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Abstract 

 

Title: A personal waste bin available for the whole world – a nethnographic studie of 

interaction regardning self-injury behaviour in social media. 

 

Supervisor: Annika Capélan-Köhler 

Assessor: Katarina Hollertz 

 

The aim of this study was to examine how adolescents interact around self-injury behaviour 

on the Internet. The empirical material is based on selected blogs and online communities, 

where self injury behaviour is a common theme. The purpose was to look into whether the 

interaction has positive or negative effects on the person’s and the group’s identity. We also 

wanted to see if the Internet provides help for self-injurers, or if it is a tool for maintaining 

and encouraging the behaviour. The theoretical framework consisted of a socio-psychological 

approach with interactionism as our main analytical concept. The study showed that 

adolescents with self-injury behaviour found the interaction helpful. It provided a sense of 

belonging and supported the individual to create an identity, set apart from daily face to face 

interaction where the behaviour was considered deviant and wrong. The adolescents 

expressed the community online to be a help in the struggle of becoming injury-free. This 

study therefore suggests that blogs and communities on the Internet can provide help and 

support for adolescents with self-injury behaviour.  

 

Key-words: self-injury, adolescents, Internet, interaction, subculture, identity, social science 
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1 Inledning 

Året är 2004 och 21-åriga Berny Pålssons självbiografi Vingklippt ängel publiceras. Bokens 

innehåll och författarinnan själv får stor uppmärksamhet i media, då hon på ett utlämnande 

sätt beskriver sin psykiska ohälsa och sitt självskadebeteende. Detta resulterar i diskussioner 

kring huruvida uppmärksamheten av bokens handling och Berny själv kan komma att påverka 

andra ungdomar. I en artikel från Sydvenskan beskrivs fenomenet såhär; 

 

Tusentals ungdomar älskar Berny Pålsson. De skär sig med rakblad 

som hon har gjort, de klär sin ångest i hennes ord, de stajlar sig 

som hon gör. Hon har blivit en ikon, hennes bok om destruktiva 

tonår en bibel. (Sydsvenskan 2005) 

 

Som en motpol till diskussionen kring huruvida ungdomar tar efter Berny Pålssons negativa 

beteende frågar sig Johansson (2010) om Vingklippt ängel snarare synliggör ett problem bland 

ungdomar som tidigare varit dolt för allmänt vetande. Vilka konsekvenser offentlighet kring 

ämnet självskadebeteende kan få ter sig således vara dubbelbottnat och öppet för diskussion. 

Kan det leda till att individer imiterar beteendet eller bidra till att sprida kunskap om ämnet 

och stötta drabbade människor? Uppmärksamheten kring boken öppnar i samspel med dagens 

informationssamhälle upp för diskussion om inflytande och interpersonell påverkan. Det 

aktiva användandet av Internet och sociala medier så som bloggar och internetforum har 

resulterat i att vi idag kan kommunicera och interagera med varandra på ett modernt och 

dynamiskt sätt, som tillsynes är öppet och okontrollerat. Vad detta ger för konsekvenser för 

ungdomar med självskadebeteende är således en intressant och aktuell fråga som denna 

uppsats syftar till att belysa. 

 

1.1 Problemformulering 

Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan, inklusive självskadebeteende, bland unga ökat 

(Socialstyrelsen 2010). Professionella grupper som arbetar med denna sortens problematik har 

uppgett att beteendet hos de unga initieras dels av dem själva, dels även av kamrater och yttre 

påverkan (Socialstyrelsen 2004a). Att på ett destruktivt sätt influeras av sina kamrater 

benämns i samhällsdebatten som smittoeffekt, en typ av påverkan som kan vara en bidragande 

orsak till självskadebeteende hos dagens unga (Socialstyrelsen 2004b). Att vidga begrepp som 
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smittoeffekt och påverkan till att även inbegripa den makt bloggar och sociala forum på 

Internet besitter, ger en ny och aktuell diskussion. Internet är en plattform som genom sociala 

medier öppnar upp för kommunikation som tidigare inte varit möjlig. Findahl (2011) visar i 

rapporten Svenskarna och Internet 2011 att ca 95 % av Sveriges unga befolkning i åldern 16-

25 år är aktiva på sociala medier på Internet. 79 % av kvinnorna och 46 % av männen i 

samma ålder läser aktivt bloggar (ibid.). Internet har, genom tillkomsten av sociala medier, de 

senaste åren förändrats från att endast vara en informationskälla till att idag även vara ett 

användarstyrt sätt att umgås. Att offentligt berätta och beskriva vad man gör och hur man mår 

är idag en vanlig aktivitet genom internetforum och bloggar. Möjligheterna till att följa andra 

individer och dess liv har således ökat genom de sociala mediernas utveckling. För över 

hälften av de unga svenska kvinnorna ingår bloggläsandet som en del i den dagliga aktiviteten 

(Findahl 2011). 

 

Det figurerar idag sociala medier på Internet där unga med självskadebeteende kan interagera 

och kommunicera med varandra, således finns en stor tillgång till andras livshistorier att 

eventuellt påverkas och stöttas av. Detta faktum väcker frågan om dagens möjligheter till 

kommunikation och interaktion är på gott eller ont för ungdomar med självskadebeteende. 

Fokus för denna uppsats ligger inte vid att belysa handlingen självskada, utan på vilket sätt 

ungdomarna interagerar, influeras och inspireras med och av varandra. Det vi studerat är 

följaktligen självskada som en del av ett socialt och subkulturellt fenomen med utgångspunkt i 

mötet och interaktionen mellan läsare och skribent. Sammantaget syftar denna uppsats till att 

belysa om och i sådana fall hur användandet av sociala medier kan påverka ungdomars 

uppfattning kring sitt självskadebeteende.  

 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur interaktion över sociala medier kan påverka 

ungdomar med självskadebeteende. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

 Vad kan interaktion omkring självskadebeteende på sociala medier få för 

konsekvenser för skribent och läsare? 
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 Vilken betydelse har sociala medier i konstruerandet av identitet och gemenskap i just 

denna kontext?  

 

2 Begreppsdefinition 

I följande avsnitt vill vi förtydliga de återkommande begrepp som för vår studie är centrala 

och viktiga i förståelsen av uppsatsen som helhet.  

 

Självskadebeteende 

I Stiftelsens Allmänna Barnahusets (2004) rapport Unga som skadar sig själva: en belysning 

av forskningsläget definieras självskadebeteende som en strategi för att hantera samt reglera 

överväldigande känslor där den fysiska smärtan fungerar som avledning från den 

känslomässiga smärtan. Beteendet uppdagas vanligast i tidig tonår men kan pågå en längre 

eller kortare tid. Det mest förekommande beteendet bland ungdomarna är att på armar och ben 

skära, rispa, klösa och bränna huden (ibid.). Enligt psykiatrikern Favazza (1996) är 

självskadebeteende en tillfällig lättnad från smärtsamma symptom så som ångest, 

depersonalisering och desperation. Professionella associerar ofta skärandet med självmord 

medan Favazza menar att det kan ses som ett försök till självbehandling. Självskada är således 

en morbid form av självhjälp (ibid.).   

 

Favazza (1996) delar in beteendet i två kategorier: socialt och kulturellt accepterat 

självskadebeteende och patologiskt självskadebeteende. Till kategorin socialt och kulturellt 

accepterat självskadebeteendet tillhör religiösa ritualer, fakirism och kroppsmodifikation. 

Patologiskt självskadebeteende är i sin tur indelat i tre underkategorier: allvarligt 

självskadebeteende (major self-mutilation), stereotypt självskadebeteende (stereotypic self-

mutilation) och ytligt/måttligt självskadebeteende (moderate/superficial self-mutilation). 

Allvarligt självskadebeteende är enskilda händelser som sker mer sällan men som leder till 

stora förändringar eller skador kroppen, till exempel kastrering. Stereotypt självskadebeteende 

karaktäriseras av avsaknad av syfte. Beteendet kan till exempel ta sig till uttryck genom att 

dunka huvudet i väggen. Personer med stereotypt självskadebeteende har ofta någon form av 

funktionsnedsättning. Ytligt/måttligt självskadebeteende är den underkategori vi i vår uppsats 

kommer att utgå ifrån. Beteendet kan vara både tvångsmässigt och impulsivt. Det sker ofta 
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vid upprepade tillfällen och innefattar att skära sig, rispa sig, bränna sig och sticka sig med 

nålar (ibid. s 225).  

 

Dåligtmående och bramående 

Johansson (2010) menar i sin avhandling att dåligtmående är den känsla som individer med 

självskadebeteende enas kring. Således blir gruppen självskadare förenade under detta 

paraplybegrepp som berör olika sorters av psykisk ohälsa. Det gruppen tillsammans strävar 

efter är att bli skadefria, att bli bramående (ibid.). Vi har i denna uppsats valt att använda oss 

av begreppen dåligtmående och bramående i liknande mening.   

 

Trigger och smitta 

Inom medicin beskrivs trigger vara en yttre faktor som utlöser mekanismer vilka leder fram 

till ett sjukdomssymtom, exempelvis kan buller eller stress utlösa ett migränanfall 

(Nationalencyklopedin 2011a). Johansson (2010) diskuterar triggning i relation till 

självskadebeteende. Detta innebär att kontakten med eller vetskapen om någon annans 

skärande utlöser egna, ofta eskalerande, skadehandlingar. Framförallt framställs bilder och 

detaljerad information om tillvägagångssätt som potentiella triggers. Att omge sig med andra 

som lider av dåligtmående och självdestruktivitet uppfattas som en risk då man kan påverka 

varandra negativt (ibid.).  

 

Nationalencyklopedin (2011b) förklarar smitta som en spridning av en infektion från en 

individ till en annan. Spridningen i förhållande till självskadebeteende syftar till en mer 

imitativ process, där inspirationen att skada sig kommer från att ha sett andra människor göra 

likadant (Johansson 2010). Stiftelsen Allmänna Barnhusets (2004) rapport Unga som skadar 

sig själva: en belysning av forskningsläget beskriver hur smitta när det gäller 

självskadebeteende inte är vanligt förekommande i ungdomarnas vardag utan sannolikt mer 

framträdande där individer med likartade problem samlas. Smittoeffekten är enligt denna 

rapport mer ofta förekommande i de miljöer där det inte finns vuxna tillgängliga (ibid.). Vi 

menar att de sociala medier vi har studerat kan vara exempel på sådana miljöer Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset beskriver. I denna uppsats bedömer vi det finnas en gemensam nämnare 

mellan begreppen trigger och smitta. Vi ser trigger som den utlösande katalysatorn som 

inspirerar till ett destruktivt och självskadande beteende. Denna effekt benämner vi som 

smitta. 
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Ungdom 

Ungdom definieras som unga personer i övre tonåren eller tidig 20-årsålder 

(Nationalencyklopedin, 2011c), dock är begreppet idag svårt att fastställa till en specifik ålder. 

Som Lalander och Johansson (2007) beskriver det går begrepp som pubertet och tonår enklare 

att avgränsa medan ungdom mer syftar på ett odefinierbart och obestämt åldersintervall. Vi 

har under vår insamling av empiri fått intrycket av att det främst är ungdomar som varit aktiva 

på de sociala medier vi granskat. Detta har vi kunnat utläsa utifrån sättet de uttryckt sig, samt 

användarnas presentationer som många gånger innehållit ålder samt bilder. 

 

Sociala medier 

Enligt Nationalencyklopedin (2011d) är sociala medier ett samlingsnamn för 

kommunikationskanaler som gör det möjligt för användare att direkt kommunicera med 

varandra genom till exempel text eller bild. Sociala medier är tillgängligt för flera mottagare 

och tillåter mottagaren att sända tillbaka information genom samma kanaler. Sociala medier 

kan användas för till exempel social interaktion, socialt umgänge, organisering, kulturbyte 

och underhållning (ibid.). I denna uppsats innefattar sociala medier de bloggar och 

internetforum där vi insamlat vår empiri.  

 

Kommunikation och interaktion 

Kommunikation innebär som Nationalencyklopedin (2011e) beskriver det, överföring av 

information mellan människor. Interaktion syftar mer till den process där individer eller 

grupper genom sitt handlande ömsesidigt samverkar, samspelar eller påverkar varandra 

genom gester, symboler eller språk (Nationalencyklopedin 2011f). Skillnaden mellan 

kommunikation och interaktion är således att kommunikation endast syftar till överföringen 

av ett budskap, medan interaktion innebär den ömsesidiga påverkan som kommer ur 

kommunikationen av budskapet. 

 

Skribent och användare 

Vi benämner de som skriver i bloggarna och på internetforumen som skribenter eller 

användare för att skapa variation i texten.  

 



 9 

IRL  

IRL står för In Real Life som betyder i verkliga livet. Vi kommer att använda oss av begreppet 

IRL som motsats till det som sker på Internet. I denna definition utgår vi ej från att livet på 

Internet är mindre verkligt, utan begreppet symboliserar endast det som sker i mötet ansikte 

mot ansikte. 

 

3 Metod  

3.1 Val av metod 

För att på lämpligaste sätt belysa hur ungdomar med självskadebeteende interagerar och 

eventuellt påverkar varandra i kontakten på sociala medier har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i insamling och analys av vår data. På så vis lägger vi fokus vid den 

interpersonella kommunikationen, hur människor påverkar och skapar relationer till varandra 

(jmf Ahrne & Svensson 2011). Kvalitativ forskningsstrategi emfaserar människans ord och 

hur individer uppfattar samt tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2011). Således är en 

kvalitativ ansats relevant för forskningssyftet i denna uppsats. Den empiriska datan utgörs 

huvudsakligen av diskussioner i textform, insamlade på sociala medier. För att utforska och 

nedteckna det sociala samspelet online valde vi att använda oss av en netnografisk metod som 

är en granskning av interaktion och samspel mellan individer på Internet och dess tillhörande 

kommunikationskanaler (jmf Berg 2011). Att använda Internet som yttersta källa för vår 

empiri gav oss betydande fördel, då det är ett stort antal individer som är aktiva på och har 

tillgång till denna plattform (jmf Daneback & Månsson 2008). Vår roll under insamlingen av 

empiri kan liknas vid etnografins fullständiga observatör, där forskaren varken samspelar eller 

påverkar medlemmarna av den miljön man undersöker (Bryman 2011). 

 

Att välja nätet som empirisk källa gav oss tillgång att betrakta samspelet mellan individer på 

ett sätt som annars hade varit svårt att uppnå. I vårt val av netnografi som metod fann vi dock 

en begränsning då Internet är en undersökningsplattform där forskaren inte har kännedom om 

vem som sitter bakom skärmen och forskningsobjekt därför förblir anonyma (Berg 2011; 

Bryman 2011). Detta kan dock även ses som en möjlighet då individens upplevda anonymitet 

kan generera utlämnande texter. Således har vi fått tillgång till empiriskt material som vi anser 

vara autentiskt. Detta kommer vi föra ett vidare resonemang kring i avsnittet tillförlitlighet. 
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Med ovan diskussion tagen i beaktning har det dock för oss varit nödvändigt att 

datainsamlingen skett online. Netnografin har för denna undersökning haft avgörande 

förtjänster, då metoden avser att studera socialt samspel online (jmf Berg 2011). 

3.1.1 Urval och avgränsning 

I urvalsprocessen till denna uppsats fann vi en svårighet i att definiera en specifik målgrupp. 

Då empiriinsamlingen ägde rum i virtuella samhällen på Internet har forskningsobjekten för 

oss varit anonyma, således har vi ej haft vetskap om individernas ålder eller kön. I insamling 

av vår empiri fick vi dock, utifrån språk och bilder individerna kommunicerar genom, 

intrycket av att det främst var ungdomar som rörde sig på de internetforum och bloggar vi 

undersökte. Det finns emellertid en risk för att de vi valt att benämna ungdomar i analysen i 

själva verket är äldre som anammat ett ungdomligt språk. Vårt resonemang i analys och 

slutdiskussion anser vi dock ej försvagas av detta faktum, då det är interaktionen mellan 

individerna vi vill studera. Att vi ändå valt att definiera målgruppen till ungdomar beror på att 

ungdomar i åldern 16-25 är de som är mest aktiva på sociala medier online (Findahl 2011). Vi 

har även valt att inte definiera kön på våra forskningsobjekt, dock är det viktigt att framhäva 

att mycket av den tidigare forskning vi läst endast behandlat flickor med självskadebeteende.  

 

I den inledande urvalsprocessen använde vi oss av sökmotorn Google för att få en inblick i de 

sociala medier som är öppna för allmänheten och relevanta för vårt forskningssyfte. Som 

icke-medlemmar fick vi på samtliga forum tillgång till det som skrevs men kunde inte själva 

skriva eller kommentera någonting. Genom sökord som självskadebeteende, blogg, 

internetforum, skär mig, rakblad, trigger, ångest, skada och stöttning har vi letat oss fram till 

intressant data. En begränsning med detta tillvägagångssätt kan vara att de sökord vi använt 

oss av uteslöt relevanta forskningsobjekt. Våra relativt snäva begrepp kan ha lett till att vi inte 

nått fram till dem som på ett mer dolt sätt interagerar kring självskadebeteende. De sociala 

medier vi studerat var dock av värde och förde oss vidare i vårt urval. Genom att studera 

dessa bloggar och internetforum har vi fått tillgång till länkar inom samma område, vilket har 

lett oss djupare in i den värld forskningsobjekten rör sig i på Internet. Detta kan liknas vid ett 

så kallat snöbollsurval som Bryman (2011) beskriver vara ett sätt att genom initial 

information komma i kontakt med ytterligare relevanta datakällor. En konsekvens av 

snöbollsurval är risken för en homogen bild av fenomenet, då informanterna tenderar vara del 

av samma grupp (ibid.). Då vi undersökt en mindre grupp såg vi inte denna risk som 
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avgörande i urvalsprocessen. Vårt tillvägagångssätt ledde istället till en möjlighet att för oss få 

ett representativt urval av den relativt specifika grupp vi undersökt. 

 

Inledningsvis ägnade vi all vår tid åt att enbart söka efter relevanta sociala medier och 

forskningsobjekt. Vi var redan från första början selektiva och begränsade vårt urval till de 

trådar och bloggar vars användare var mest aktiva. Detta för att möjliggöra granskning av 

interaktionen mellan skribent och läsare; ju aktivare användaren var i sitt skrivande desto 

aktivare var läsarna med att kommentera. Efter två veckors intensivt sökande efter 

forskningsobjekt kände vi empirisk mättnad. Oavsett sökord fann vi oss komma tillbaka till de 

bloggar och forum vi redan besökt. Vår empiri kom slutligen att bestå av tre forum och ett 

fyrtiotal bloggar. Vi har valt att inte avslöja namnen på de forum eller bloggar vi insamlat vår 

data ifrån, detta för att så långt det är möjligt anonymisera skribenterna. Vi kommer i vår 

analys benämna de sociala medierna med olika kodord, F (forum) 1, F 2, B (blogg) 1, B 2, 

och så vidare. Under analysavsnittet har vi valt att använda oss av ett mindre antal bloggar 

och forum men som samtliga representerar all vår empiri. Vi kommer nedan beskriva de olika 

forumen och bloggarnas användarsyfte för att ge dig som läsare en bild av vilka våra 

skribenter kan vara.  

 

F1 är ett psykologiforum utformat för att kunna ge svar på frågor om psykisk ohälsa, dels av 

experter men även av andra medlemmar. Vi har valt att på F1 granska en tråd om självmord, 

att skada, skära och bränna sig själv. F2 är specifikt utformat för ungdomar som en 

informationssajt för hälsa och välmående där vi valt att granska en tråd om motgångar och 

problem där ungdomar fritt interagerar och delar med sig av sina erfarenheter inom ämnet. F3 

är utformat för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende samt ge stöd åt 

drabbade och anhöriga. Vi har på detta forum varit väldigt selektiva i vår granskning och valt 

bort de trådar med diskussioner kring ätstörning. Vi har istället valt att fokusera på de trådar 

med nyckelord som skära, skada, rispa. På vissa forum figurerade även experter och rådgivare 

som uttalat finns där för att ge stöd och råd. Vi har valt att inte använda oss av de trådar där de 

varit inblandade då vårt syfte är undersöka interaktionen mellan ungdomar med 

självskadebeteende. Dock har endast närvaron av dessa sakkunniga kommit att påverka vår 

empiri, då enbart positiv kommunikation uppmuntras. Inlägg och kommentarer av destruktiv 

karaktär är ej tillåtet utan revideras eller raderas av ansvariga för forumet.  
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Bloggarna vi studerat är samtliga skrivna av ungdomar som haft eller har ett aktivt 

självskadebeteende där de använder bloggen av olika orsaker. Somliga för att ventilera egna 

känslor och funderingar, andra för att förmedla kunskap om det destruktiva beteendet. Vi har 

även granskat de kommentarer som skribenterna får på sina blogginlägg vilka genererar aktiv 

interaktion skribenter och läsare emellan. Vi har alltså avgränsat oss i att endast insamla 

empiri skriven av ungdomar som själva haft eller har ett eget självskadebeteende. Under vår 

insamling av data har vi under hela processen varit mycket selektiva. Dels för att gallra bort 

dem som inte själva har erfarenheten av ett självskadebeteende, dels för att den insamlande 

empirin skulle bli hanterbar och i all sin mängd relevant. Det som bland de olika sociala 

medierna fångade vårt intresse var interaktionen mellan skribent och läsare, samt nyckelord 

som skära, skada, triggers, stöttning och gemenskap. Vid insamlingen av empiri fann vi 

återkommande teman, vilka vi sedan strukturerade en ”intervjumall” utifrån. Denna 

intervjumall fungerade som en hjälp vid kodning av empiri. Rent konkret samlade vi relevanta 

inlägg och kommentarer i ett dokument där vi kodade vår empiri utifrån intervjumallen. 

Kodningen bestod av kategoriserande teman kring självskadebeteende, interaktion, stödjande 

kommunikation, triggande kommunikation, roller och fasader, gemenskap samt de sociala 

mediernas funktion, både för skribent och för läsare.  

 

3.1.2 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver hur begreppen reliabilitet och validitet är centrala i all sorters 

forskning då de fungerar som en måttstock för tillförlitligheten i undersökningen. Reliabilitet 

avser om undersökningens resultat kan bli desamma om den skulle genomföras igen eller om 

yttre faktorer har påverkat resultatet. Validitet avser huruvida undersökningen mäter det den 

säger sig mäta (ibid.). Vi har i vår uppsats strävat efter hög kvalitet, bland annat genom att 

under skrivandets gång ha en fortlöpande diskussion kring reliabilitet och validitet i 

förhållande till vår studie. Vi förstår begreppet reliabilitet kopplat till uppsatsens syfte vara att 

genom analys av data hitta ett samband och återkommande mönster som kan överföras till 

miljöer utanför vårt forskningsområde. Dock är människor och samspelet mellan dem 

föränderligt (Bryman 2011), detta gäller även i högsta grad på Internet vilket leder till att det 

skulle kunna finnas svårigheter i att upprepa denna undersökning med exakt samma resultat. 

Med detta i åtanke har vi lagt vikt vid att vara objektiva gentemot empirin, således vågar vi 

tro att studien lyfter fram hållbara uppgifter och tankegångar, som skulle kunna vara 

användbara även i andra forskningsområden. Vi menar därför att vår objektivitet gentemot 
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empirin, och de mönster och samband vi inom den kunnat utläsa, har ökat uppsatsens 

tillförlitlighet och användbarhet för forskning inom andra socialpsykologiska områden.    

 

Vad gäller validitet har vi strävat efter att slutsats och resultat ska ge svar på de 

frågeställningar och det syfte uppsatsen har. I insamling och analys av empiri har 

tillförlitlighet varit styrande. Mer konkret har detta tagit sig uttryck i att vi omfattande och 

med kritiska ögon granskat forskningsfältet för att få en bred inblick i kunskapsområdet. Detta 

har resulterat i att vi studerat ett flertal empiriska källor varav samtliga tillhör målgruppen 

ungdomar som själva har eller har haft en självskadebeteende. Då dessa källor hämtats från 

Internet är forskningsobjekten för oss, och för varandra, anonyma. Vi bedömer att detta har 

ökat tillförlitligheten i empirin, då anonymiteten kan generera en mer utlämnande och 

autentiskt interaktion mellan individerna samt att vi som forskare ej har möjlighet att påverka 

våra forskarobjekt (Lalander & Johansson 2007). Med ovanstående diskussion i åtanke har vi 

valt att i vårt analysarbete revidera de citat vi hämtat från vår empiri. Vi är medvetna om att 

detta kan anses vara en brist i vår tillförlitlighet då det finns en ständig risk för förvrängning 

av empirin. Dock menar vi att forskningsobjektens anonymitet för oss är viktigare, och har 

därför valt att ändra ett fåtal ord i citaten utan att förvränga dess syfte. Genom att revidera 

citaten är de ej spårbara genom en sökning på Internet, något som annars varit möjligt. Ett 

konkret exempel på hur vi reviderat citaten kan vara att vi ändrat ändelsen på ordet ”blogg” 

till ”bloggen”, eller till närliggande synonymer såsom ”hej” till ”tjena”. Citaten har 

följaktligen inte förlorat sin innebörd utan endast gjorts omöjliga att hitta genom en sökning 

på Internet. Ett under uppsatsens gång återkommande resonemang kring 

tillförlitlighetsbegreppet har resulterat i ett aktivt arbete för att göra studien trovärdig och 

pålitlig.  

 

4 Etiska överväganden 

Uppsatsens empiri består av material online som producerats med vetskap om att den kan 

komma att bli läst av allmänheten (jmf Berg 2011). Men även om texter på Internet är 

tillgängliga för i princip vem om helst betyder det inte att skribenten är medveten om vad 

detta innebär, att materialet till exempel kan komma att användas för forskningsändamål (jmf 

Johansson 2010). Enligt Johansson (2010) finns det en förenklad bild av hur forskare har rätt 

till att obehindrat använda ett visst material på grund av att det finns tillgängligt på Internet. 

Hon belyser även hur detta ur ett forskningsetiskt perspektiv kan bli problematiskt, då 



 14 

användarna av sociala medier inte alltid delar forskarnas åsikt om vad som är privat och vad 

som är offentligt (ibid.) Den förändrade betydelsen av privata och offentliga internetmiljöer 

leder allt oftare till svårigheter i att applicera de vedertagna riktlinjerna för forskning 

(Johansson 2010). Vi anser de forskningsetiska principerna inte i samma utsträckning vara 

tillämpningsbara vid forskning på Internet då vi sett stora svårigheter i att följa kraven på 

samtycke och information. Vi har valt att inte informera skribenterna om att vi tagit del av 

deras inlägg och på så vis inte heller fått samtycke. Forskning på Internet är ett ännu relativt 

nytt forskningsfält och många diskussioner har uppstått kring att tillgodose informations- och 

samtyckeskravet på detta fält (Daneback & Månsson 2008). Vid netnografiska 

undersökningar kan dessa dock åsidosättas, under förutsättning att individernas anonymitet 

garanteras (Berg 2011; Bryman 2011). Som tidigare nämnt har vi med detta i åtanke valt att 

inte direktcitera de skribenter vars material vi använder oss av i vårt analysarbete. Detta för att 

så långt det är möjligt garantera forskningsobjektens anonymitet. 

 

Trots att vi inte på något vis varit aktivt deltagande var vi ändå närvarande på de sociala 

medierna för att ta del av ungdomarnas interaktion. Detta kan leda till ett etiskt dilemma då vi 

använt det som uttryckts på både bloggarna och forumen utan att tillkännagivit vårt syfte och 

vår närvaro. Det är dock som Daneback och Månsson (2008) beskriver det undersökningens 

syfte som avgör om det som forskare kan vara nödvändigt att inta en sådan position. Genom 

att inta en dold position fick vi inte möjlighet till att ställa raka frågor eller få svar, dock ansåg 

vi att individerna ostört kunde interagera med varandra och således öka tillförlitligheten i vår 

empiri.  

 

Till sist vill vi avsluta med att understryka att det i samhällsvetenskaplig forskning alltid finns 

en risk för egen tolkning av empiri, då undersökningens resultat och slutsatser alltid är en 

spegling av forskarens personliga tolkningar (Bryman 2011). Vid forskning online anser vi 

denna risk vara extra påtaglig då vi inte har kännedom om vilka våra forskningsobjekt 

egentligen är, och vem som producerat vår empiri. Hur tillförligt är det de skriver om? Kan vi 

lita på att de är dem de utger sig för att vara? Med detta i åtanke intog vi en ifrågasättande roll 

i vår insamling av empiri, som Bryman skriver: ”En hälsosam skepticism bör vara en 

ledstjärna då man söker information på nätet” (Bryman 2011, s 582). 
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5 Förförståelse 

Den förförståelse vi gick in med i arbetet till denna uppsats kan ses som relativt ringa, vilket 

var en bidragande faktor till varför vi valde att studera interaktion mellan ungdomar med 

självskadebeteende. Vi har en bild av att självskadebeteende är ett utbrett problem bland 

dagens unga, dock har vi under socionomutbildningens gång inte erbjudits möjlighet att 

fördjupa oss i ämnet. Detta i samspel med en fascination över ungdomars aktiva 

internetanvändande födde ett intresse för sociala mediers påverkan på ungdomar med 

självskadebeteende. En av författarna har tidigare haft en blogg vilket har genererat i 

intressanta diskussioner kring den offentlighet Internet och dess medium erbjuder. Huruvida 

individer som bloggar önskar att få läsare eller uppmärksamhet är ett ämne vi som författare 

har haft olika åsikter kring, vår förhoppning är att detta genererat i en djupare och mer 

mångbottnad analys till uppsatsen. Självskada är ett fenomen ingen av oss hade en djupare 

förförståelse kring, inte heller vad beteendet i kombination med ett aktivt internetanvändande 

kunde få för konsekvenser. I början av empiriinsamlingen hade vi förväntningar på att 

konsekvensen av interaktion över Internet endast var negativ, dock fick vi tidigt i processen 

en förändrad bild av fenomenet. Den relativa okunskap vi således hade kring ämnet anser vi 

ha gjort att empiriinsamling och analys har genomförts med öppna och nyfikna ögon. 

 

6 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång haft en jämn arbetsfördelning och ett nära samarbete. Vi känner ett 

gemensamt ansvar för samtliga delar av uppsatsen. De få avsnitt vi skrivit separat har vi 

tillsammans läst och bearbetat, allt för att få en enhetlig och gemensam prägel på uppsatsen. 

 

7 Tidigare forskning 

Det finns idag ett etablerat forskningsfält kring hur individer interagerar och kommunicerar 

med varandra över Internet. Mer specifikt hur ungdomar med självskadebeteende interagerar 

med varandra över detta forum visade sig dock inte vara lika lättillgängligt som 

forskningsområde. Johansson (2010) beskriver i sin avhandling Självskada: en etnologisk 

studie av mening och identitet i relation till skärande hur självskada är ett växande 

forskningsfält men med fokus främst inom psykologi och medicin. Detta har lett till ett glapp i 
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forskning kring självskada som en del av ett socialt och subkulturellt fenomen (ibid.). 

Johanssons avhandling har varit användbar för uppsatsens syfte och således influerat oss i 

våra reflektioner. Studien och dess resultat kommer därför vara återkommande i denna 

uppsats. För att få en inblick i hur ungdomar med självskadebeteende interagerar med 

varandra på Internet valde vi att studera tidigare kandidatuppsatser inom detta ämne. Utifrån 

deras källförteckningar anser vi oss haft fördel i att finna relevant forskning och god möjlighet 

att orientera oss i kunskapsläget. De artiklar, och dess källförteckningar, vi sedan funnit har 

även de fungerat som en hjälp i sökandet efter relevant litteratur. Vi har sammantaget valt ut 

nio studier som ger en orientering i kunskapsläget i förhållande till vårt syfte. Nedan följer en 

genomgång av författarnas slutsatser kring följande fyra teman: internetanvändande, 

självskadebeteende, identitet och autenticitet samt subkultur. Samtliga teman belyses i 

relation till självskadebeteende och kan således stundvis överlappa varandra. Vi anser dock att 

dessa olika teman framhäver aspekter som är värda att ta upp självständigt.  

 

7.1 Internet och sociala medier 

Thulin (2004) skriver i sin avhandling om ungdomars ökade virtuella rörlighet och menar att 

detta har ett samband med det tidiga 1990-talets omfattande spridning av ny informations- och 

kommunikationsteknik. Dagens samhälle anar en ny trend i de mer och mer komplexa 

miljöerna som kommit att benämnas virtuella samhällen (Hernwall 2003). Adler och Adler 

(2008) beskriver i sin artikel hur ungdomar med självskadebeteende uppfattar och presenterar 

sig själva i det postmoderna mediet Internet, samt i vilken grad interaktionen inom sociala 

medier kan påverka självet. Internet är en plattform som utger sig för att vara privat och 

enskild men även är publik och social. Författarna belyser i sin forskning denna paradox och 

dess påverkan på individens interaktion (ibid.). I mitten av 1990-talet växte en kraftig debatt 

fram kring huruvida en ökad dator- och Internetanvändning kommer att påverka människors 

sociala liv; huruvida sättet att umgås, interagera och kommunicera med varandra över Internet 

skulle ske på bekostnad av mötet ansikte mot ansikte (Thulin 2004). Moinian (2006) belyser i 

sin etnografiska studie barn och ungas dagboksskrivande online. Hon menar att dagens 

digitala och publika sociala medier inte i så stor utsträckning skiljer sig från den traditionella 

och privata dagboken. De teman som benämns är fortfarande reflektioner om självet och 

individens tillvaro. Hon framhäver dock två stora skillnader mellan den traditionella och den 

digitala dagboken. Hur den offentlighet som Internet och dess sociala medier skapar leder till 

en enorm tillgänglighet samt öppnar upp för en dialog mellan användare och publik. 
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Offentligheten genererar en chans, eller en risk, att få kommunikativ respons från individer 

man inte känner (ibid.). 

 

Internets framväxt har gett upphov till nya interaktiva mötesplatser där individer träffas, 

umgås samt delar erfarenheter och därmed skapar virtuella gemenskaper (Thulin 2004). 

Gemenskaperna gör att det som förr var ett skambelagt och dolt beteende hos isolerade 

individer nu kan vara i centrum på sociala medier där alla former av stöd finns (Adler & Adler 

2008). Moinan (2006) menar dock att ungdomars aktivitet på Internet inte bör betraktas som 

ett kulturellt vakuum, utan kan liknas vid vilken annan social aktivitet som helst. Svenska 

ungdomar använder idag sociala medier likvärt med att ringa en vän. Möjligheten att 

modifiera sina identiteter eller att förbli anonyma väljs många gånger bort, då deras huvudmål 

är att träffa och prata med sina vänner (ibid.). Sociala medier är således ett redskap som 

möjliggör det mellanmänskliga mötet (Hernwall 2003). Internet uppmuntrar samt påskyndar 

denna trend, att mänskliga relationer i allt högre grad baseras på gemensamma 

intresseområden och erfarenheter snarare än att geografiskt befinna sig på samma plats 

(Thulin 2004). 

 

7.2 Det skärande subjektet  

Två studier vi har tagit del av talar om det skärande subjektet och hur det i förhållande till 

självskadebeteende de senaste åren blivit ett igenkännbart fenomen (Johansson 2010). Adler 

och Adler (2008) menar att självskada blir alltmer vanligt då handlingens innebörd förändrats, 

från att ha betraktats som en symbol för psykisk ohälsa till att vara ett självvalt sätt att 

uttrycka sig, eller ett sociokulturellt fenomen. Johansson (2010) beskriver i sin avhandling 

skärande som ett sätt att med kroppen hantera men även gestalta oönskade känslor. Skärandet 

och våldet mot sig själv är ett sätt att med kroppen kommunicera med omgivningen. 

Internetsajter fungerar idag som ett virtuellt bevis på dessa symboliska handlingar. Det är på 

mötesplatser online som skärandet får en specifik betydelse då individen framställer en tydlig 

bild av hur det är att vara “en sådan som skär sig”. En unik och tydlig subjektspostion har 

skapats: det skärande subjektet. Detta innebär att den destruktivt skärande handlingen inte 

endast behöver vara ett rop på hjälp och tecken på ohälsa, utan även en symbol för en ny 

identitetsposition. Den ärrade kroppen är ett sätt att signalera att man identifierar sig med och 

tillhör gruppen självskadare (ibid.). 
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7.3 Att identifiera sig som dåligtmående  

Det är när personerna bakom skärmen inte är synliga som man får möjlighet att själv välja och 

konstruera sina virtuella former och identiteter (Hardey 2002). Anonymiteten på Internet 

möjliggör ett personligt och tryggt utbyte, vilket generar i ett viktigt stöd för individen 

(Whitlock et al. 2006). I Johanssons (2010) studie förenas ungdomar på Internet kring en 

gemensam nämnare, att lida av ett dåligtmående. Hon beskriver hur sinnesstämningen blir 

mer än ett sätt att känna och må, det sammanför individerna och bildar en roll att identifiera 

sig med. Individer med olikartade erfarenheter och från skilda livssituationer länkas samman 

under en gemensam beteckning som författaren benämner dåligtmående. Denna samhörighet 

skapar i sin tur ett rum för individerna att mötas och interagera med varandra i. Det är i detta 

rum individerna delar och förstår varandras erfarenheter (ibid.) 

 

Sociala medier bidrar till att användare online kan vara anonyma och tillsammans med andra 

fly från sina vardagliga identiteter, normer och krav (Hardey 2002; Hernwall 2003; Thulin 

2004; Turkle 1997). Identifikationen som dåligtmående, blir i samspel med en gemensam 

strävan mot bramåendet, det som individerna enas kring (Johansson 2010). Adler & Adler 

(2008) beskriver hur individen uttrycker identifikationen med andra användare på sociala 

medier som viktig, i samspel med detta framhäver de dock hur identifikation med andra också 

kan leda till ett förstärkt självskadebeteende. Gradin-Franzén och Gottzén (2011) menar i sin 

artikel The beauty of blood? Self-injury and ambivalence in an Internet community att 

ungdomar som skadar sig konstruerar sig själva på nätet som “cutters”, de positionerar sig och 

andra i relation till kulturella diskurser av självskada. De belyser i sin studie hur olika 

diskurser är beroende av varandra och att användare på Internet rör sig inom flera, allt för att 

bli autentiska skärare (ibid.). Johansson (2010) beskriver hur hon genom sin empiri kunnat dra 

slutsatsen av att den som skadar sig på grund av dåligtmående anses vara autentisk, medan 

den som skadar sig utan att må dåligt anses vara mindre autentisk. Det uppstår således en 

kamp i att på de sociala medierna definiera sig som trovärdigt dåligtmående och på så vis 

även en autentisk skärare (ibid.). 

 

Människan frestas ofta av att betrakta livet i det virtuella samhället som en verklighetsflykt 

(Turkle 1997). Hernwall (2003) skriver att individen i virtuell kommunikation skapar nya 

villkor för identiteten då traditionella villkor för det mellanmänskliga mötet har förändrats. Vi 

kan idag interagera med varandra oavsett geografisk belägenhet och fysiska attribut. Att 



 19 

modifiera och uppvisa en alternativ självpresentation är en viktig del i utforskandet av självets 

identitet. Den alternativa självpresentationen genererar i en intressant dubbelhet, inte minst på 

Internet där möjlighet ges att gestalta en identitet olik den man framhäver IRL (ibid.). 

Johansson (2010) beskriver individers identiteter som föränderliga och mångtydiga. Individen 

kan identifiera sig med flera positioner samtidigt, samt framhäva vissa positioner i olika 

sammanhang. Detta parallellt med att man idag på Internet kan kommunicera med varandra 

på ett helt nytt sätt, skapar nya premisser för identitetsskapande (ibid.). 

 

7.4 Subkulturell gemenskap på Internet 

Adler och Adler (2008) benämner i sin artikel självskadare som en primärt avvikande och 

ensam grupp som idag använder Internet för att forma subkulturella och kollegiala relationer. 

Ett huvudsakligt syfte med att använda sig av sociala medier är att skapa relationer och en 

personlig kontakt med andra individer. Många användare stannar aktivt kvar i den gemenskap 

sociala medier erbjuder efter att de blivit skadefria, detta för att de känner sig behövda och 

nöjda över det stöd de kan erbjuda individer som fortfarande skär sig (ibid.). Turkle (1987) 

menar att det som inledningsvis kanske är ett uttryck för en individuell personlighet kan 

utvecklas till en social realitet. Det är i sällskap med andra som individen införlivas i en 

gemenskap (ibid.). 

 

Whitlock et al. (2006) återger i sin artikel en undersökning kring hur ungdomar delar med sig 

av sina tankar och känslor kring sitt självdestruktiva beteende på Internet. Genom sociala 

medier kan de möta andra, dela erfarenheter och utbyta information som kan vara svår att 

utbyta ansikte mot ansikte. Internet kan således ha en unik relevans för ungdomar som känner 

sig marginaliserade. Undersökningen visar tydligt på att interaktion online är av vikt för 

ungdomar med självskadebeteende, det inger ett stort stöd för annars isolerade individer. 

Internet är ett kraftfullt sätt att bringa samma ungdomar med självskadebeteende (ibid.). Adler 

och Adler (2008) beskriver hur de självskadare som använder internet och dess sociala 

funktioner ofta lever i det av Goffman benämna dubbelliv: att aktivt hemlighålla och dölja sitt 

självskadebeteende för människor runt omkring för att samtidigt vara öppen om det på 

Internet. Det Goffmanska begreppet backstage används för att beskriva dessa avvikande 

cyber-subkulturer där människor med liknande preferenser inte känner behov av att dölja 

problem utan öppet söker efter varandra för att få råd och stöd (ibid.). 
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8 Teori 

8.1 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån det syfte och de frågeställningar denna uppsats bygger på har vi valt att använda 

socialpsykologi som främsta teoretiska ram. I följande avsnitt kommer vi förklara de begrepp 

och förklaringsmodeller inom teorin som är användbara och nödvändiga i förståelsen av vår 

analys och slutdiskussion. Inom socialpsykologin finns det ett flertal olika synsätt som dock 

alla har den gemensamma nämnaren att individen och självet skapas i samspelet och 

interaktionen med andra (Heidegren & Wästerfors 2008; Johansson 1999; Carle et al. 2006; 

Källström 1992). Socialpsykologi är en bred och allmän teori som behandlar hur individ och 

samhälle samverkar och påverkar varandra (Johansson 1999) och delar av den kan således 

appliceras på vitt skilda forskningsområden. För vår studies syfte och frågeställningar 

kommer mer specifika delar av teorin vara applicerbara och relevanta. För att bidra till 

förståelse av vårt insamlade material kommer vi främst använda oss av ett interaktionistiskt 

perspektiv. Ur detta perspektiv har vi även valt att belysa hur identitet och gemenskap skapas 

i interaktion med andra. Således kan interaktionism ses som vårt teoretiska verktyg genom 

vilket vi kommer belysa hur individ och grupp påverkas av varandra. I följande avsnitt 

kommer vi redogöra för interaktionistisk teori och hur identitet samt gemenskap skapas i 

interpersonell interaktion. Således följer ett avsnitt kring interaktion, gemenskap och 

subkultur samt avslutningsvis ett stycke kring identitetsbegreppet. Samtliga teman är 

relevanta i förhållande till syftet och frågeställningarna av denna uppsats för att belysa hur 

interaktion över sociala medier kan vara en påverkande faktor för ungdomar med 

självskadebeteende. Dessa väl utvalda teman ur den interaktionistiska teorin är samtliga 

betydande för att på ett analyserande vis granska den interaktionistiska rådande makten.  

 

Interaktion betecknar den process som sker på en mellanmänsklig nivå, det som utspelar sig i 

mötet mellan individer genom språk, symboler och påverkan (Johansson 1999). Som 

Heidegren och Wästerfors (2008) beskriver är det genom interaktion individen socialiseras 

och utvecklar en känsla av identitet. Detta interaktionistiska tankesätt är dock dynamiskt, då 

interaktion är ständigt pågående och individen ständigt föränderlig är vårt sociala rolltagande 

under ständig konstruktion (ibid.). Interaktion i gemenskap och grupptillhörighet skapar 

ytterligare premisser för identitetsskapande, vilket under ungdomsåren blir en plattform för 

identitetsspel (Johansson 1999). Kamratskapet, som idag börjat anta nya former genom 
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Internet och dess tillhörande kommunikationskanaler, utgör en utgångspunkt för hur 

ungdomar interagerar med varandra och således skapar identitet (Lalander & Johansson 

2007). Vidare följer därav ett avsnitt kring subkultur och gruppens påverkan på individen, då 

interaktion inom gruppen formar individens identitet (ibid.). 

 

Människan är inte ett fast objekt utan föränderlig och dynamisk, där interaktionen har en 

avgörande roll för att utveckla ett medvetande och ett själv som kan förändras över tid 

(Heidegren & Wästerfors 2008; Johansson 1999). Genom interaktion utvecklas således 

individens identitet. Inom socialpsykologin anses detta identitetsskapande vara en process 

snarare än en fast position, då individens identitet utvecklas genom ständig interaktion med 

andra (Johansson 1999). I följande resonemang om interaktion och identitet kommer vi även 

lyfta in Goffmans (1998) dramaturgiska begrepp frontstage, backstage och mask, som alla 

syftar till identitetskapande och självpresentation. 

 

8.2 Interaktion 

Följande avsnitt syftar till att belysa begreppet interaktion ur ett teoretiskt perspektiv. Som 

ovan kortfattat beskrivet betecknar interaktionismen och dess medföljande begrepp hur 

individer lever i en växelverkan, de påverkar och skapas i relation till varandra (Heidegren & 

Wästerfors 2008). Enligt Johansson (1999) är kärnan i interaktionismen att självet och 

identiteten lyder under förändringens paradigm: människan är inte, utan hon blir till. I samspel 

med andra individer och i reflektion över deras handlingar skapas följaktligen det egna jagets 

grund (ibid.). Människan är således inom interaktionismen en responsiv varelse, hon är 

nyfiken och presenterar gensvar när någon annan kommunicerar med henne. Detta 

interaktionsmönster är inte en konsekvens av ett redan existerande jag eller befintlig identitet 

utan snarare blir jaget en produkt av interaktionen (Heidegren & Wästerfors 2008). Utifrån 

detta synsätt kan människan anses vara reflexiv, hon kan utifrån andras och sina egna 

handlingar bilda en uppfattning om eller förändra sitt eget jag. 

 

Heidegren och Wästerfors (2008) utvecklar just detta, de menar att identitetsskapandet är 

något högst reflexivt och förändringsbenäget utifrån interaktionen med andra. Individen är 

således ett resultat av gruppens påverkan. Människan tenderar att tolka situationer och 

handlingar och sedan, efter ett reflexivt övervägande, själv agera utifrån denna tolkning. Hon 
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tillskriver sitt eget och andras handlingar en mening eller innebörd som hon sedan själv agerar 

på grundval utifrån. Att jaget är reflexivt är även en infallsvinkel som grundar den symboliska 

interaktionismen. Då den symboliska interaktionismen kan ses som en förgrening av 

interaktionism fokuserar även den på det samspel och den växelverkan som finns på 

mellanmänsklig nivå (ibid.). Några av de grundantaganden som den symboliska 

interaktionismen vilar på är just att det mänskliga beteendet är symboliskt och reflexivt, att 

våra erfarenheter är relationsbetingade och således påverkas av närvaron av andra individer 

(Carle et al. 2006). Det kan ses som att den röda tråden mellan interaktionism och dess 

underteori symbolisk interaktionism är att människan påverkas och handlar utifrån hur andra 

individer agerar. Människans reflexiva förmåga utgör således den viktigaste förutsättningen 

för identitetsskapande (Johansson 1999). Följaktligen går det att urskilja hur den interaktion 

som äger rum i en gemenskap eller grupp påverkar individens identitetsprocess. I förhållande 

till vårt syfte och våra frågeställningar är således interaktionens betydande underbegrepp 

subkultur och gemenskap samt identitet värda att belysa. 

 

8.2.1 Subkultur och gemenskap 

Gemenskap och mellanmänsklig påverkan är begrepp som utgör en central kärna inom 

socialpsykologi och den interaktionistiska teorin. Då denna undersökning syftar till att belysa 

hur ungdomar i en specifik grupp kan komma att påverka varandra kommer följande 

teoretiska avsnitt beskriva ungdomsgrupper och ungdomskultur ur ett interaktionistiskt 

synsätt. Ungdomar befinner sig i ett specifikt skede av livet där identitetsarbete och 

interaktion är gruppberoende och av mer experimentell form (Lalander & Johansson 2007; 

Löfgren & Norell 1992). Sernhede (1996) menar att ungdomar ännu inte har utvecklat stabila 

strukturer eller rutiner i det sociala livet. Individens inre värld präglas således ofta av 

öppenhet och osäkerhet då man strävar efter att skapa en autentisk identitet och ingå 

gemenskap (ibid.). Gemenskapen, eller gruppen, kan ses som en frizon där ungdomar relativt 

fritt kan laborera med sin identitet (Lalander & Johansson 2007). Enligt Carle et al. (2006) är 

individen mer benägen, när hon är en del av en större grupp, att skapa beteenden som ej skulle 

uppkommit om individen varit ensam. Känslan av tillhörighet och att vara en del av en enhet 

skapar grogrund för mer extrema beteenden. Detta fenomen har tidigare benämnts som social 

smitta eller grupptryck (ibid.).  
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Den personliga identiteten skapas således i den energi och interaktion som gruppen ger 

varandra, då identiteten är starkt inflätad i den gruppkultur man tillhör (Heidegren & 

Wästerfors 2008). Dock har detta perspektiv på identitetsskapande hos ungdomar fått kritik då 

den utmålar individen som relativt osjälvständig och i högsta grad mottaglig för grupptryck. 

Enligt Lalander och Johansson (2007) är det riskabelt och orealistisk att beskriva ungdomar 

på detta sätt. Trots att identitet skapas i samverkan, interaktion och grupptillhörighet med 

andra, är varje människa olik. Individen är självbestämmande och självständig varpå 

grupptryckets effekter inte är avgörande för identitetsskapande (ibid.). Inom interaktionismen 

går att utläsa olika sätt att se på i vilken grad ungdomar kan komma att påverka varandra, 

dock är det vedertaget hur gruppen och dess gemenskap är en grundläggande faktor i 

individens skapande av identitet. 

 

Johansson (1999) beskriver hur gruppen ofta består av individer med liknande erfarenheter, 

upplevelser och livsstilar. Genom dessa gemensamheter utvecklas en känsla av kollektiv 

identitet. Dessa grupper kan även benämnas som neostammar eller subkulturer: specifika 

grupper vars medlemmar delar gemensamma kunskaper. En karaktäristiska för subkulturer är 

rigida gränser inåt och utåt i gruppen, en tydlig skiljelinje mellan de som tillhör gruppen och 

de som står utanför (ibid.). Dessa gränser och gruppens kollektiva identitet visas både utåt och 

inåt bland annat genom tydliga symboler i form av stil, uttryck eller andra estetiska 

självpresentationsmaterial (Lalander & Johansson 2007; Sernhede 1996). Ungdomars 

symbolspråk har således en uppenbar funktion då de visar omvärlden vem man är, vem man 

skulle vilja vara och vilken grupp man anser sig tillhöra (Sernhede 1996). 

 

Att tala om ungdomar och dess interaktion, identitet och grupptillhörighet har under de 

senaste åren fått nya innebörder. Samhällets medialisering har förändrat premisserna för 

ungdomars identitetsskapande (Lalander & Johansson 2007; Johansson 1999). Idag 

interagerar många ungdomar på Internet istället för ansikte mot ansikte, vilket innebär att det 

traditionella kamratskapet håller på att förlora mark till fördel för nyare 

kommunikationsteknologi. Nätgemenskap har blivit en modernare form av kamratskap, vars 

attraktion bland annat består av den anonymitet som Internet erbjuder (Lalander & Johansson 

2007). Ungdomar kan tack vare Internet idag interagera med vänner eller främlingar på långt 

geografiskt avstånd vilket genererar i en gemenskap som erbjuder stora möjligheter till 

identitetsspel. Det specifika identitetsprojektet ungdomar befinner sig i handlar just om detta 

spel, att kunna pröva olika identiteter för att vidareutveckla eller förkasta dem (Johansson 
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1999). Samtida ungdomsgrupper som rör sig på Internet bygger således på en relativt 

paradoxal klyfta mellan å ena sidan frånvaro av fysisk kontakt och å andra sidan en stark 

känsla av gemenskap (ibid.). 

 

Enligt Lieberg (1992) har ungdomar alltid haft ett behov av rum där de ostört kan växa 

socialt, söka gemenskap och forma sin identitet. Författaren beskriver hur gator och torg länge 

har erbjudit offentliga rum med sociala funktioner som ungdomarna tillsammans kan nyttja. 

Den anonymitet som staden erbjuder gör att ungdomar kreativt och symbolisk kan arbeta upp 

en egen, och en kollektiv, identitet (ibid.). För att göra en mer samtida koppling kan det ses 

som att detta planlösa drivandet på stadens gator och torg idag ersatts av Internet, som 

erbjuder större anonymitet och fler individer att interagera med. Internet kan jämföras med ett 

offentligt rum som är större och mer omfattande än geografiska städer. Att interagera och 

skapa relationer med främlingar över Internet kan dock erbjuda faror, då individen inte vet 

något om den andres sociala position, erfarenheter eller livshistoria (Wellman & Gulia 1999). 

Dessa faror till trots erbjuder relationer på Internet även information, stöttning, kamratskap 

och en känsla av tillhörighet vilka samtliga är viktiga faktorer för ungdomars 

identitetsskapande (ibid.). Sammanfattningsvis är således grupptillhörighet viktigt för 

ungdomars identitetsskapande, en process som i sin tur påverkats av Internets framväxt 

(Johansson 1999; Lalander & Johansson 2007).  

 

8.2.2 Identitet 

Ur ett socialpsykologiskt och interaktionistiskt perspektiv ses identitet springa ur interaktion 

och samverkan med andra, således följer nu ett avsnitt kring identitetsbegreppet. Identiteten 

omskapas ständigt i den sociala interaktionen med andra och jaget blir således en produkt av 

interaktionen (Johansson 1999). Identitetsbegreppet är en central kärna inom interaktionismen 

då vi formas och förändras till de individer vi är, i och genom interaktionen med andra 

(Heidegren & Wästerfors 2008; Johansson 1999; Carle et al. 2006). Johansson (1999) 

beskriver hur vi i dagens samhälle har en allt större tillgång till identiteter, och att vi även är 

friare i vårt identitetsskapande. Variabler som kön, klass och sexualitet spelar fortfarande en 

stor roll i identitetsarbetet men det finns idag större möjligheter att skapa en identitet 

frikopplad från medfödda karaktäristiska (ibid.). Det finns även fler kanaler att presentera sig 

själv i, såsom Internet, radio och tv, och den ökade möjlighet till självpresentation påverkar 

skapandet av identiteten (Thompson 2001; Sernhede 1996). Individer är idag allt mer 
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beroende av hur den egna identiteten mottages av andra, och således är det reflexiva jaget mer 

betydelsefullt. Att uppbringa en identitet som är trovärdig och autentisk har blivit allt mer 

framträdande för dagens individer (Johansson 1999). För att kunna uppfattas som trovärdig i 

övriga människors ögon, ett viktigt kriterium för lyckosam interaktion, måste individen agera 

i linje med sin identitet och således bli autentisk (Lalander & Johansson 2007). 

 

På Internet och i dess olika kommunikationskanaler agerar människor utan den fysiska 

kroppens begränsningar, detta gör att identitetsbegreppet då blir mer svårfattligt och otydligt 

(Donath 1999). Utvecklandet av nya kommunikationsformer har haft en djupgående påverkan 

på bildandet av en identitet och skapat nya arenor för experimenterande med jaget (Thompson 

2001). Johansson (1999) menar att Internet således infört en ny, mer avancerad, dimension i 

det reflexiva identitetsarbetet. Internet genererar per automatik en viss form av anonymitet 

som är svår att uppleva IRL, och denna anonymitet öppnar för interaktion och kommunikation 

som möjliggör identitetsspel (ibid.). Följaktligen blir också autenticiteten och reliabiliteten i 

informationen om identitet mer svåruppskattad på Internet (Donath 1999). 

 

8.2.3 Ett dramaturgiskt perspektiv 

I relation till interaktionismen, och dess underbegrepp identitet och gemenskap är de idéer 

som Goffman (1998) presenterade ur ett dramaturgiskt perspektiv värda att ta i beaktande. 

När individer interagerar med varandra i en viss situation intar de roller, som aktör eller 

publik, och tar till sin hjälp symboler för att få fram en trovärdig föreställning. Detta görs i 

grunden för att bygga upp och befästa identiteten i interaktionsprocessen. I föreställningen 

frontstage har individen möjlighet att använda sin mask för att inför publiken bygga upp en 

autentisk självpresentation. Backstage har individen sin privata sfär, där kan masken läggas åt 

sidan och individen ostört reflektera över sitt framträdande (ibid.). Begreppet mask kan i sig 

sammanfatta hela den existentiella problematik som sker vid sökandet efter en autentisk 

identitet (Johansson 1999). Genom att framföra en lyckad föreställning, att väl använda sig av 

frontstage regionen och att uppgå i sin roll och mask generar i att publiken uppfattar aktören 

som autentisk (Goffman 1998).  

 

Gränserna mellan fronstage och backstage har i och med Internets framväxt kommit att 

suddas ut (Johansson 1999). Således är frontstage och backstage för oss relevanta begrepp då 

vår undersökning ägt rum på sociala medier, där distinktionen och kampen mellan gränserna 
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har fått tydliga förändrade premisser. Att verka backstage kan ses som ett anspråk på att ha ett 

eget rum eller territorium där man ostört kan kontrollera sin tillgänglighet, en skyddad plats 

där övning på den egna rollen och dess uttryck kan ske (jmf Lieberg 1992). Att gränsen 

mellan backstage och frontstage suddats ut ger således konsekvenser för framträdandet och i 

förlängningen identitetsskapandet. Thompson (2001) menar att framväxten av nya medier och 

dess kommunikationsmöjligheter har resulterat i att individen vistas i en mängd olika 

kontexter, med tillhörande regioner. Individen har numera inte ett frontstage och backstage att 

verka i, utan har ett flertal gränslinjer de måste hantera. Således har utvecklingen av nya 

kommunikationsmedier reviderat gränserna mellan frontstage och backstage, och i 

förlängningen även mellan offentligt och privat liv (ibid.). 

 

Avslutningsvis har denna del av uppsatsen syftat till att, med hjälp av en socialpsykologisk 

teoretisk ram med fokus på interaktionismen, belysa och förklara de för oss relevanta och 

betydande begrepp. Då vi avsett att studera hur ungdomar med självskadebeteende i 

interaktion påverkar varandra ansåg vi ett interaktionistiskt synsätt kring gemenskap och 

subkultur vara viktigt att framhäva. Likaså är identitet ett betydande begrepp då vi även avsett 

att studera hur interaktion kring självskadebeteende påverkar konstruerandet av identiteten. 

Sammantaget är den interaktionistiska teorin och dess förklaringsmodeller kring gemenskap 

och identitet relevanta i syftet av denna uppsats för att synliggöra hur ungdomar med 

självskadebeteende i interaktion kan komma att påverka varandra. 

 

9 Analys 

9.1 Inledning 

Med utgångspunkt i våra frågeställningar kommer vi i detta avsnitt analysera vår empiri med 

hjälp av fyra återkommande teman; interaktion, identitet, frontstage/backstage och 

gemenskap. Dessa teman går vid tillfällen in i varandra och kan därför vara återkommande i 

de olika avsnitten, dock ur det aktuella temats vinkel. I presentation av vår empiri har vi valt 

att använda oss av hela eller delar av reviderade inlägg som publicerats på de sociala medier 

vi undersökt, detta för att tydligt sammanlänka det vi kunnat utläsa i vår empiri med våra 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

 

Vi har valt att inleda med ett avsnitt där vi redogör för hur ungdomar med självskadebeteende 
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interagerar med varandra och hur denna interaktion kan komma att påverka individen. I 

enlighet med detta följer sedan ett avsnitt om hur ungdomar med självskadebeteende i 

interaktion med varandra finner en gemenskap och tillsammans skapar en subkulturell 

mellanmänsklig närhet. Därefter kommer vi beröra hur individen i interaktion med andra kan 

komma att forma föränderliga identiteter och således även identifiera sig med 

självskadebeteende. Till sist kommer vi att presentera Goffmans två livsvärldar, frontstage 

och backstage, för att reflektera kring de roller och fasader vi kunnat utläsa på de sociala 

medierna vi studerat.  
 

9.2 Det interaktionistiska behovet 

I och med Internets framväxt i samhället har reglerna för interaktion förändrats (Kollock & 

Smith 1999). Denna plattform har även påverkat premisserna för hur ungdomar med ett 

självskadebeteende interagerar med varandra. Adler och Adler (2008) menar att 

självskadebeteende tidigare genererade ett utanförskap. Beteendet ansågs vara avvikande och 

tabu vilket ledde till att individerna var ensamma och isolerade. Genom Internet har detta 

dock kommit att förändras, ungdomar med självskadebeteende kan numera enas över sociala 

medier vilka utgör ett subkulturellt stöd i den mellanmänskliga interaktion de är i behov av 

(ibid.). Detta har följaktligen även påverkat hur ungdomar med självskadebeteende interagerar 

med varandra. Det tycks finnas ett behov av att få kontakt med varandra över Internet, ett 

behov av interaktion mellan läsare och skribent. Nedan följer ett inlägg och en av dess 

kommentarer. 

 

Jag undrar vem mina läsare är. Du får gärna berätta lite om vem du 

är, hur gammal du är och vart du kommer ifrån. – B15 

 

Sara heter jag, och är 16. Jag har följt dig en tid, och du är så 

inspirerande! Du ger mig styrka till att orka med mina egna 

bekymmer när jag mår dåligt. Jag önskar dig all lycka! Stor kram! 

<3. – B15, kommentar 

 

Detta exempel visar på det interaktionistiska behovet som finns mellan individerna. Att skriva 

inlägg tycks inte vara det som lockar i användandet av sociala medier, snarare den interaktion 

som uppstår mellan skribent och läsare. Individen är beroende av att kommunicera på detta 
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responsiva sätt, att vara undrande och sedan få gensvar är en av interaktionens grundval 

(Heidegren & Wästerfors 2008). Whitlock et al. (2006) visar i sin studie att interaktion online 

är en viktig faktor för ungdomar med självskadebeteende, det producerar ett stöd som annars 

är svårt att finna. Sociala medier är en plattform som erbjuder möjligheter att finna ungdomar 

med gemensamma erfarenheter och livshistorier, därför har Internet en specifik relevans för 

ungdomar som annars känner sig marginaliserade (ibid.). De fördelar Internet och dess sociala 

medier genererar är dock intressant att vända på. Om interaktionen uteblir torde 

konsekvenserna för individen bli betydande. 

 

Jag kanske ska sluta blogga. Jag får ingen som helt respons på det 

jag skriver längre. Det gör mig otroligt ledsen. – B30 

 

Detta blogginlägg är ytterligare ett exempel, och även ett bevis, på den betydelse interaktion 

har för ungdomarna. Att bloggaren i detta fall tar illa vid sig vid avsaknad av respons visar en 

tydlig konsekvens av utebliven interaktion. För ungdomar är acceptans, tillhörighet, intimitet 

och relationer centralt för att skapa en positiv självbild (Whitlock et al. 2006). Internet kan ses 

om en plattform där detta sociala arbete kan få fritt spelrum, mycket tack vare att de fysiska 

och geografiska rummen har fått mindre betydelse. Dock visar inlägget ovan att när det 

sociala arbetet ej får verkan eller respons blir konsekvensen för individiden desto större. Detta 

visar sig även tydligt i inläggen nedan. 

 

Vill inte längre. När jag behöver respons får jag ingen alls, vilket 

bara bekräftar mina tankar på att jag är onödig. – B2 

 

Nej! sluta inte skriva :( Jag vill fortsätta läsa vad om dig, och jag 

kan lova att kommentera lite mer om det hjälper:) Kram. – B2, 

kommentar 

 

Interaktion är en nödvändig faktor i skapandet av identitet (Johansson 1999; Heidegren & 

Wästerfors 2008). En konsekvens av detta, som inläggen ovan visar, är dock att utebliven 

interaktion får negativa konsekvenser för individen. Om interaktionen tar plats och är 

fungerande mellan ungdomarna torde det således endast finnas fördelar, både för individiden 

och för gruppen som helhet. Det är dock intressant att se på interaktionen ur ett annat 

perspektiv, som ett medel att vidmakthålla eller legitimera ett beteende som annars ses som 
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destruktivt och avvikande. Johansson (2010) visar hur skribenter som uttrycker sitt 

självskadebeteende på sociala medier generellt möts av positiva och stöttande kommentarer, 

och hur det existerar en igenkänning hos andra ungdomar med samma problematik. Den 

igenkänning och det förenandet som skapas i gruppen kan dock generera i en negativ 

gemensam nämnare, att man förenas i ett destruktivt utanförskap. Personlig information som 

ungdomar med självskadebeteende avslöjar på Internet problematiseras sällan, istället möts 

den av acceptans och igenkänning (ibid.). Detta kan ses som en risk i normaliseringen av 

beteendet. Följaktligen kan faran med anonymitet och det subkulturella stöd som finns på 

Internet vara att det skapar normaliserande och negativa konsekvenser för ungdomar med 

självskadebeteende. 

  

[---] Kära psykfall där ute i världen: Vad triggar er? – B11 

 

Jag gillar alla skildringar som på något sätt ger en verklig bild, och 

att läsa om verkligheter som liknar min får mig till att förstå. Men.. 

om man ska försöka skilja sig från vissa problembeteenden är det 

riskabelt att vissa dagar läsa om dem, därför att det skänker 

trygghet, värme och ett stort avstånd till att börja tänka annorlunda. 

[---] – B11, kommentar 

 

Det är verkligen riskfyllt att läsa skildringar som påminner en om 

ens egna problem. För varje gång som jag läser något sådant 

normaliseras det. Jag förstår faran. Men samtidigt – jag måste 

försöka förstå min egen sjukdom, och varje gång jag inte faller 

känner jag mig starkare. – Svar från B11 

 

Detta utdrag ur en diskussion mellan bloggare och läsare visar på en tydlig medvetenhet kring 

dilemmat, huruvida interaktion mellan ungdomar med självskadebeteende utgör ett stöd eller 

resulterar i att de legitimerar ett destruktivt beteende. Whitlock et al. (2006) menar att 

interaktion online erbjuder ett viktigt stöd för denna grupp, som vanligtvis är isolerade 

individer. Interaktionen kan dock även normalisera, legitimera och uppmuntra beteendet hos 

ungdomar som rör sig ute i de sociala medierna (ibid.). Detta dilemma synliggörs i 

interaktionen ovan. Bloggaren frågar sina läsare vilka trigger points de har vilket resulterar i 

en diskussion kring sociala mediers påverkan på individen. Ungdomarna uttrycker hur sociala 
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medier kan öka förståelsen för det egna självskadandet, men att det även kan vara riskfyllt då 

det normaliserar beteendet. Den interaktion som följer mellan bloggare och läsare tyder dock 

på en vetskap om problemet med normalisering, och skribenterna visar en vilja att diskutera 

kring fördelar och nackdelar med sociala medier och dess påverkan på individen. 

 

Inom interaktionismen är mellanmänsklig påverkan en av grundpelarna för mänskligt 

identitetsskapande (Heidegren & Wästerfors 2008). Individer lever i ett samspel och 

växelverkar med varandra, och ur denna påverkan grundas sedan en reflexiv identitet 

(Johansson 1999). Thompson (2001) och Hernwall (2003) visar hur interaktionsmönster, i och 

med sociala medier på Internet, numera förändrats då individer kan kommunicera med 

varandra utan geografiska eller rumsliga restriktioner. Individer kan nu styra vem 

interaktionen ska ske med, tack vare de användarstyrda verktyg Internet erbjuder (ibid.). 

Således kan det ses som att premisserna för identitetsskapande och mellanmänsklig påverkan 

har förändrats. Att genom interaktion och reflexivitet förändra bilden av sig själv kan troligen 

generera både för- och nackdelar för ungdomar med självskadebeteende. Interaktion över 

sociala medier kan anses erbjuda ett stöd för individen, samtidigt som den kan legitimera och 

uppmuntra beteendet.   

 

9.2.1 Den stöttande interaktionens påverkan 

Carle et al. (2006) beskriver hur individen inom socialpsykologin anses agera på grundval 

utifrån hur gruppen handlar. Behovet av tillhörighet kan göra att individen uppvisar ett mer 

extremt beteende, som sedan ger tillträde och acceptans hos gruppen. I ett mer vardagligt tal 

kan detta fenomen benämnas som grupptryck (ibid.). Enligt Lalander och Johansson (2007) är 

begreppet grupptryck något som ofta förknippas med ungdomar, de utmålas således som 

osjälvständiga och i högsta grad beroende av andras gillande. Enligt författarna är detta 

resonemang orealistiskt och riskabelt, då ungdomar har individuella erfarenheter och tankar 

och inte endast kan ses som medlemmar i homogena grupper. Istället bör grupprocessen 

snarare ses som ett rum där individen kan utveckla en egen identitet och skapa sociala 

kontakter (ibid.). I vilken grad gruppen påverkar individen kan således ses ur olika synvinklar. 

I ett resonemang kring hur ungdomar med självskadebeteende interagerar och påverkar 

varandra är detta en intressant motsättning. Då interaktion online erbjuder ett socialt nätverk 

att påverka, eller att påverkas av, blir således frågan om sociala medier kan fungera som ett 

stöd för ungdomar med självskadebeteende. 
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Jag är nu inlagd för att få hjälp och jag klarade av att söka på grund 

av era svar. Känner att det finns människor som förstår mig väl och 

som gillar mig oavsett vad personalen här tycker. – F1 

 

Skribenten ovan fick mod till att söka hjälp tack vare de svar läsare gav. Inlägget är ett 

exempel på hur ungdomarna ger varandra stöd och uppmuntran till att ta sig ur beteendet. 

Denna stöttande interaktion dem emellan kan således se som positiv och konstruktiv, gruppen 

utgör en viktig faktor för att uppnå bramående. Hernwall (2003) menar interaktion över 

Internet ger ytterligare fördelar, då det ständigt finns andra individer närvarande. Nya 

bekantskaper kan skapas genom få knapptryck, och redan befintliga kontakter finns 

tillgängliga för att bistå med hjälp och djupare social interaktion (ibid.). Att fungera som ett 

stöd, eller att ge en hjälpande hand, är något som många skribenter uttrycker ett behov av. Det 

tycks finnas en allmängiltig regel att ungdomarna använder sig av sociala medier för att stötta, 

och erbjuda hjälp till varandra. 

 

[---] Din blogg är så bra. Det är människans skyldighet att hjälpa 

och stötta varandra. – B15, kommentar 

 

Denna kommentar visar hur läsaren anser att den hjälp bloggaren ger till andra ungdomar med 

självskadebeteende inte bara är viktig, utan nästintill en plikt för individen. Detta är 

genomgående för vår empiri, det tycks finnas en önskan hos användarna att erbjuda ett stöd 

för andra med samma problematik. 

 

Hej! brukar läsa din blogg lite då och då för att se hur det går för 

dig. jag måste bara säga vilken inspiration du är för andra 

människor, att du faktiskt orkar ta dig igenom allt. […]. din blogg 

är en inspiration för världen som visar att man inte borde skämmas 

för att man har problem utan man borde ta tag i dem och våga ta 

hjälp från andra människor. jag önskar dig verkligen all lycka till! 

– B24, kommentar 

 

Hej! Det är så otroligt uppiggande att få såna här kommentarer då 

det är väldigt svårt att faktiskt ha styrkan nog att vara så öppen 
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med tanke på samhällets sneda syn på psykisk smärta. När jag läser 

allt fint ni underbara läsare skriver för att uppmuntra och sporra 

mig […] så är det värt att fortsätta, för […] jag vänder mig till er 

som behöver det, till er som känner igen er, till er som vill lära er 

hantera eran smärta, till alla er som inte vill vara ensamma. – Svar 

från B24 

 

I detta exempel visas en önskan hos bloggaren att fungera som ett stöd som andra, och det 

tycks även fungera som en drivkraft för att fortsätta blogga. Bloggens funktion upplevs vara 

att stötta andra i att göra sig fri från ett destruktivt beteende, men den fungerar även som ett 

forum där individen får möjlighet till självhjälp. Det skrivna ordet, kommentarer och 

reaktioner från andra tycks fungera som en kollektiv terapi. Johansson (2010) menar att den 

egna viljan är avgörande för att bli fri från ett självskadebeteende. Dock är en betydande 

faktor även att kunna be om hjälp från andra, vilket sociala medier är ett tydligt bevis på. Att 

på Internet erkänna att man mår dåligt möjliggör för individen att tillsammans med likar 

arbeta mot ett bramående (ibid.). Utifrån denna syn på sociala mediers positiva påverkan blir 

således interaktionen till fördel och godo för individen. Vår empiri har även den visat en sida 

av interaktion, och mellanmänsklig påverkan, hos ungdomar med självskadebeteende som är 

övervägande positiv. Nedan följer ett urval av inlägg och kommentarer som visar denna 

stöttande interaktion. 

 

[---] Jag tror och hoppas att du verkligen känner av all stöttning du 

får här av allihop. Vi är alla med dig, du är inte ensam:) – B15, 

kommentar 

 

[…] jag har fått väldigt mycket hjälp av det du skrivit i din blogg. 

Jag lider själv av självskadebeteende som jag börjar tappa 

kontrollen över. Mycket du har skrivit har fått mig att tänka till, 

och du har beskrivit många känslor som jag kan känna igen mig i. 

Känns gött att inte vara ensam, även fast jag önskar av hela mitt 

hjärta att vi båda skulle slippa skiten. Kämpa på, du kommer klara 

det! Tänker på dig <3. – B24, kommentar 
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Fortsätt att skriva för det hjälper oss, och även dig själv tror jag. Ta 

hand om dej! – B8, kommentar 

 

Som inläggen ovan visar tycks interaktionen på sociala medier fungera som stöd och hjälp för 

ungdomar med självskadebeteende, detta både för läsare och för användare. I vår empiri 

benämner ungdomarna varandra som styrkekontakter, änglavänner eller änglasystrar vilket 

kan ses som ytterligare bevis på den viktiga roll de har för varandra. De bekräftar och 

accepterar varandra vilket skapar en igenkänning inom gruppen, något som är viktigt för att få 

en positiv självbild (Whitlock et al. 2006; Johansson 2010) Utifrån detta resonemang fungerar 

således sociala medier och interaktionen på dem som något positivt för ungdomarna, de 

stöttar varandra till att uppnå bramående. Adler och Adler (2008) menar att individer litar på 

sitt nätverk på sociala medier för att få stöd, just på grund av att det där finns likasinnade med 

liknande erfarenheter. När individen blir fri från självskadebeteendet stannar denna ändå kvar 

på det sociala mediet för att kunna erbjuda hjälp till de som fortfarande lider av 

problematiken. Således fungerar det sociala mediet som ett nätverk där man hjälper sig själv 

genom att hjälpa andra (ibid.). De resultat författarna ovan redogör för kan liknas vid vad vår 

empiri visat. Ungdomarna stöttar och hjälper varandra, och uttrycker att de även själva blir 

hjälpta ur beteendet av denna interaktion. Således kan sociala mediers påverkan på ungdomar 

med självskadebeteende ses som positiv, med fördelar både för användare och för läsare. 

 

9.2.2 Triggning och normaliserande verkan 

Att interaktion på sociala medier ger en konstruktiv effekt för ungdomar med 

självskadebeteende kan dock ses som en förenklad bild av fenomenet. Att ungdomar samlas 

för att diskutera, och för att skapa en kollektiv identitet, kring ett destruktivt beteende torde 

även kunna ge negativa konsekvenser. Enligt Johansson (2010) genererar aktivitet på sociala 

medier kring självskada per automatik att man förenas i pratbarhet kring beteendet. Det 

skapas en kultur där individen måste tillägna sig förmågan att prata om sitt dåligtmående för 

att kunna bli skadefri, det ses som det enda sättet att hantera de destruktiva känslorna (ibid.). 

Beteendet och känslor kring sitt dåligtmående är det som diskuteras mellan ungdomarna på de 

sociala medier vi studerat, att enas kring detta torde kunna innebära en risk för individen. 

Begreppet triggning kan ses som en sådan risk, att genom bilder och berättelser om hur man 

mår och skär sig få en annan ungdom att vilja skada sig. Då interaktionen rör 

självskadebeteendet kan det tyckas ofrånkomligt att ingående symboler för dåligtmående 
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påverkar andra individer på det sociala mediet. Nedan följer en kommentar till ett inlägg där 

bloggaren har lagt upp en bild på nya skärsår. 

 

Så du vill trigga folk som fan eller? Jag skiter i att läsa din blogg 

om du ska publicera sådana bilder. – B21, kommentar 

 

Denna starka reaktion kring inlägget var genomgående för övriga kommentarer som skrivits, 

det möttes av en skepsis och läsarna blev upprörda över de utförliga bilderna. De sociala 

medier vi studerat har alla en gemensam attityd kring detta, eventuellt triggande bilder, språk 

och symboler möts av negativa reaktioner. Det tycks finnas en vilja att utesluta dessa 

ungdomar från gemenskapen, då deras inlägg påverkar andra negativt. Detta kan tänkas gå i 

strid med en allmän uppfattning som finns kring självskadebeteende, att man i grupp samlas 

och enas i beteendet som således förstärks. Intrycket av vår empiri är snarare att toleransen 

mot triggers på sociala medier är låg, det följs av starka reaktioner och hot om att lämna 

bloggen eller forumet. Adler och Adler (2008) visar i sin studie hur individer blev aktiva på 

sociala medier när de hade ett starkt behov av stöd och hjälp från andra individer. Om de 

sedan upplevde triggning eller negativ påverkan mellan individerna var ett skäl till att man 

lämnade gemenskapen (ibid.). Detta styrker vad vår undersökning visar, att ungdomarna har 

en låg tolerans mot triggning och istället fokuserar på ett bramående hos varandra. Det tycks 

även finnas en medvetenhet hos ungdomarna, att det de uttrycker på sociala medier kan 

komma att påverka varandra negativt. 

 

Jag är medveten om att min blogg kan vara triggande. Med det kan 

också vara otroligt hjälpande, jag tror att det hjälper mer än det 

stjälper. [---] Många har sagt till mig att dom fått mod att sluta 

skada sig själv efter att ha läst min blogg eller kollat på mina 

bilder. – B6 

 

En majoritet av ungdomarna för en liknande medveten diskussion kring problematiken med 

att interaktionen kan fungera både som ett stöd och som ett motstånd till bramående. Enligt 

Johansson (2010) är forum på Internet, som rör självskadebeteende, en plats där inbördes 

beundran, konkurrens och triggning får fritt spelrum. Genom att självskadebeteendet är den 

gemensamma nämnaren för ungdomarna ger de varandra status genom att bekräfta och 

uppmuntra en destruktiv livsstil (ibid.). Detta påstående utgör dock en motsättning till den 
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medvetna diskussion som ungdomarna för i inlägg som ovan. Snarare tycks det finnas en 

kultur i att uppmuntra varandra till att lämna självskadebeteendet, och att starkt reagera på 

triggande inlägg eller bilder. Det skapas således en gemenskap som bygger på en strävan efter 

bramående, där triggande symboler utgör en risk för att falla tillbaka i ett självskadebeteende. 

Kommentaren nedan visar att triggande objekt inte gör att individen får status eller 

bekräftelse, utan snarare skapar ett ifrågasättande av motiven till att publicera materialet. 

 

Jag har en fråga. Varför i helvete lägger du upp en bild på färska 

sår på detta vis? Vill du visa hur dåligt du mår? Jag ska berätta en 

hemlighet, man kan inte mäta mående i sår. Man får vara klädd 

som man vill utan att dölja ärr och sår, men du trycker upp armen 

med färska sår mot kameran. Vad vill du ha sagt med det? – B21, 

kommentar 

 

Denna kommentar visar ett ifrågasättande kring triggning och dess påverkan, att publicera 

bilder läsarna anser vara respektlösa gör att de tvivlar på bloggarens motiv. Det visar även att 

sociala medier inte är en frizon där individen kan skriva och publicera vad den själv anser 

vara betydelsefullt. Det tycks snarare skapas ett avtal mellan läsare och användare, där läsaren 

är engagerad och stöttande så länge individen själv kämpar för att bli skadefri. Således blir 

sociala medier inte längre ett personligt och intimt rum där vad som helst kan publiceras, utan 

ett gemensamt forum där inofficiella regler styr. En bloggare beskriver detta fenomen såhär. 

 

En sjuk människa skulle säkert kunna påverkas till att prova på att 

skada sig själv, som ett desperat försök till att må bättre, om man 

läser min blogg.[…] Men är man lättpåverkad kanske man ska 

fundera vad man tittar på.. – B6 

 

Bloggaren i detta fall lägger över ansvaret på individen och menar att det är upp till läsaren att 

ta ställning till om innehållet kan trigga eller ej. Upplever läsaren en negativ påverkan anser 

skribenter att man således får ta sitt ansvar och lämna bloggen. Utifrån detta resonemang 

fungerar sociala medier som en personlig dagbok, till för individen själv. Vad läsaren anser 

om publicerade inlägg och bilder blir för skribenten mindre viktigt.   

 

Att triggande material publiceras på sociala medier är utifrån vår empiri mindre vanligt. 
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Skulle det ske möts det av negativa reaktioner från läsarna och ett uteslutande ur 

gemenskapen. Whitlock et al. (2006) menar att interaktion på sociala medier även har en mer 

implicit risk, då det kan normalisera och legitimera självskadebeteendet. Att ungdomarna enas 

kring sitt dåligtmående kan således göra att det blir ett normaltillstånd, utan dåligtmåendet 

finns ingen gemensam nämnare (ibid.). För att exemplifiera detta kommer nedan ett inlägg ur 

en blogg där användaren ber om tips för att kunna sluta skära sig själv. 

 

Jag använder rakhyvel istället, det blöder och gör ont med det blir 

inga djupa sår! Take care <3. – B36, kommentar 

 

Detta tips läsaren erbjuder visar på ett normaliserat och legitimt sätt att tala om 

självskadebeteendet. På denna blogg talades det ej om att söka professionell hjälp, eller att 

uppmuntra individen till att sluta med ett destruktivt beteende. Istället kom förslag som att 

isbitar mot huden gav en känsla av smärta, utan att visa synliga sår. Att upprepade gånger dra 

ut, och sedan släppa, ett gummiband mot handleden uppgavs också vara ett bra sätt att komma 

bort från skärandet. Dock kan dessa tips för en utomstående ses som fortsatt destruktiva 

handlingar, där individen endast byter ut rakbladet mot ett annat objekt. Följaktligen utges 

inte självskadebeteendet i sig vara det negativa, utan fokus ligger istället i att skärande och 

ärrbildning är önskvärt att undgå. Det visar att interaktion över sociala medier, då det sker en 

normalisering av beteendet, kan utgöra en risk för ungdomar med självskadebeteende. 

 

9.3 En subkulturell gemenskap 

Det traditionella kamratskapet med nära relationer skapade ansikte mot ansikte tar fortfarande 

stor plats i unga människors identitetsskapande, men samtidigt har nya 

kommunikationsformer online genererat i möjligheter för interaktion och subkulturell 

gemenskap (Lalander & Johansson 2007). Adler och Adler (2008) undersöker i sin artikel hur 

ungdomar med självskadebeteende idag använder Internet som en form av subkulturell och 

kollegial relation. Ungdomar anser det vara viktigt att omringas av andra människor att prata 

med som kan relatera till vad man själv gått igenom, således söker självskadare på Internet 

efter andra individer som kan förstå och ge stöd. Att använda sociala medier på detta sätt 

menar författarna vara givande för ungdomar med självskadebeteende (ibid.). När individer 

utgör en del av en grupp uppstår en form av enhet som inte finns närvarande hos en enskild 
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individ (jmf Johansson 1999; Lalander & Johansson 2007). Detta bekräftas av följande 

exempel som visar på hur ungdomar med självskadebeteende interagerar med varandra på 

Internet och på så vis länkas samman i en gemensam nämnare. 

 

Tack vare bloggen har jag lärt känna människor som lider av olika 

former av psykisk ohälsa precis som jag [---] – B24 

 

På de sociala medier vi studerat länkas användarna samman under en gemensam nämnare av 

dåligtmående. De enas kring självskadebeteende och utbyter tankar, känslor och information 

om varandras liv och erfarenheter. Dagens medieutveckling omvandlar och berikar sättet att 

interagera på och har skapat ett nytt sätt för människan att i allt högre grad forma relationer 

utifrån ett gemensamt intresse (jmf Thompson 2001; Thulin 2004). Tillsammans bygger 

skribenterna upp en gemenskap där de förstår och känner för varandra, tillsammans utgör de 

en subkultur där självskadebeteendet är den gemensamma nämnaren. Tydligast tar detta sig 

till uttryck bland kommentarerna på inläggen.  

 

Det är exakt likadant för mig!.. [---] Och jag kan lova att du inte är 

konstig, isf är vi två, troligtvis fler som känner som vi gör. – F1 

 

Jag känner igen mig själv i din röra, förstår känslan och sättet du 

tänker på. – F1 

 

9.3.1 Relationsskapande online 

I love you, special bloggfriends. – B32 

 

Det finns kritiker som hävdar att gemenskaper som skapas online inte formas under samma 

förutsättningar som de IRL. Heidegren och Wästerfors (2008) menar att grupper som inte 

möts ansikte mot ansikte riskerar att upplösas i brist på mellanmänsklig närhet och respons. 

Wellman och Gulia (1999) belyser hur individer kan komma varandra emotionellt nära även 

online, men menar att det tar längre tid än i det vardagliga livet. Vidare beskriver Wellman 

och Gulia (1999) hur relationsutvecklingen är under påverkan av den asynkrona, och därmed 

icke tids- eller platsbundna, interaktionen som präglar kontakten online. Detta beskrivna 
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fenomen är inte någonting som figurerat i vår empiri, snarare har vi kunnat se det motsatta. På 

de sociala medier vi studerat går tydligt att utläsa en given gemenskap mellan ungdomar med 

självskadebeteende som är framträdande i form av inlägg och kommentarer fyllda av kärlek 

och förståelse. Tillsammans känner de igen sig i varandras beteende, många har upplevt 

samma dåliga dagar, varit fast i samma dåliga mönster och fattat samma dåliga beslut. 

   

Du beskriver precis min gårdag, och så många andra dagar i mitt 

liv.. Tack för att du bloggar, jag går in och läser din blogg med 

jämna mellanrum [---] jag uppskattar den verkligen! – B32, 

kommentar 

 

Självskadebeteendet är det som sammanfogar gruppen, det som gör att individen får tillträda 

och tillhöra samhörighet i gruppen. Igenkännandet gör att skribenterna redan inledningsvis 

öppnar upp för en kollektiv gemenskap. Genom att användarna rör sig på likartade sociala 

medier, som samtliga berör det dåligtmående de alla har gemensamt, har de lätt för att 

okonstlat knyta an och skapa nära relationer till varandra. Att enas kring ett gemensamt ämne 

är det som Hardey (2002) beskriver det som gör att kommunikationen mellan medlemmarna 

fungerar då en bra interaktion symboliseras av likasinnade åsikter (ibid.). Inlägget nedan visar 

hur ungdomar med självskadebeteende upplever en samhörighet med varandra vid 

igenkänning. 

 

Att läsa när andra beskriver sina sjukdomar får mig att känna 

samhörighet. Att diskutera självskadebeteenden får mig att se 

andras lidande, och därmed få en mer objektiv bild av mitt eget 

(och därmed vilja sträva efter att må bättre) [---] – B11 

 

Johansson (2010) menar att det sällan finns ett behov av att definiera dåligtmående. Begreppet 

har en allmängiltig innebörd och inbegriper en mängd beteenden, känslor, tillstånd och 

sjukdomar som samtliga samlas under detta paraplybegrepp (ibid.). Begreppet dåligtmående 

är för individerna välkomnande och öppnar upp för den kollektivitet och gemenskap som går 

att utläsa på de sociala medier vi studerat. Användarna har väldigt fort och lättsamt kunnat 

skapa nära relationer till varandra. Detta på grund av att interaktionen på Internet erbjuder ett 

annat sätt att kommunicera på än i det vardagliga livet. Det ger tillfälle att hoppa över 

artighetsfraser och frågor om vad man heter och hur gammal man är. För våra skribenter har 
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varken frågorna eller svaren spelat någon roll, de har redan hittat varandra och sin 

gemensamma nämnare, dåligtmående.  

 

Sökte på internet, letade efter någon form av hjälp, ett slut på ett 

dåligt mående snarare. Kom över en länk till din blogg, din 

berättelse gör mig tagen.. det känns som att läsa om sitt eget liv i 

en öppen bok. Samtidigt som det känns som en lättnad över att 

man inte längre är ensam.. Ju mer man läser [...] ju mer 

förklaringar får man i sina egna handlingar varför jag gjort så eller 

si.. sånt som man själv inte förstått.. det är som att öppna en dörr i 

ett mörkt rum där ljuset strålar in, '' en öppning'' [---] – B14, 

kommentar 

 

9.4 Självskadebeteende som identifikationshandling 

I interaktion med andra individer skapas en föränderlig och formbar identitet (Johansson 

1999; Heidegren & Wästerfors 2008; Carle et al. 2006). Identiteten kan således ses som en 

produkt utav mellanmänsklig interaktion och påverkan. På de sociala medier vi studerat 

figurerar ungdomar som har ett självskadebeteende, och interaktionen som sker dem mellan är 

inom en sluten grupp av individer med likartade problem. Att identiteten påverkas och formas 

utifrån detta samspel i en specifik grupp kan, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, ses 

som en självklarhet. Identiteten skapas för att definiera vem jag är i förhållande till gruppen, 

och identitetsskapandet genererar ofta ett tillträde till en gemenskap (Johansson 1999). Enligt 

Adler och Adler (2008) har Internet och dess kommunikationsformer skapat en möjlighet för 

gemenskap och igenkänning för individer med självskadebeteende som tidigare inte fanns. 

Förr var individerna isolerade från varandra, då problematiken ansågs vara tabu och 

outforskad. I och med Internets framväxt, och forskning om ämnet, har det dock skapats en 

medvetenhet hos allmänheten och även individerna emellan. Det finns numera forum och 

bloggar där individer med självskadebeteende kan diskutera och kommunicera med varandra 

(ibid.). Det har således blivit möjligt för individen att identifiera sig som ett skärande subjekt, 

och då bli en del av gruppen självskadare (Johansson 2010). 

 

Lalander och Johansson (2007)  menar att ungdomar är i det skedet av livet där 

identitetsskapandet är som mest aktivt, i interaktion med andra. Internets framväxt har skapat 
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nya förutsättningarna för detta arbete då tillgängligheten till andra individer har ökat. (ibid.). 

De sociala medier vi studerat kan följaktligen ses som en plattform där individen kan skapa 

sin identitet, i interaktion med andra. Då samtliga sociala medier vi studerat har 

självskadebeteende som gemensam nämnare torde det kunna få både negativa och positiva 

konsekvenser för individens identitetsarbete. Skribenterna uttrycker en igenkänning hos 

varandra, kommentarerna rör att man mår eller känner likadant. Det går att utläsa att de 

ungdomar som känner sig ensamma eller isolerade IRL nu har fått en tillhörighet i 

gemenskapen som finns på sociala medier, och får där den nödvändiga bekräftelsen från andra 

individer med samma problem. I detta finns en risk för att vidmakthålla beteendet, då 

identiteten är beroende av grupptillhörigheten och dåligtmåendet. Självskada och 

destruktivitet blir det ungdomarna identifierar sig med, det som enar gruppen. 

 

[---] Alla som skrev på forumet hävdade att det hjälpte dem, att det 

gav dem styrka. Men jag tror att de ville gotta sig i sin ångest, 

genom att läsa om andras ångest kände de att de tillhörde något. 

Inte att någon ville må dåligt, men det var något som definierade 

dem. Uppmärksamheten de fick var bättre än ingenting, vilket jag 

tror gör att det blir svårt att börja må bättre. – B41, kommentar 

 

Denna kommentar visar problematiken kring identitetsarbetet som sker på sociala medier där 

ungdomar med självskadebeteende är aktiva. Tillhörigheten anser läsaren i exemplet ovan 

vara det som lockar med gemenskapen, och identiteten blir således en produkt av den 

gemensamma nämnaren dåligtmående. Identifikationen med likar är viktig, dock kan strävan 

efter grupptillhörighet leda till ett förstärkt självskadebeteende (Adler & Adler 2008). Genom 

att ungdomar med självskadebeteende positionerar sig som självskadare förväntas av dem en 

viss grad av dåligtmående. Detta kan i sin tur leda till att skribenterna vidmakthåller 

destruktiva beteenden för att ingå i gruppens gemenskap. Adler och Adler (2008) menar att 

ungdomar med självskadebeteende fortsätter vara aktiva på sociala medier efter att de blivit 

skadefria. Gemenskapen är således så viktig för individen att den är svår att lämna (ibid.). 

Detta är även ett fenomen vi kunnat utläsa på de sociala medier vi studerat. Skribenterna tycks 

stanna kvar i gemenskapen trots att de inte längre är i samma behov av den för att bli 

skadefria. Gemenskapen har då istället blivit en identifikationshandling. Individen väljer att 

positionera sig som en självskadare även efter beteendet upphört, vilket kan ses som en risk 

för individen som då aldrig lyckas bli fullständigt fri från dåligtmående. Detta kan i sin tur 
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leda till att individen aldrig finner möjlighet att skapa en ny identitet som bramående. 

 

Att stanna kvar i gemenskapen sociala medier utgör tycks dock även ha positiva effekter för 

individen. Skribenterna uttrycker det som en möjlighet till att hjälpa sig själv genom att hjälpa 

andra i gemenskapen. Kommunikationen mellan ungdomarna är stöttande, de känner igen sig 

i varandra och påminner varandra om att det kan bli bättre. Ungdomarna uttrycker även en 

tacksamhet till varandra, då de tidigare inte hade någon att identifiera sig med eller någon att 

berätta för hur de faktiskt mår. Genom att de kan identifiera sig med varandra uttrycker de 

även att de tar sitt problem på större allvar. Fokus flyttas således till att ungdomarna enas 

kring bramående och stöttning, och de identifierar sig inte endast som eller med självskadare 

utan även som en hjälpare. 

 

Jag har aldrig förut identifierat mig med självskadebeteende. […] 

Inte förrän jag hittade detta forum. Är väldigt stolt över mig, att jag 

tog tag i mitt problem och sökte hjälp. Att jag verkligen erkände 

problemet och började prata om det. – F1 

 

Detta inlägg visar hur ungdomar som skapar en identitet kring självskadebeteendet får en 

positiv effekt för individen, tack vare identifieringen började skribenten i detta fall förstå sin 

egen problematik. Enligt Johansson (2010) är ofta syftet med sociala medier där ungdomar 

med självskadebeteende är aktiva att medlemmarna ska må bra. I den kollektiva identiteten 

strävar ungdomarna tillsammans efter bramående, vilket gör att interaktionen individerna 

mellan ofta är stöttande till sin karaktär (ibid.). Det tycks även vara giltigt på de sociala 

medier vi studerat, ungdomarna stöttar och motiverar varandra till att må bättre. Den 

kollektiva identifikationshandlingen kan således ses som ett dåligtmående, i strävan efter 

bramående. Genom att uttrycka sina destruktiva känslor och handlingar tycks individens 

förhoppning vara att hjälpa varandra i strävan efter bramående. 

 

Jag ska nu göra det jag aldrig trodde jag skulle få för mig att göra, 

publicera en bild på mitt senaste återfall på benet.. Enbart för att 

människor ska tänka efter och inte göra samma sak. Jag tror detta 

kan vara ett sätt att hjälpa varandra att verkligen få upp ögonen vad 

det är vi håller på med. Självskadebeteende är ett begär och måste 

upphöra, så fort som möjligt! – B24 
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9.5 Frontstage och backstage 

Internet genererar i att människan idag har möjlighet att röra sig mellan olika arenor, 

grupperingar och därmed också ta sig an olika roller (jmf Hernwall 2003; Turkle 1997; 

Johansson 1999; Heidegren & Wästerfors 2008). I vår empiri tar detta sig tydligt uttryck då 

skribenterna använder sociala medier som ett medel för att förmedla det som de menar vara 

sitt sanna jag. Detta möjliggörs genom att bloggar och internetforum idag tillåter ungdomarna 

att skapa alternativa självpresentationer. Dessa virtuella verkligheter tycks göra det möjligt för 

ungdomar med självskadebeteende att inta roller de inte kan göra IRL (Johansson 2010). 

Nedan följer ett exempel på hur detta tar sig uttryck på de sociala medier vi studerat. 

 

Tårarna forsar nerför mina kinder. Jag vill inte vara kvar här 

längre. Dags att sätta på sig masken igen, gå ut och spela att allt är 

bra. Ingen bryr sig ändå. Det är bara jag som kan spela spelet mot 

mig själv. Bara jag. – B1 

 

Skribenten beskriver hur sättet att agera IRL skiljer sig från sättet att agera på det sociala 

mediet då bloggen tycks erbjuda en plats för individen att visa sitt sanna jag. Detta medan 

användaren anser att livet utanför Internet kräver en mask och en alternativ självpresentation. 

Johansson (2010) framhäver sociala mediers betydelse för ungdomar med självskadebeteende, 

och deras självpresentation. Att fritt röra sig mellan olika världar och möjliggörandet av att 

växla mellan en roll till en annan, har i samspel med Internets upplevda anonymitet resulterat 

i att skribenterna berättar sådant de inte lika öppet skulle prata om utanför Internet. 

Förhållandet mellan online och IRL har idag fått en helt ny betydelse, det har uppstått ett 

gränsland där man som skribent har tillgivits möjligheten att online ge uttryck för saker som 

inte är tillåtna inom normer om uppförande i det vardagliga livet (ibid.). 

 

Ungdomar med självskadebeteende använder idag Internet och dess sociala medier för att leva 

det av Goffman (1998) beskrivna dubbellivet. Människan använder sig av fasader för att 

skydda jaget eller försöker hitta platser där hon inte behöver gömma sig utan kan exponera det 

egna jaget (Johansson 1999). Hon tar i det vardagliga livet på sig masker, undanhåller 

information och hänför sin publik med hjälp av lögner men är samtidigt öppen med sina 

tankar, känslor och sitt beteende på Internet (Adler & Adler 2008). Detta innebär som 
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Goffman (1998) benämner det, att agera frontstage eller agera backstage. I frontstage 

hemlighålls de handlingar och aspekter av jaget som individen anser sig vara skamsen över 

och därför olämpliga för omgivningen att ta del av (Thompson 2001). I vår empiri går det att 

utläsa hur skribenterna beskriver sin vardag IRL som deras frontstage. De uttrycker många 

gånger en rädsla för att visa sitt riktiga jag inför familj och vänner och tar därför sig an en roll 

av bramående som de skådespelar frontstage. Detta visas tydligt i inlägget nedan. 

 

Jag berättade inte heller hur min verklighet ser ut [---]. Jag håller 

mörkret fortfarande dolt, det frodas vidare bakom fasaden. Han är 

så ovetande. – B1 

 

Backstage ger individen uttryck för det som är dolt frontstage, backstage kan man sänka 

garden och vara öppen med sina känslor samt sina tankar (Thompson 2001). Skribenterna 

beskriver sociala medier som deras backstage, en frizon och ett viktigt rum att andas ut i. 

Bloggen och internetforum blir platsen där de är sig själva, de beskriver hur de inte behöver 

låtsas eller spela en roll. I interaktionen på de sociala medierna går det tydligt att utläsa hur 

användarna uttrycker att de frontstage har sin mask på. De beskriver det som ett rum där de 

biter ihop, åsidosätter sitt dåligtmående och låtsas vara någon de borde vara för att inte avslöja 

den de egentligen är. 

 

Utåt är jag självsäker, stark och lycklig. I verkligheten är jag 

självdestruktiv, svag och ledsen. Jag är så jävla trött på alla lögner 

och allt spelande som kommer med allt det här. Så jävla trött. – B1 

 

Skribenten ovan ger ett tydligt exempel på hur man intar olika roller och spelar olika 

personligheter, beroende av den kontext individen befinner sig i. Detta dubbelliv är 

återkommande för vår empiri. Skribenterna uttrycker hur de backstage slänger masken åt 

sidan och får utrymme för att vara ärliga mot sig själva. Det sociala mediet tycks inge en 

känsla av att ostört kunna skriva och berätta om hur de egentligen mår och känner, något som 

är karaktäriserande för backstage. De sociala forumen blir en personlig soptunna tillgänglig 

för hela världen. Skribenterna beskriver öppet och tydligt hur trötta de är på livet, hur dåligt 

de mår, hur mycket de vill skada sig själva, hur mycket de hatar socialtjänsten och 

behandlingspersonal. Allt det som inte är tillåtet att prata om i samhället, lämnar man ut på 

bloggen vare sig någon läser eller inte. Distinktionen mellan frontstage och backstage blir på 
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de sociala medierna påtaglig. Frontstage utövar användarna en hög grad av självkontroll 

medan beteendet backstage präglas av att våga, och inte vara rädd för att släppa masken (jmf 

Johansson 1999). 

 

9.5.1 Det sanna jagets presentation 

Ett återkommande tema i empirin är inlägg där skribenterna beskriver sig som leende och 

glada utåt, fast med ett mörker inombords som ingen annan än läsarna känner till. Att skriva 

av sig blir ett sätt att synliggöra det hemlighållna, ett försök att överlappa glappet mellan den 

man egentligen är och den man utger sig för att vara (jmf Johansson 2010). 

 

Alla tror att jag klarar mig bra […], att jag är stark. Sanningen är 

att jag inte klarar mig ett dugg bra. – B1 

 

Skribenternas uppfattning om att Internet är den plats där de får lov att vara sig själva strider 

mot en föreställning om Internet är en plattform där man laborerar med sin identitet och kan 

utge sig för att vara någon annan än den man är (jmf Johansson 2010). Hardey (2002) 

beskriver i sin artikel hur medlemmar på dating-sidor online framhäver och beskriver sin 

riktiga identitet men med fokus på de goda sidorna. På de sociala medier vi studerat ger 

användarna uttryck för hur bloggar och internetforum är platser präglade av trygghet. 

Tillskillnad från medlemmarna på dating-sidorna kan de samtidigt som de framhäver sin 

riktiga identitet även ge uttryck för den problematik ungdomar med självskadebeteende lider 

av. De är sanningsenliga till sin identitet och beskriver utlämnande vem de är utan att endast 

fokusera på de goda sidorna. Det går dock att utläsa ett icke-problematiserande 

förhållningssätt till interaktionen online (Johansson 2010). Flertal skribenter beskriver till 

exempel hur de hemlighåller sitt skärande och inte förmår sig att prata med någon om sin 

problematik. 

 

[---] Glad och lycklig. Det tror alla att jag är. Ingen kan någonsin 

ana den här sidan av mig... [---] – B5 

 

Ett sådant påstående kan ses som motsägelsefullt då i samma stund som skribenten publicerar 

ett inlägg med sådan information blir beteendet offentliggjort och inte längre hemlighållet. I 

samma ögonblick skribenten ovan uttrycker att ingen anar en destruktiv sida blir dock 
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materialet synligt för andra. Det skapas en offentlig vetskap om individens dåligtmående 

tillänglig för alla. Det blir således problematiskt för skribenterna att bevara tydliga gränser 

mellan regionerna, då det man tror sig publicera backstage genom Internets tillgänglighet blir 

synligt frontstage. Parallellt med, och kanske just därför att, vi känner oss anonyma på 

Internet blottar vi privata detaljer om oss själva, vilket i längden torde motverka anonymiteten 

(Johansson 2010). Nedan följer ett exempel på hur central anonymiteten är i förhållande till 

offentlighet. 

 

Ännu en gång har jag startat en ny blogg då jag kände att syftet 

med att skriva blogg försvann när jag inte var anonym. Jag har ju 

inte kunnat skriva sådant jag vill skriva om utan hämmats av att 

alla vet vem jag som skriver är. – B26 

 

Detta inlägg visar hur beroende individen är av att vara anonym på Internet. Parallellt med 

behovet av att lämna ut sig själv, visar skribenten en motvillighet till att bli offentlig. Detta är 

ett exempel på hur individen vill bevara bloggen som backstage, avskild från vardagens 

frontstage. Inlägget ovan visar individens reaktion när gränsen mellan frontstage och 

backstage suddades ut. Svaret blev då att starta en ny blogg som åter gav skribenten den 

frizon som backstage innebär. Här blir det tydligt att sociala medier fungerar som backstage 

och hur betydelsefulla de är för individen. Distinktionen mellan frontstage och backstage är 

typisk för många handlingskontexter (Thompson 2001). Det uppstår på de sociala medierna 

en tydlig bild av hur skribenterna vistas i olika kontexter med en viss interaktiv ram. De 

beskriver sig leva i olika världar och befinner sig därför i en ständig kamp i hanteringen av 

gränslinjerna mellan dessa. Utvecklingen av sociala medier har reviderat gränserna mellan 

frontstage och backstage, och i förlängningen mellan offentligt och privat liv (Thompson 

2001). Dock går det i vår empiri att utläsa att det fortfarande finns ett behov av tydliga gränser 

mellan regionerna. Nedan beskriver en bloggare konsekvensen av att gränserna suddas ut, då 

någon frontstage upptäcker det skribenten gett uttryck för backstage. 

 

Eftersom lämnar ut mig ganska mycket på min blogg och fick reda 

på att mina föräldrar läste den slutade jag vara 100 % ärlig, så jag 

skapade en ny där jag kan lämna ut mig själv till 100 %. – B22 
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10 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur ungdomar med självskadebeteende 

interagerar med varandra på Internet och hur denna interaktion således kan komma att 

påverka individen. Vi har i vår undersökning granskat sociala medier som samtliga berör 

ämnet självskadebeteende för att undersöka om de kan fungera som ett stöd för ungdomar 

med självskadeproblematik, eller om det skapar en risk för att normalisera och vidmakthålla 

beteendet. Genom att analysera ett fyrtiotal bloggar och tre internetforum har vi fått tillgång 

till publicerade inlägg där skribenterna i största utsträckning uttryckt sina tankar och känslor 

kring att leva med självskadebeteende. Användarna uppgav ofta hur de sociala medierna för 

dem fungerar som ett sätt att lätta på hjärtat och interagera med andra individer som upplevt 

samma problematik.   

 

På de sociala medier vi studerat tycks det finnas ett stort behov av interaktion mellan 

ungdomarna med självskadebeteende. Kommunikationen som följer ur att skriva ett inlägg är 

det som ungdomarna uttrycker vara anledning till att aktivt använda sig av sociala medier för 

att prata om sin självskadeproblematik. Då interaktion uteblir uttrycker skribenterna en 

ledsamhet och besvikelse över att inte få den välbehövliga bekräftelse som interaktionen 

innebär. Interaktionen är således viktig och har en stor påverkan på individen. Detta är något 

vi sett genomgående i vår empiri: ungdomarna på de sociala medierna påverkar varandra 

genom interaktion. Främst har detta visat sig i positiva kontexter då interaktionen rör 

stöttning, igenkänning och en gemensam strävan efter bramående. De inlägg vi studerat visar 

att läsare och användare i samspel lär och stödjer varandra. Det går att utläsa hur läsaren 

besöker de sociala medierna för att få kunskap om det egna dåligtmåendet och finna 

igenkänning hos likar. Skribenten tycks skriva för att förmedla denna kunskap men ser även 

det sociala mediet som en möjlighet till att uttrycka sitt dåligtmående. Följaktligen fungerar 

de sociala medierna som ett stöd för både läsare och användare, interaktionen som skapas 

genom igenkänning hos varandra genererar positiva effekter för båda parter. 

 

Att interaktion på sociala medier ger en konstruktiv effekt för ungdomar med 

självskadebeteende kan dock ses som en förenklad bild av fenomenet. Då individerna förenas 

i varandras dåligtmående torde detta även kunna leda till att man i interaktion påverkan 

varandra negativt. Dock har vi i vår empiri kunnat utläsa motsatsen, sociala medier tycks som 

ovan beskrivet fungera som ett stöd för både läsare och användare. Att triggande material 
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publiceras är utifrån vår empiri mindre vanligt, vid de få tillfällen det förekommer möts det av 

negativa reaktioner från läsare. Då bilder eller texter av triggande sort publiceras hotar läsaren 

om att sluta läsa och således lämna det sociala mediet. Det går att utläsa hur det skapats ett 

outtalat avtal om att det endast är stöttande kommunikation som får förekomma. Risken med 

att ungdomar med självskadeproblematik enas kring det gemensamma dåligtmåendet tycks 

således inte vara den triggande kommunikationen, utan snarare att beteendet kan normaliseras 

och vidmakthållas. I enandet kring dåligtmående går det att utläsa hur ungdomarna skapar en 

kultur av kollektiv destruktivitet. 

 

De sociala medierna har möjliggjort för ungdomar med självskadebeteende att enas i en 

subkulturell gemenskap. I denna kollegiala relation går det att utläsa ett stöd mellan 

individerna, som bygger på igenkänning och likartade erfarenheter. Vår empiri talar för att 

individerna kommer varandra nära, trots en fysisk distans utan möten ansikte mot ansikte. 

Tillsammans skapar de samhörighet och gemenskap som är uppbyggd på den kollektiva 

identifikationshandlingen dåligtmående. Då identiteten är formbar och föränderlig skapar 

denna interaktionistiska gemenskap en möjlighet att för individen identifiera sig som 

självskadare. De sociala medierna vi studerat visar att denna positionering är betydelsefull för 

individen. IRL saknas den igenkänning och tillhörighet som finns individerna emellan på 

sociala medier. Detta torde ge positiva men även negativa konsekvenser för individen då 

identiteten är beroende av grupptillhörighet. Självskada och dåligtmående är det som 

ungdomarna på sociala medier identifierar sig med, det som enar gruppen. I detta finns en risk 

för att vidmakthålla beteendet, då det blir svårt att för individen skapa en bramående identitet. 

Att ungdomar med självskadebeteende stannar på det sociala mediet även efter man blivit 

skadefri kan ses som ett tecken på denna vidmakthållning.  

 

I vår empiri går det att utläsa hur sociala medier gett nya förutsättningar för ungdomar med 

självskadebeteende att laborera med sin identitet. De ges där en möjlighet till att leva ett 

dubbelliv, ta sig an olika roller och skapa alternativa självpresentationer. I vår empiri tar detta 

sig tydligt uttryck då skribenterna använder sociala medier som ett medel för att förmedla det 

som de menar vara sitt sanna jag. Skribenterna uttrycker livet IRL på ett sätt som kan 

jämföras med frontstage, de tar där på sig masker, undanhåller information och tar sig en an 

en roll av bramående. Detta samtidigt som de är öppna med sina känslor och tankar på 

Internet, det sociala mediet uttrycks vara en frizon som kan liknas vid backstage. Skribenterna 

uttrycker anonymiteten online vara den främsta anledningen till varför man kan avslöja sitt 
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sanna jag, detta kan i sig dock ses som en motsättning. I samma stund skribenterna publicerar 

personliga inlägg, skapas en offentlig vetskap om individens dåligtmående synligt för andra. 

Det blir således problematiskt för skribenterna att bevara tydliga gränser mellan frontstage 

och backstage, då det man tror sig publicera backstage genom Internets tillgänglighet blir 

synligt frontstage. Det går dock att utläsa en tydlig kamp hos skribenterna för att bevara dessa 

gränser då anonymiteten tycks vara grundläggande för lyckad interaktion, identifikation och 

gemenskap online.  

 

Vi har i denna uppsats belyst hur interaktion över sociala medier kan påverka ungdomar med 

självskadebeteende. En fråga som väckts under uppsatsarbetet är dock hur interaktion och 

gemenskap på sociala medier i sin tur påverkar individen utanför Internet, det vill säga IRL. I 

en mer omfattande studie hade vi valt att göra intervjuer för att få en djupgående bild av 

fenomenet. Då vi är fortsatt nyfikna på ämnet hade vi således önskat att studera hur sociala 

medier påverkar ungdomar med självskadebeteende IRL. Trots att vi inte haft möjlighet att 

genomföra en så stor studie har vi dock kunnat dra slutsatser kring sociala mediers påverkan. 

 

Avslutningsvis kan vi utifrån vår empiri konstatera att den interaktion som sker på sociala 

medier till största del är av positiv och stöttande art, den erbjuder en gemenskap och 

identifikationsmöjlighet som individerna är i stort behov av. Vår slutsats är således att 

ungdomar med självskadebeteende till stor del främjas av att aktivt interagera med varandra 

på sociala medier och att det erbjuder ett stöd i strävan efter bramående. Inlägget nedan får 

avsluta denna diskussion då den på ett bra sätt sammanfattar effekten av interaktion 

ungdomarna mellan.  

 

Genom att prata mer känner sig drabbade inte lika ensamma. 

Genom att prata mer kan vi stötta varandra och viktigast av allt kan 

vi genom att prata mer få bort skammen av att vara drabbad och 

tillsammans kan vi hjälpas åt att må bättre. – B6 
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