör, de vill aktivt förstå och hitta innebörden av deras handlingar. 

Johansson (1999) skriver att människor idag aktivt skapar sin identitet genom sociala medier, 

han och Svedberg (1997) menar att när vi söker efter mening och identitet skapas det 

subgrupper eller subkulturer som avskiljer sig från den härskande kulturen och på så sätt 

särskiljer sig från andra. Det leder till en starkare samhörighet för att de är färre än den stora 

massan som tänker, känner eller handlar på ett annorlunda sätt. Genom den stärkta 

gemenskapen ”blir de någon” och de kan känna samhörighet med andra (Johansson, 1999). 

Medlemmarna går från att har varit avvikande till att vara en i gruppen där beteendet är det 

gruppen samlas kring. 

För mig är det ett beroende som jag aktivt kämpar mot varje gång jag är 

i en depressiv fas. jag vet att det är fel att jämföra, men jag brukar säga 

att det är som att säga till en alkoholist att "bara inte dricka".  

Vad brukar ni svara på såna kommentarer?”/ Löv (Bipolär) 

Löv skriver att han ser på sitt självskadebeteende som ett beroende och jämför sig med en 

alkoholist. I alla de tre forumen som vi har studerat, vilket även tidigare forskning gjord av 

Whitlock med flera (2006) och Adler och Adler (2005) har visat, så säger medlemmarna att 

de är beroende av självskadebeteendet. De använder sig av ord som beroende, sug, återfall 

och jämför sitt beteende med en drog eller alkoholism. De skriver även om det, utan att direkt 

benämna det som ett beroende, men genom deras beskrivningar går det att utläsa att de ser på 

det som ett beroende. De skriver till exempel meningar som ”Jag klarade inte att stå emot”, 

”Jag är på väg ner”, ”Varför är det så svårt att sluta”, ”Jag vill bli fri.”  Vi kan se 
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jämförelserna som de gör med sig själva och andra missbrukare. I Adler och Adlers (2005) 

studier upplevde forummedlemmarna en oro om det hade gått en tid sedan sista självskadan. I 

beskrivningen av beroendet jämför de sig ofta med missbrukare. Utifrån Nakkens (1996) teori 

om missbrukarens beroende finns det flera likheter som kan kopplas samman med det som 

användarna beskriver. Nakken beskriver att när beroendet ökar och handlingen som personen 

är beroende av blir deras huvudsakliga mål så distanserar de sig ifrån andra människor. I och 

med att handlingen, som i vår empiri är självskadebeteendet, blir allt mer centralt söker sig 

personer till forum för de med samma problematik. Nakken beskriver en alkoholists relationer 

till andra alkoholister med att den vänskap som de ofta ser på som djup egentligen är en 

illusion då vänskapen upphör när alkoholen försvinner (ibid.). Vi kan ana att samma fenomen 

uppstår på forum som riktar sig till personer med självskadeproblematik. Medlemmarnas 

beteende är det som de har gemensamt och när självskadandet upphör finns det en risk att 

relationerna som skapats bryts då den gemensamma nämnaren inte längre finns kvar. 

Johansson (1999) menar att när en person har slutat med sitt avvikande beteende så särskiljer 

sig den personen inte längre ifrån de normer som råder i samhället och därmed innefattas 

personen inte längre i den subkulturen som den tidigare har tillhört.  

Många beskriver en frustration över oförståelse från andra som de menar inte förstår  

eller kan sätta sig in i deras situation.  

 

”Självklart är de tinte bara att sluta, att även läkare kan slänga ur sig 

sådana saker är fan underligt” Davis (Bipolär) 

 

”Det är väl bara att inte skära har jag fått höra flera gånger, och jag är så 

jävla trött.  

Nu är jag självskadefri sedan 11e maj 2009, över ett halvår. Men det är 

fortfarande lika svårt när huvudet bara skriker åt mig att min existens är 

helt onödig. Det blir som en ytterligare käftsmäll när någon oförstående 

säger "äsch, men du har ju klarat dig så länge, är det inte onödigt att göra 

sig illa då? det är väl bara att inte skära?" /Grön (Bipolär) 

Davis uttrycker sin ilska när han skriver att läkaren menar på att det bara är att sluta 

självskada och menar indirekt att de borde veta bättre. I efterföljande inlägg skriver Grön om 

samma frustration, att det inte bara är att sluta självskada och att han eller hon är trött på 



35 

 

sådana kommentarer som om det inte är någonting han eller hon måste kämpa för att inte 

göra. Ovanstående citat bekräftades genom svar från andra användare som delgav sig ha 

liknande erfarenheter som till exempel att det endast är ”emos”, ”uppmärksamhetssökande” 

eller ”fjortisar” som skär sig. Användarna visar härmed på den avgränsning de gör mot de 

som inte självskadar. Genom att de tillsammans framställer och förenar bilden av att andra 

inte kan sätta sig in i deras situation förstärks samhörigheten av ömsesidiga identiteter i 

skapandet av subkulturen. Johansson (1999) menar att subkulturerna kan ses som ett uttryck 

av meningslöshet och frustration över samhället, vilket vi tydligt kan se då de kritiserar den 

syn som de anser att andra har kring självskadare. 

”Att man normaliserar ett beteende som inte alls är "normalt". Samtidigt 

vill man ju gärna prata om att man gör det därför att man vill lufta sina 

tankar, hitta gemenskap. Knepigt, knepigt...”/Snö (Bipolär) 

Snö anser att det inte är bra att normalisera självskadebeteendet men uttrycker samtidigt ett 

behov av att prata om sitt problem och finna gemenskap. Tidigare forskning gjord av 

Johansson (2010), Whitlock med flera (2007) och Adler och Adler (2007) visar risken med att 

ett destruktivt beteende normaliseras på de forum som riktar sig till personer med en 

självskadeproblematik. Vi har i vårt undersökta material inte hittat saker som tydligt visar på 

detta. På forumen skriver medlemmarna inte att självskadebeteende är något som är bra eller 

bör eftersträvas.  De flesta skriver istället inlägg som tyder på att de har en negativ syn på 

beteendet. Det kan till exempel vara inlägg som handlar om ärren som de är tvungna att leva 

med och svårigheterna med att bli fri från självskadandet. Det vi har hittat som kan tolkas som 

att beteendet normaliseras är då medlemmarna stöttar varandra genom att avdramatisera 

självskadandet och svarar med att det finns många som lider av självskadebeteende. Även det 

faktum att forumtrådarna enbart riktar sig till personer med självskadebeteende kan göra att 

beteendet normaliseras bland forumens medlemmar. 

8.8 Sociala roller och regissörer 

Efter att ha studerat tre olika sorters forum har vi funnit en hel del likheter och skillnader 

mellan dem. Den stora skillnaden är den mellan Zebraforum och de andra två. I och med att 

Zebraforum är ett hårt kontrollerat forum där moderatorerna är noga med att censurera 

material som kan vara triggande, präglas forumet av en mer positiv anda. Terapisnack uppger 
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i sina regler att det är förbjudet att förespråka destruktiva beteenden, men vi har ändå sett att 

medlemmarna skriver friare där än vad de gör på Zebraforum. Det forumet som har mest 

triggande material är Bipolär, trots att forumets regler förbjuder att skriva uppmuntrande eller 

ingående om självskadebeteende. 

”Först vill jag ge dig massor av beröm - du är väldigt bra på attmed ord 

uttrycka hur du har det och hur du tänker..... Mitt tips är att du ska söka 

hjälp på en gång. Anledningen till att jag ger det rådet är att du inte 

känner igen dina tankar, att du fått konstiga tankar, tankar och ideér som 

dessutom är skrämmande. Så ska du inte behöva ha det...... Jag kollar 

denna tråd flera gånger till idag, söndag. Skriv gärna igen..... Varm 

styrkekram, jag tror på dej!”/ Tiger (Zebraforum) 

Tigers inlägg ger en representativ bild av kommunikationen på Zebraforum. I intervjun med 

SHEDOs vice ordförande berättade hon att forumet ska präglas av ett friskhetstänkande och 

att moderatorerna jobbar mycket för att bevara det. Fokus ska ligga på det positiva och på 

strävan efter att bli fri från sitt självskadebeteende. När vi har studerat Zebraforum har vi 

märkt att det är väldigt framträdande. Det som gör att vi ser denna kultur på forumet är att de 

ofta skriver att de ger varandra styrkekramar och skriver lycka till. Svar på varandras inlägg 

präglas av positiv feedback där medlemmarna bekräftar och uppmuntrar framsteg både stora 

som små. De är väldigt vänliga mot varandra på forumet vilket inlägget nedan som Sara har 

skrivit visar och som är ett vanligt sätt att avsluta sitt inlägg på. 

“Tack så jättemycket för alla era stöttande ord!!!! De betyder 

mycket.”/Sara (Zebraforum)  

Det som vi har sett att forumet Terapisnack kännetecknas av är att de som besvarar 

hjälpsökande inlägg ofta ger rådet att de ska söka professionell hjälp. Alm som har skrivit 

inlägget nedan ger en annan medlem rådet att skaffa sig en samtalskontakt. Hon skriver att 

hon tror att det är viktigt att ha någon form av stöd när man vill bli fri från sitt 

självskadebeteende. Inlägget som hon besvarar är ett inlägg som handlar om att en annan 

medlem vill ha tips om hur han eller hon ska kunna sluta att skada sig själv. 

“Har du någon samtalskontakt? Eller har du någon möjlighet att 

kontakta någon? För jag tror att det är viktigt med stöttning när man 
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håller på att ta sig ut ur ett självskadebeteende......någon som kan se det 

från ett annat perspektiv.” /Alm (Terapisnack) 

En sak som skiljer Terapisnack från Zebraforum är att i Terapisnacks forumtrådar finns texter 

som skulle censureras om någon skrev dem på Zebraforum, trots att Terapisnack utger sig för 

att vara ett stödjande forum och förbjuder förespråkande av självdestruktivitet. En orsak till 

det kan vara att Terapisnack inte är lika kontrollerat av moderatorer som Zebraforum. 

Följande inlägg är taget ifrån Terapisnack, vilket enligt SHEDOs vice ordförande skulle tagits 

bort om det skrevs på Zebraforum. 

”Jag skar jag mig lite i tisdags så det slutade med att jag fick sy 13stygn 

på min vänstra arm.” /Ida (Terapisnack) 

Forumet Bipolär har mer detaljerade regler kring hur medlemmarna får och inte får skriva 

kring självskadebeteende än Terapisnack. Trots deras regler så är Bipolär det forum där vi har 

sett mest triggande material, det vill säga material som kan leda till att en annan person som 

lider av självskadebeteende blir triggad till att självskada (Johansson, 2010). 

”Jag har använt mindre skarpa saker än rakblad; till exempel 

pappersskalpell, pennvässare, vass skruv och kanten på en 

Ataraxtablettförpackning i metall (på psyket då jag inte hade tillgång på 

annat).”/ Alva (Bipolär) 

”Nu sitter jag här med uppskuren arm igen. Fan. Men det var så skönt.” 

/Blubb (Bipolär) 

Det Alva och Blubb har skrivit är inlägg som vi har hämtat från Bipolär. Deras texter är 

exempel på inlägg som är acceptabla på forumet trots risken för triggers. Det finns även 

inlägg som har länkar till bilder eller bloggar där det finns bilder på deras självskador. 

På Bipolär skriver medlemmarna även en hel del om den psykiatriska vården, vilket kan bero 

på att de flesta som är aktiva på forumet har en diagnos eller håller på att få en. De tips som 

de ger som ett alternativ till självskadande liknar de råd de ger på de två andra forumen, som 

till exempel att hålla i en isbit eller springa en runda. 
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På både Terapisnack och Bipolär tipsar de om SHEDOs forum Zebraforum, men de tillägger 

att det är ett hårt kontrollerat forum där det inte de får skriva triggande saker. Det visar på att 

det finns personer som är aktiva på flera olika forum. Alltså kan en person vara aktiv på både 

Terapisnack och Zebraforum samtidigt. Goffmans (2004) begrepp social roll är den roll man 

blir tilldelad genom vissa förutsättningar. Forumens regler är just sådana förutsättningar, att 

medlemmarna indirekt blir tvingade att skriva på ett visst sätt för att få uttrycka sig på 

forumet. De personer som är aktiva på fler än ett forum får därmed olika sociala roller och 

innehar dessa beroende på vilket forum de befinner sig på. Ovanstående har även framkommit 

i Adler och Adlers (2008) studie där de fann att flera personer var aktiva på mer än ett forum 

samtidigt. Deras studie visade att användarna skapade olika identiteter på olika forum. I ett 

forum beskrev medlemmarna att de var självskadefria och gav stöd till andra medan de i ett 

annat forum beskrev hur de var aktiva i sitt pågående självskadebeteende (ibid.). Vi kan inte 

säga att vi har hittat att personerna har haft olika identiteter på olika forum, eftersom det är 

svårt att veta då vi inte har genomfört några intervjuer med de som skriver på forumen och det 

faktum att de är anonyma. Utifrån att de skriver och tipsar om Zebraforum på både 

Terapisnack och Bipolär kan vi anta att dessa medlemmar är aktiva även på Zebraforum.  

”Här finns en viss kompetens, bra att veta är att de har väldigt lågt till 

tak, så man får tänka sig för så att man inte säger något triggande. 

http://forum.shedo.org//” /Bella (Bipolär) 

Bella tipsar om Zebraforum i sitt inlägg samtidigt som hon skriver att man inte får skriva 

triggande inlägg. Som vi har skrivit om tidigare så skiljer sig Zebraforum mot de övriga två, 

deras regler följs strikt och deras forum präglas av en positiv atmosfär.  

Van Leuween & Bell (1994) likt Crafoord (2005) beskriver att bemötandet av bekännelser är 

viktigt och Crafoord menar även att gensvaret påverkar människans självbild och identitet. 

Westerlund (2010) skriver i sin tur med referenser till van Leuween & Bell (1994) och 

Crafoord (2005) att på grund av att gensvaret är så viktigt så söker personerna sig dit där det 

är mest troligt att få det gensvaret de vill ha. Om en användare söker en reaktion av att de har 

berättat om hur de har skadat sig så vänder de sig troligtvis inte till Zebraforum där deras 

inlägg kommer att bli censurerat. Istället är det mer sannolikt att de vänder sig till exempelvis 

Bipolärt forum där de kan få gensvar från andra med innebörden att de känner igen sig och 

http://forum.shedo.org/
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bekänner liknande historier. Kan det vara så att de använder de olika sorters forum för olika 

behov? 

I intervju med vice ordförande på Zebraforum beskrev hon att moderatorerna har tagit bort 

inlägg där användarna beskriver hur de har skurit sig eftersom det inte är tillåtet på forumet. 

Hon berättar att det finns en smittoeffekt som kan leda till att självskadare får nya tips om sätt 

att skada sig. Westerlund (2010) skriver i sin avhandling om att han fann två stycken sätt att 

prata om självmord. På ena forumet fanns en klar självmordsförespråkande anda medan den 

på andra sidan var mer suicidpreventiv. Om någon skrev något triggande på suicidpreventiva 

sidan blev det inte censurerat. Däremot var svaren från de andra medlemmarna väldigt 

kritiska på forumet då de frågade hur personen ens kunde skriva sådana saker (ibid.). I 

Westerlunds avhandling kan vi se att det är den sociala rollen som styr användarnas sätt att 

uttrycka sig medan det på Zebraforum snarare är en regissör som styr samtalen i en viss 

riktning. Trots att vice ordförande på SHEDO ser ett behov hos medlemmarna av att uttrycka 

sig om sitt beteende så anser de inte att andra bör utsättas för risken av att triggas till att skada 

sig själva. Om det finns ett behov av att “skriva av sig” så hänvisar hon till deras jourmail som 

endast styrelsens medlemmar på Zebraforum kan läsa. Vi har i vår empiri sett att det 

förekommer skillnader på vad som skrivs på de olika forumen beroende på hur hårt 

kontrollerande moderatorerna är, vilket även Whitlock med fleras (2007) studier har visat. 

9. Sammanfattande diskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur personer med en självskadeproblematik 

interagerar med varandra på Internet. Vi har i vår studie analyserat tre olika internetforum 

som vänder sig till personer med ett självskadebeteende. I sökandet efter litteratur kring 

relationen mellan självskadebeteende och Internet fann vi att ämnet inte har beforskats i 

någon större utsträckning. Däremot har vi genom debattartiklar och media sett att kunskapen 

om självskadebeteende har ökat de senaste tiotals åren. På grund av globaliseringen och 

Internets utbredning har personer med självskadebeteende kunnat skapa och/eller hitta forum 

som riktar sig till personer med liknande erfarenheter och problematik.  

Inläggen i vår studie som har publicerats på forumen handlade i största utsträckning om 

problematiken kring självskadebeteendet. Medlemmarna uppgav ofta att de var rädda för hur 

andra kan komma att reagera över deras ärr. Rädslan kan ses som befogad då flera 



40 

 

medlemmar uppgav att de upplevt och blivit frustrerade över att de har fått ett dåligt 

bemötande från omgivningen, även från professionella. Eftersom forumen riktar sig till en 

specifik målgrupp och att de aktiva medlemmarna är där av samma anledning menar vi att 

deras beteende inte blir ett stigma på forumen och att de därmed inte riskerar att stämplas som 

avvikande. På två av de tre forum vi har studerat kan vilken internetanvändare som helst kan 

läsa inläggen, trots det berättar användarna saker om sig själva som de beskriver som 

tabubelagt. En annan anledning till att de kan exponera sig själva på det viset som de gör 

anser vi, likt tidigare forskning, vara medlemmarnas anonymitet.  

I kommunikationen har vi kunnat urskilja olika sociala roller bland medlemmarna, varav de 

mest framträdande har visat sig vara den hjälpsökande och den stöttande rollen. Vi har även 

sett de användare som tydligt visar på ett större engagemang och en vilja för att bli frisk, 

vilket vi beskriver som aktörer. Vi har observerat att aktörerna genom sitt agerande visar att 

de tar ett större ansvar över sin situation för att bli frisk, till skillnad mot de som uttrycker en 

hjälplöshet över sin situation och tar på sig, vad vi kallar en offerroll.  

Vi har sett ett aktivt identitetskapande på forumen genom att användarna frågar andra om 

deras självskadehandlingar och tankar kring beteendet samt att de benämner sig själva som 

självskadare. Utifrån att de skriver om sina liv utanför Internet och att de formar sin identitet 

på forumen kan vi se att de skapar sin identitet i olika sammanhang. Faran som vi ser med ett 

långt medlemskap på denna sorts forum är att självskadebeteendet blir starkt kopplat till deras 

identitet, vilket kan leda till svårigheter med att sluta med deras destruktiva beteende. 

I vår undersökning har vi sett att medlemmarna söker efter likasinnade människor genom att 

fråga om de är ensamma om sitt beteende eller om det finns andra som tänker, känner och 

handlar som dem. Svaren och den efterföljande konversationen karatäriseras av igenkänning 

samt en glädje och lättnad över att de inte är ensamma. Vi har även bevittnat att 

medlemmarna avskiljer sig från icke-självskadare som de menar inte har någon förståelse för 

deras situation. Vi kan se att medlemmarna genom sin gemenskap och avgränsning mot andra 

skapar en subkultur. Nackdelen som vi kan se med bildandet av en subkultur på den här 

sortens forum är att det kan skapas ett beroende till gemenskapen. Vi anser även att det finns 

en risk att självskadebeteendet blir normaliserat på forumen när en subkultur bildas, vilket kan 

försvåra medlemmarnas tillfrisknande. Det som vi ser som positivt är att skapandet av en 

subkultur minskar deras ensamhet då de på dessa forum blir en del av en gemenskap. 
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Vi har sett att de sociala rollerna skiljer sig åt beroende på vilket forum vi har studerat, vi 

anser att det beror på att varje forum har en egen kultur. Skapandet av dessa kulturer som 

råder på de olika forumen anser vi grundar sig i vilka regler som finns på forumen och hur de 

följs. På forumet som har flest detaljerade och stränga regler kring huruvida medlemmarna får 

eller inte får skriva förekommer det mest triggande material. Ett annat forum som inte har ett 

lika detaljerat regelverk är det forum som har minst triggande material. Vi kan utifrån detta se 

att det inte är reglerna som avgör mängden triggande material på forumen utan det är hur 

reglerna upprätthålls, det vill säga hur aktiva moderatorerna är. 

Vi anser att reglernas funktion på ett forum är att de ska styra konversationerna i en viss 

riktning, då de ger en bild till läsarna och användarna av vad för material som får och inte får 

förekomma. Om ett forum har regler bör de som tillhandahåller sidan driva verksamheten i 

enligt med dem, då man som läsare förväntar sig att inte utsättas för exempelvis triggande 

material. När ett forum har regler som inte upprätthålls legitimerar de indirekt vad användarna 

skriver genom att de inte censurera inläggen. Vi vill poängtera vikten av konsekvenserna av 

ovanstående faktorer och deras innebörd samt belysa att hur ett forum framställs inte alls 

behöver stämma överrens med hur forumet drivs. 

Efter att har genomfört vår undersökning har det skapats fler frågor och funderingar kring hur 

intressestyrda internetforum påverkar människors liv. Frågor som vi inte har fått svar på är, 

”Hur påverkar aktiviteten på forumen medlemmarnas identitet i det verkliga livet?”,  ”Kan det 

bli som så att medlemmarna skapar ett beroende till forumets subkultur som leder till att de 

skadar sig bara för att få fortsätta att passa in eller för att bli bekräftade?”. För att få en 

bredare och djupare inblick i interaktionen som sker på dessa internetforum tror vi att det 

skulle krävas en mer omfattande studie där det innefattas intervjuer i granskningen av de 

sociala internetforumen. Vi skulle även vilja se en diskussion om vad forumen bör ha för 

ansvar för sina medlemmar och andra läsare. 
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