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Sammanfattning 

Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en 

internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att 

utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan 

kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar 

väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft 

under 2000-talet. Syftet: syftet med studien är explorativt, det vill säga att ta reda på hur så 

kallade lurkers, åskådare, uppfattar anonymitet på internet. Metod: för att samla empiri 

genomfördes kvalitativa intervjuer med sex stycken så kallade lurkers. Den empiriska datan 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: de analyserade intervjuerna visar att 

internetkultur omfattar begreppet anonymitet. Anonymiteten utgörs av två kategorier (i.) 

beteende och (ii.) interaktion. Resultatet visar att internetkulturer utgörs av olika barriärer som 

bestämmer vad som är tillåtet genom regler och normer. Anonymt beteende beskriver hur 

man individuellt behandlar eller presenterar sig själv för andra, och anonym interaktion 

beskriver det samspel som skapas mellan två eller flera användare. Samt genom att ansluta sig 

till en anonym internetkultur få uttrycka sina äkta åsikter utan konsekvens. Analys: resultatet 

analyserades övergripande med hjälp av utvecklade dramaturgiska begrepp. 

 

Nyckelord: Anonymitet, Internetkultur, Lurkers, Innehållsanalys, Forefront region, Deep 

back region, Middleregion, Oversharing 

 

  



Abstract 

Introduction: Internet today consists of several forums, each of which can be characterized as 

an Internet culture. These forums focus to either anonymize its users to take advantage of the 

maximum potential of free speech, or non-anonymity, where users can be linked to personal 

information available to those who dwell on the forum. More and more Swedes are choosing 

anonymization because of the digital surveillance laws in force in the 2000s. The purpose: the 

purpose of this study is exploratory, that is, to find out how so-called lurkers, spectators, 

perceived anonymity on the Internet. Method: to collect empirical data qualitative interviews 

with six so-called lurkers was conducted. The empirical data were analyzed using qualitative 

content analysis. Result: the analyzed interviews show that the Internet culture embrace the 

concept of anonymity. Anonymity is composed of two categories (i.) behavior and (ii.) 

interaction. The results show that Internet culture is made up of different barriers that 

determine what is permitted by rules and standards. Anonymous behavior describes how an 

individual treats or presents himself to others, and anonymous interaction describes the 

interaction that is created between two or more users. By connecting to an anonymous 

Internet culture gives the individual the option to express their true opinions without 

consequence. Analysis: the results were analyzed generally by using developed dramaturgical 

concepts. 

 

Keywords: Anonymity, Internet culture, Lurkers, Content analysis, Fore front region, Deep 

back region, Middle region, Oversharing 
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1. Inledning 

Idag räknas det på att ca (83.7 %) av världens befolkning använder internet regelbundet och gör 

Google sökningar, laddar upp bilder, skriver om sitt vardagliga liv, läser bloggar och besöker 

hundratals olika internetforum. Internetkulturer, regler, normer, värden, symboler och annat 

skapas i en otroligt snabb takt.
1
  

 

Det är med andra ord oundvikligt att något skall hända på grund av den oändliga information 

som färdas mellan miljontals datorer. Ur detta enorma nätverk så kommer det tids nog att bildas 

grupper med likasinnade individer som i sin tur skapar något slags forum. Där deras egna triviala 

kultur bildas, traditioner skapas, normer och regler formas efter användandet inom kulturen och 

ytterligare användare ansluter till det stadgade Community.  

 

Exempel på sådana kulturer är bland annat Facebook som säger sig vara världens största sociala 

media med spekulationer i att nå över 900 miljoner registrerade användare under perioden 2012-

2013,
2
 Flashback som har 654 039 registrerade medlemmar och med ett genomsnitt på 50 nya 

användare per dag, och 4chan som är det forum du kan vara mest anonym på internet med hela 1 

miljon nya inlägg per dag och har 22 miljoner nya unika besökare varje månad.
3
 

 

Men vad definierar egentligen en internetkultur? I princip är det samma som definierar en 

samhällelig kultur; det vill säga ”En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhuldar, normer 

som de följer och materiella ting som de skapar”.
4
 Den stora skillnaden är att i en internetkultur 

är det digitala ting som medlemmarna skapar och oftast inte materiella. Internetkulturer måhända 

innehålla samma definition men de skiljer sig åt på ett sätt likt hur Amerika och Sverige skiljer 

sig. Även fast man beter sig på ett lämpligt sätt på det ena stället innebär inte det att det kommer 

vara accepterat på det andra. Detta brukar vara mycket tydligt då andra användare ofta markerar 

och hänvisar en tillbaka till det forum där sådant beteende är accepterat. Huvudsyftet bakom 

många av forumen är att få möjlighet att uttrycka sina åsikter oavsett vad andra tycker och finna 

en tillhörighet till varandra; två sådana forum är 4chan och Flashback. 

                                                 
1
 http://www.internetworldstats.com/top25.htm 

2
 http://www.howmanyarethere.org/tag/number-of-facebook-users-2012/ 

3
 http://www.4chan.org/advertise 

4
 Giddens A., 1994 s.1-50 
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Efter många år av internet har olika kulturer bildats, alla med sin egen verbala slang, normer, 

regler och värderingar. Men de har oftast en sak gemensamt och det är att de besökande 

individerna kan vara anonyma. Anonymitet kan diskuteras huruvida det är bra eller inte och om 

det borde reduceras. Detta kommer jag att återkomma till senare i diskussionsdelen.  

 

”Flashback Forum kan sägas bygga på två grundpelare: den fria debatten och anonymitet. 

Anonymiteten ger individer med marginaliserade och stigmatiserade åsikter en plattform att 

framföra sina åsikter utan att de riskerar att det medför några konsekvenser för deras liv.”
5
 

 

Ovanstående citat är en av Flashbacks grundregler och beskriver tydligt hur viktigt det är med 

anonymitet i sammanhang med individers personliga åsikter. Att individen har en rättighet att få 

uttrycka sina åsikter utan att bli utsatt för risken att ta kollateral skada. Med kollateral skada 

menar jag att individen inte skall fördömas av andra eller bli utsatt för problem som omfattar 

hans eller hennes sociala liv. 

 

Intresseorganisationer och EU har tvingat fram ett antal lagar i Sverige för att förhindra den 

utsträckning av fildelning vi har idag. Problemet med dessa lagar är inte att de jagar fildelare 

utan att den allmänna användaren som i viss mån tror sig vara anonym kan på sikt komma till 

skada. Med detta menar jag att en kollateral skada kommer att ske så småningom, att individer 

som i tron att de är anonyma kanske skriver sina åsikter, eller ett skämt som enkelt kan 

missuppfattas av vissa spanande myndigheter som inte bara har åtgärder som följd utan även kan 

skapa sociala problem för den drabbade individen. Som tillexempel diskriminering och 

fördomar.   

 

Uppskattningar visar att det idag är ca 700 000 Svenskar som väljer att utnyttja så kallade 

anonymitetstjänster, eller VPN-tunnlar (Virtuellt Privat Nätverk), där användaren ”tunnlas” 

igenom ett antal serverar för att få en falsk IP-adress,
6
 just på grund av de övervakningslagar som 

just nu råder över Sveriges alla internetanvändare som IPRED, FRA och Datalagringsdirektivet. 

Från och med den första juli 2012 kommer Datalagringsdirektivet tvinga alla internetleverantörer 

att spara all information om användarnas internetvanor och telefonsamtal vilket hotar den 

                                                 
5
 https://www.flashback.org/regler regel 1.06. 

6
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network 

https://www.flashback.org/regler
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personliga integriteten. Detta är en faktor som troligen gör att allt fler Svenskar kommer välja att 

köpa anonymiseringstjänster i framtiden.
7
   

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är explorativt, det vill säga att ta reda på hur så kallade lurkers, åskådare, 

uppfattar anonymitet på internet.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad anser åskådarna ligga till grund till användningen av anonymitet? 

 Vad anser åskådarna karaktärisera anonymitet och hur utspelar det sig? 

 Vad anser åskådarna är sambandet mellan anonymitet och internetkulturer, är de beroende 

av varandra? 

  

                                                 
7
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/allt-fler-svenskar-anonyma-pa-natet_7125265.svd 
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2. Tidigare forskning 

I denna del kommer en viss forskning som gjorts inom internetområdet att lyftas fram. Internet 

som forskningsområde är underlägset andra fält då lite forskning har genomförts. Det lämnar en 

mängd frågor kring huruvida interaktioner, kulturer och annat verkligen fungerar. Är det samma 

företeelser som återskapas online som utanför den verkliga dimensionen? Det må hända, men det 

är lättare att spekulera än det är att frambringa konkreta resultat. På grund av att internet är i ett 

explorativt forskningstadie så finns det bara en handfull färdig forskning samt många pågående 

studier; nedan kommer jag att lyfta fram studier som gjorts om hur man ska angripa internet som 

kultur och forskningsfält genom Christine Hine’s Virtual Ethnography, Stina Bengtsson 

Etnografi Online och Alison Park British Social Attitudes: Isolates or socialites? The social ties 

of internet users.    

 

2.1  Virtual Ethnography  

Vissa forskare menar att angreppssättet till att handskas med forskning som berör 

internetdimensionen skall utföras genom etnografiska studier. Detta förklarar Christine Hine i sin 

bok ”Virtual Ethnography” som just handlar om etnografisk studie online. Hon menar att det 

finns två perspektiv som tacklar internet som fenomen, och det är att man ska bemöta internet 

som en kultur samt en kulturell artefakt. Detta skapar en problemställning som bör bemötas på 

två olika metodologiska sätt. Den ena är just att man skall betrakta internet som en kultur och 

därför utforska den som det, den andra är att internet är en kulturell artefakt alltså ett objekt och 

bör utifrån det analysera, granska och värdera det som ett föremål. Hine menar att ”virtual 

ethnography” har en explorativ ansats, att just förklara okända fenomen som framträder bland 

digitala kulturer. 

 

Hon menar även att genom socialpsykologiska analyser av perspektivet ”att internet är en kultur” 

visar att datorsimulerade kommunikationer till viss del saknar stickrepliker i form av social 

kontext (som ansiktsuttryck, kön, social status et cetera) som alltid finns vid fysisk kontakt (f2f).  

Hon menar att de höga nivåerna av aggression på internet är på grund av att det saknas sociala 

stickrepliker och fysisk medverkan. Det andra perspektivet att ”internet är en kulturell artefakt” 

som är formad och producerad för social användning i olika former. Hon anser att det kan vara 

svårt att säga var internet börjar och slutar, eftersom internet inte tar en fysisk och materiell form 

som så många andra tekniker gör. Dessutom kan det vara svårt vart, hur och när termen bör 
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användas. Samt att produktionen, och konsumtionen av olika produkter är utspridd mellan flera 

användare och institutioner lokaliserat på platser runt om kring jorden. Hon menar att innebörden 

av internet som kultur är lika diskursivt som ett skapat materiellt ting, det vill säga, som en enda 

given artefakt.
8
 

    

2.2  Etnografi online 

Stina Bengtsson skriver i boken ”Många möjliga metoder” om etnografi online. Hon menar att 

etnografi online utgörs på samma sätt som när olika digitala medier skapar förutsättningar för att 

froda sociala miljöer, som tillexempel Facebook, också skapar möjligheter för mänskligt 

umgänge och interaktion. När internetkulturer möter varandra uppvisar de dem tekniska 

begräsningarna som hjälper till att anpassa och skapa social samvaro samt kultur. Hon menar att 

på grund av förutsättningarna (som också är begränsningarna, för tekniken kan bara tillåta så 

mycket) som tekniken skapar så kan man enkelt undvika eller lämna en plats som skulle 

uppfattas som ogästvänlig, obehaglig och i samtid också byta social miljö.  

 

Forskningen i det här fallet betyder att det är de tekniska dimensionerna som ger 

förutsättningarna för hur internetkulturer utvecklas. Det är i sin tur viktigt att som forskare ta 

hänsyn och lära sig förstå och förklara hur de teknologiska ramarna är konstruerad och vad som 

tillåts inom dem. Kunskapen om hur man kommunicerar, förflyttar sig själv mellan platser på 

internet, umgås och gestaltar sig själv är alla viktiga delar i att bilda sig en förståelse om de 

kulturer som utvecklas inom ramarna för denna teknologiska plattform.  

 

Hon menar även att om man skall studera kulturen så måste de teknologiska fenomenen betraktas 

som en del av den kultur man studerar. Dessa internetkulturer är kulturer med förutsättningar för 

en egen karaktär och bör därefter studeras som sådan, samt likt andra kulturer, också påverkbart 

genom yttre och inre faktorer för att bidra till förändringar. Möjligheten till förändring görs efter 

kulturens egna förutsättningar.
9
  

 

                                                 
8
 http://srmo.sagepub.com.bibproxy.kau.se:2048/view/virtual-ethnography/n2.xml?rskey=TBJCo9&row=5 

9
 Bengtsson S., 2011 s.117-128 
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2.3 Isolates or socialites? The social ties of internet users 

Alison Park m.fl. skriver i den 23:e upplagan av boken British Social Studies om sociala 

interaktioner och sociala band över internet. Internet har tillsynes gjort det enklare att 

upprätthålla kontakt med andra individer, speciellt med de som inte befinner sig på en lokal nivå. 

Samt i samtid reducera behovet av att initiera social kontakt med andra människor i syfte att 

utföra något i det kommersiella arbetslivet eller privat. Alison menar att det debatterats mycket 

huruvida våra sociala band till varandra försvagas eller blir starkare. Vissa anser då att det har en 

viss positiv inverkan eftersom det är lättare för individen själv att ta kontakt med andra individer 

med samma intresse som sig själv. Och oavsett var de bor så finns det möjlighet att skapa 

virtuella gemenskaper.  

 

Dessutom tillgängliggörs ett enklare underhåll av sina tidigare vänskaper och familje kontakter 

hos sådana individer som bor långt bort, detta inte bara genom textbaserade konversationer utan 

även bilder och videoklipp et cetera. Alison ställer sig frågan ifall det går att fastställa vilken 

effekt internet har på beståndet av socialt kapital hos individer som använder internet till 

kommunikativt bruk. I sin studie tittar hon närmare på ifall fenomenet med socialt kapital kan 

bibehållas och skapas genom människors tillit till varandra. I sin analys av studien medger 

Alison att de misslyckats med att ta reda på om internet har en signifikant inverkan på en 

erodering av sociala band i Storbritannien.  

 

I och med det har hon inte heller lyckats demonstrera ifall att använda internet under en längre 

period har den effekten att man spenderar mindre tid till face-to-face kontakt med vänner och 

familj, eller att man i en mindre utsträckning involverar sig i lokala organisationer eller misstror 

andra människor. Hon har dock visat på att internetanvändare är mer benägna att vara socialt 

uppkopplade, och det ser ut som om de visar mer tillit till varandra.  

 

Alison menar att man med tveksam inställning tolkar den data som färdas mellan elektroniska 

anslutningar som stimuli till sociala kontakter. Dessutom finns det givna svårigheter med att 

påvisa skillnaderna mellan sociala band av internetanvändare kontra icke-användare då de 

underhålls på olika sätt. Alisons studie påvisar ett stärkande argument till att de som använder 

internet för att upprätthålla vissa sociala kontakter också har starkare sociala band till dem.
 



7 

 

Alison menar att teknologisk förändring inte nödvändigtvis förändrar människan, utan 

människan som bevisligen skapar hur teknologiska innovationer används.
10

 

 

3. Några teoretiska begrepp 

I denna del kommer jag redogöra för de teorier jag har valt att utföra min analys med, de följande 

teorierna är för att deduktivt kunna presentera en viss förklaring och beskrivning av mitt resultat 

som kommer i en senare del. Jag har valt att i huvudsak använda mig av teorier grundade av 

Erving Goffman och vidareutvecklade av Anders Persson respektive Joshua Meyrowitz. Där 

Frontstage, Backstage samt Oversharing utgörs av Persson och Middle-, Deepback-, och 

Forefront-region utgörs av Meyrowitz.
11

  

 

3.1 Front- och backstage 

FS utgörs av diverse olika barriärer vilket skapar en uppdelning av vilka som får delta, alltså de 

individer som delar ett framträdande med varandra, och de som inte får delta alltså de 

individerna som inte har ett gemensamt framträdande. Detta kallas också för ”segregering av 

publik” och är en del av FS.
12

 

 

BS är gömd för publiken, individer kan agera annorlunda än vad de skulle göra på FS, men det 

innebär att det inte alltid är så. Handlingar som sker BS kan vara och bli påverkade av publiken. 

Relationen mellan scenerna är inte bestämda utan kan variera från ett uppträdande till ett annat, 

beroende på vilka variationer av mellanspel som sker mellan individerna.
13

 

 

Interaktionerna mellan individerna baseras på två olika variationer av normer där den första är 

Normrespekt, som reglerar hur vi förväntas behandla andra människor. Den andra är 

Normuppträdande som reglerar vad vi förväntas göra och säga i andra individers närvaro och 

vad som är lämpligt. Moralen är ofta baserad på hur man tolkar reglerna för det förväntade 

                                                 
10

 http://srmo.sagepub.com.bibproxy.kau.se:2048/view/british-social-attitudes-the-23rd-

report/n10.xml?rskey=d4QzMa&row=2 
11

 Jag kommer hädanefter att skriva Frontstage förkortat FS, och Backstage som BS, Middle Region som MR, 

Deepback region som DBR, Forefront region som FFR, Normrespekt som NR och Normuppträdande som NU. 

 
12

 Persson A., 2010 s.18 
13

 Persson A., 2010 s.19 



8 

 

sociala uppförandet. Skulle det inträffa att en uppträdande individ skulle bli definierad som 

avvikande från sin omgivning så kallas det för stigmatisering.
14

 

 

3.2 Oversharing 

Persson menar att begreppet oversharing handlar om att individer delar med sig av alltför mycket 

information om sina privata liv. Han menar att dela med sig av alltför mycket information är 

något som har blivit ett vanligt fenomen speciellt på internet. Och att man helt enkelt är allt för 

generös i detaljer när man ska berätta något för någon, detta fenomen menar han är något som 

inte sker ansikte mot ansikte då man hellre väljer att sortera bort den information som kan anses 

vara allt för personlig. Att man till exempel inte öppet berättar om sitt sexuella liv med någon 

okänd individ.  

 

Orsaken till oversharing är att individen vid ett tillfälle var mycket medveten om sin position i 

sin omgivning, men att denna person har blivit så absorberad i ett samtal att det sker ett 

övertramp mellan privat och offentligt.
15

 Genom att individen är upptagen med annat förlorar 

han eller hon sin medvetna kontakt med den sociala omgivningen och förblir då avstängd, men 

när väl individen avslutar samtalet kommer den att återgå till sin ”sociala klädsel” och återigen 

bli medveten om sin sociala omgivning.
16

 Fenomenet med oversharing som Persson lyfter fram 

är bland annat att uppvisa sitt backstage beteende för att få omgivningen att visa uppmärksamhet 

till den individen. Och menar att detta resulterar i att ju mer man låter skiljelinjerna mellan vad 

som separerar front och backstage så ökar också den allmänna uppmärksamheten som följd.
17

 

Ytterligare ett begrepp man finner inom Perssons oversharing är ”privatlivsparadoxen” vilket 

betyder att människor lämnar ut information om sig själva för att få delta bland sociala medier, 

och blir själva förvånade när andra får tillgång till den informationen.
18

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Persson A., 2010 s.19 - Goffman som refererat i Anders Persson  
15

 Persson A., 2010 s.3-5 
16

 Persson A., 2010 s.6-7 
17

 Persson A., 2010 s.8-9  
18

 Persson A., 2010 s.10 
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3.3 Deep back region och forefront region 

DBR och FFR är det samma som front och backstage som Goffman och Persson beskriver. 

Meyrowitz menar dock att BS och FS är statiska begrepp men att hans DBR och FFR är i 

egenhet tillåtande att kombinera flera framträdanden, och han menar att det är helheten av de 

kombinationer man kan göra med BS och FS som utgör DBR och FFR.
19

 

 

3.4 Middle region 

Beteenden i MR utvecklas inte förrän publiken får möjlighet att åskåda scenen från sidan även 

kallat ”sidestage”, vilket innebär att de får ett tillfälle att beskåda både Goffmans traditionella BS 

och ”onstage” (onstage innebär att man kliver på scenen för att utföra ett framträdande, och 

offstage är av scenen). För att kunna anpassa sig till det som presenteras på scenen krävs det en 

framträdare som gästas av en kompetens att kunna justera sin sociala roll så den blir konsekvent 

till den information som finns tillgänglig för åskådarna. MR innehåller mönster eller spår av 

beteenden från hur framträdaren agerar ”onstage” och ”offstage”, men i mellanregionen saknas 

deras extremer. Beteenden som utvecklas vid DBR och FFR uppfattas då framträdaren upplever 

isolering från sina åskådare och en separation skapas emellan dem. Separationen kan anses vara 

en situation som tillåter att BS-baserade framträdanden blir grövre och ”onstage” framträdanden 

blir mer orörda.  

 

Om framträdaren fortsätter att befinna sig i MR så kommer den tidigare extremen av FFR att 

saknas och gå förlorad. Det innebär att framträdaren inte längre har den nödvändiga tid att återgå 

till BS, som behövs för att summera kontroll över de repetitionerna som tidigare gav understöd 

till den gamla rollen och blir då som konsekvens försvagad. Som sagt så saknar oftast de nya 

beteendena extremer som de tidigare haft på BS, men eftersom nya MR-dramer oftast är 

offentliga så kommer framträdaren att anpassa sig så mycket som möjligt. Fast att framträdaren 

anpassar sig till de nya uppträdanden på MR så kommer han eller hon att fortsätta att gömma det 

som fortfarande kan gömmas. En annan anledning till varför det går att märka av BS på MR är 

att det alltid är lättare att se vad som nyligen har tillkommit till uppträdandet än vad som nyligen 

försvunnit.
20

 

                                                 
19

 Meyrowitz J., 1985 s.46-47  
20

 Meyrowitz J., 1985 s.46-47,
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4. Metod  

I denna del skall jag beskriva valet av metod, bakgrund till metoden, vad som är positivt och 

negativt med metoden, varför jag anser den lämpa sig till mitt syfte, urval, genomförande av 

studien, källkritik, etiska reflektioner, generaliserbarhet, hur jag analyserade materialet, 

reliabilitet och validitet et cetera. 

 

4.1 Innehållsanalys 

Det finns flera olika kvalitativa innehållsanalyser med olika mål. Den jag har valt är av den mer 

kvalitativa naturen där även man istället för kodningschema och kodningsmanual som jag 

kommer in på senare, handlar om att meningskoncentrera och koda de koncentrerade meningarna 

för att sedan placera dem i kategorier. 

 

Jag har valt att utföra databearbetning och analys av studien med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Varför jag valt innehållsanalys som metod är på grund av det angreppssätt som 

presenteras när en studie involverar analys av texter, vilket i mitt fall är transkriberade intervjuer 

samt metodens dynamik och flexibilitet.  

 

Innehållsanalysen huvudsakliga syfte var från början att på ett systematiskt och replikerbart sätt 

kvantifiera ett innehåll i tidigare bestämda kategorier, men lägger större fokus av tolkning av 

texters innehåll.
21

 Även fast denna metod har en egenhet att förknippas med analys av olika 

media, är den i princip mycket flexibel och kan användas med många olika företeelser. 

Innehållsanalysen blir användbar då man söker dra slutsatser om bakomliggande faktorer och 

latenta betydelser. Detta har jag försökt att göra i denna studie, men som sagt istället för att 

systematiskt och replikerbart sätt kvantifiera empirin så har jag istället valt att angripa det 

kvalitativt med hjälp av meningskoncentrering, där jag slagit samman flera beskrivningar och 

påståenden som mina informanter berättat om
22

, istället för kvantifiering.
23

 

 

 

                                                                                                                                                             
209

Meyrowitz J., 1985 s.48-49
 

21
 Bryman A., 2001 s.190 

22
 Jag kommer återkomma till meningskoncentreringen senare i metoden samt i resultatet. 

23
 Bryman A., 2001 s.206 
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Den kvalitativa innehållsanalysens tillvägagångssätt är varierat men ser förvisso ut som följande;  

val av media, urval, val av tidsperiod, ord, ämnen och teman, kodning, kodning schema och 

kodningsmanual för att på så vis kvantifiera materialet och sedan analysera det genom bland 

annat statistik. Däremot har jag som är intresserad av det kvalitativa materialets latenta mening 

analyserat och bearbetat data på ett av de dynamiska sätt som den här metoden tillåter och i mitt 

fall ser det istället ut som följande; val av media, urval, val av tidsperiod, ämnen och teman, 

meningskoncentrering, kodning och kategorisering. Tillvägagångssättet vad det gäller kodning 

av text och annat innehåll påminner ofta om ett kvantitativt tillvägagångssätt då det härstammar 

från kvantitativ innehållsanalys. Alltså att man sätter en etikett på innehållet av den mening som 

tillhör koden.
24

 Innehållsanalysen betonar många bra lösningar och jag ska lyfta fram ett antal 

aspekter som beskriver metoden ur en positiv aspekt samt lyfta fram de negativa aspekterna av 

metoden. 

  

Positiva aspekter av innehållsanalys 

Till en början är innehållsanalysen lite överväldigande då den tar lång tid att genomföra dock 

utjämnas det med hur öppen innehållsanalysen är som forskningsmetod. Då man konkret kan 

beskriva sitt urval och hur man utformat sin kodning, vilket gör att det enkelt går att återskapa 

och göra uppföljningsstudier. Den kvalitativa innehållsanalysen anses därför vara en objektiv 

analysmetod samt ge god möjlighet till att enkelt utföra en longitudinell analys, som jag i min 

studie inte har haft glädje utav.
25

  

 

Till skillnad från andra metoder så beskrivs innehållsanalysen som en icke-reaktiv metod
26

 med 

andra ord så påverkar inte forskarens närvaro de som studeras eftersom studien oftast avser 

medialt innehåll. Men görs innehållsanalysen på etnografiska data eller intervjuutskrifter är inte 

analysprocessen utsatt för reaktiva effekter, men måhända att intervjuerna kan ha påverkats på ett 

sådant sätt.
27

  

 

                                                 
24

 Bryman A., 2001 s.194-199 
25

 Bryman A., 2001 s.203 
26

 Webb m.fl., 1966 som refererat i Bryman A., 2001 s.203 
27

 Bryman A., 2001 s.203 
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Kvalitativ innehållsanalys är inte koncentrerat kring ett fält eller en speciell media så som 

tidningar, personligabrev eller dylikt. Innehållsanalysen har ett mycket brett tillämpningsområde, 

vilket inte bara gör metoden flexibel i sitt tillvägagångssätt utan även tillämpbar med 

ostrukturerad information. Metoden kan också hjälpa till med att ge information om sociala 

grupper som förvisso kan anses vara utom räckhåll, men även sådana som är svåra att få kontakt 

med.
28

 

 

Negativa aspekter av innehållsanalys 

Även fast innehållsanalysen är mycket gedigen som forskningsmetod så har även den vissa 

brister och begränsningar, och jag ska nedan lyfta fram några negativa aspekter av 

innehållsanalys. 

 

Kodningen av empirin är svår att utföra då en viss tolkning krävs från forskarens sida. 

Innehållsanalysen kan bara vara så bra som de empiriska data den bygger på, och det finns tre 

kriterier som avgör huruvida den empiriska datan är relevant; (1.) Autenticitet, att den empiriska 

datan är vad den säger sig vara. (2.) Trovärdighet, att inte uppleva empirin som förfalskad eller 

förvrängd respektive (3.) Representativitet, att empiriska data är representativt för annat relevant 

material samt att generaliserbarheten ifrågasätts om tillgängligheten eller vissa dokument inte 

finns kvar.
29

  

 

Potentiella problem med att koda ett latent material och inte enbart en vanlig ståndpunkt kan med 

sannolikhet uppstå. Risken för grundlösa slutsatser ökar då man söker efter traditionella mönster 

som kvinnligt, manligt, de och det.
30

 

 

Genom innehållsanalysen kan man enkelt svara på sambandsspekulationer istället för varför-

frågor, då innehållsanalysen inte är designad för ett sådant mål.
31

 Undersökningar utförda genom 

innehållsanalys kan ibland anses vara ateoretiska, alltså att ett sanningsvärde saknas men 

nödvändigtvis behöver det inte vara så. I vissa fall så kan den mätning som innehållsanalysen 

                                                 
28

 Bryman A., 2001 s.203 
29

 J.Scott 1990 som refererat i Bryman A., 2001 s.203 
30

 Bryman A., 2001 s.204 
31

 Bryman A., 2001 s.204 
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bidrar med resultera i att det viktigaste är vad som går att mäta och inte det som har en teoretisk 

vikt.
32

 

 

4.2 Urval 

Jag har gjort mitt urval genom att värdera vilka som har tidigare erfarenhet av Internet och olika 

forum. mina informatörer är individer som jag har tidigare mött och etablerat kontakt med 

genom olika Internetforum. Individer som jag har en ytlig kontakt med redan innan arbetets start. 

dessa individer är så kallade ”lurkers” alltså åskådare och det är därför jag tillfrågade om de vill 

delta i studien efter vr.se etiska riktlinjer. Det är relativt svårt att få tag på åskådare då de oftast 

inte vill synas. Varför jag valt att få tag i åskådare är på grund av deras förhållandevis objektiva 

syn på både rollen som anonym och de internetforum de besöker, dessa åskådare tog jag kontakt 

med skriftligen via Skype där jag inledde med att presenterade mig och försökte föra en 

vardaglig konversation. Efter en tid in i konversationen så frågade jag dem om de ville ställa upp 

på en intervju. 

 

4.3  Inklusion 

De som är inkluderade i studien är personer som är åskådare och över 18 år. Samtliga har minst 4 

års erfarenhet av besök på två eller fler forum på en daglig basis. En informant avböjde efter 

etablerad kontakt då den var upptagen med studier och inte vill prata om sina anonyma 

aktiviteter. 

  

                                                 
32

 Bryman A., 2001 s.203-205 
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4.4 Informanter 

Informant 1 2 3 4 5 6 

Namn: R E K L O N 

Ålder: 21 år 23 år 19 år  21 år 22 år 21 år 

Erfarenhet: 12 år 4 år 7 år 10 år 8 år Ca 9 år 

Besöker: Facebook.se 

Flashback.se 

Garaget.se 

Facebook.se 

Flashback.se 

Vof.se (vetenskap och 

folkbildning) 

Facebook.com 

4chan.org/v/ 

4chan.org/mu/ 

4chan.org/g/ 

Googleplus.com 

LastFm.com 

Twitter.com 

Facebook.se 

Twitter.se 

Reddit.com 

Facebook.se 

Flashback.se 

4chan.org 

420chan.org 

Reddit.com 

LastFM.se 

Twitter.com 

Facebook.se 

4chan.org/v/ 

4chan.org/b/ 

Längd på 

intervju: 

29 minuter 

46 sekunder 

18 minuter 

49 sekunder 

21 minuter 

13 sekunder 

21 minuter 

22 sekunder 

35 minuter 

58 sekunder 

58 minuter 

11 sekunder 

 

4.5 Genomförande:  

Modell 1 visar mitt genomförande i steg där jag började med att intervjua mina informanter över 

telefonprogrammet Skype.
33

 Detta gjorde jag därför att öka tillgängligheten på informanter, då 

det i vissa fall kan upplevas som svårt att få tag på relevanta informanter på en lokal nivå. 

Internetkulturerna är lokaliserade bland moln av servrar där de skapas och växer, och man bör 

därför utgå från att individerna kan befinna sig vart som helst i världen.  

 

 

 

 

 

Intervjuerna började alltid med en kort presentation om arbetets syfte tätt följt av informanternas 

etiska rättigheter; att all den personliga information jag fick tillgång till skulle vara konfidentiell, 

samt deras samtycke om att allt de svarar på enbart kommer att användas till studien. Jag 

informerade även att alla Skype-samtalen skulle spelas in med pluginprogrammet Pamela. Alla 

mina informanter tilldelades den första bokstaven från deras för- eller efternamn, samma gjordes 

för var de bor just för att de skulle vara konfidentiella. Intervjuerna varade mellan 20 minuter till 

en timma. Under några intervjuer dök det upp internetanslutningsproblem från informanternas 

                                                 
33

 Skype är ett röstprogram baserat på VOIP teknologi, Voice Over Internet Protocol. 

Intervju Genomläsning Transkribering Sampel Organisering och strukturering 

Kondensering Meningskoncentrering Kategorisering Kodning 

Modell 1. 
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sida så de delarna blev ohörbara, detta åtgärdades genom att pausa samtalen och sedan återuppta 

dem när det åter blivit stabilt. Alla frågor som informanterna besvarade fick ofta en följd fråga av 

jag som; ”Skulle du kunna utveckla?”, ”Kan du förklara vad du menar med…?”, ”Varför tror du 

att…?”. 

 

Transkriberingen genomfördes med en dags mellanrum efter att alla intervjuer var klara. Tiden 

att transkribera var och en av intervjuerna varierade mellan 4 till 6 timmar, och var tätt följt av 

flertalet genomläsningar av intervjuerna. Efter genomläsning av samtliga intervjuer började jag 

med att göra sampels; vilket innebär att man skriver anteckningar över vad som informanterna 

menar i sina uttalanden. Dessa sampels samlade jag sedan i ett enskilt dokument för att sedan 

organisera och strukturera dem under tillhörighet, det vill säga, de meningar innehållande 

nyckelord som till exempel anonymitet och kultur et cetera hamnade under egen rubrik. Efter 

struktureringen inledde jag kondensering för att reducera cirkulerande data; kondensering är att 

man tar bort onödiga ord och meningar utan innehåll som man sedan renskriver. Därefter 

meningskoncentrerade jag den kondenserade datan till meningsbärande enheter tätt följt av 

kodning. För att koda genomläste jag alla meningar för att finna ett samband eller ett 

återkommande tema som fick en siffra från G1 till G34 samt ett anknytande ord, sedan placerade 

jag alla de meningar med samma eller liknande tema under kategorierna Anonymitet, Interaktion 

och Kultur.  

 

4.6  Källkritik 

Mina data är baserad på de intervjuade informanternas åsikter, erfarenheter och hur de upplever 

anonymitet och internetkulturer. Detta går att kritisera då deras åsikter och erfarenheter skiljer 

sig från individ till individ men har vissa gemensamma faktorer. Dessutom är internet i ständig 

utveckling så att kunna dra slutsatser om innebörder, betydelser och uppförande kommer 

sannolikt att förändras eller stå inför ett paradigmskifte.  

 

4.7 Etiska reflektioner  

De reflektioner jag gjort kring de etiska aspekterna av att utföra intervjuer är att jag sett till att 

alla mina informanter har blivit informerade om forskningsuppgiftens syfte (informationskravet), 

att de själva har rätten att bestämma över sin medverkan (samtyckskravet), alla informanters 

personliga uppgifter förvaras hos mig som forskare och ingen annan har tillgång till dem 
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(konfidentialitetskravet) samt alla de insamlade uppgifterna endast får användas till forskningens 

ändamål (nyttjandekravet).
34

 

 

4.8 Förförståelse 

Jag som forskare hade redan innan studiens början en viss förförståelse till vissa internetkulturer 

då jag själv spenderat mycket tid på olika internet forum.  

 

4.9 Generaliserbarhet 

För att kunna mäta generaliserbarheten bör empirin bygga på en varierad uppsättning 

informanter för att ett generaliserbart mönster skall framträda. Dessutom skall det innehåll som 

studien syftar till att bygga på täckas och framträdas tydligt. Genom att läsaren tar del av 

innehållet i studien och som visar sig vara användbart i andra sammanhang utöver studien gör 

arbetet generaliserbart.
35

 

 

4.1.1 Analys: 

Min arbetsprocess under studien har varit ett flertal tolkningar av det empiriska materialet. I 

processen har min förförståelse i vissa fall spelat en roll då jag oavsiktligt tolkat materialet med 

tankar som jag hade redan innan av ämnet. Det empiriska materialet bearbetades först och främst 

genom transkribering. Vissa återkommande teman färglades med grön, gul, blå och rosa färg. 

Därefter sorterades-, samplades-, kondenserades-, meningskoncentrerades och kodades dem för 

att sedan föra dem vidare till analys. 

 

4.1.2 Validitet och Reliabilitet:  

Validitet innebär undersökningens förmåga att mäta det som man har som syfte att mäta. 

Validiteten kan delas upp som intern och extern validitet; där intern validitet handlar om ifall 

slutsatsen har ett hållbart orsaksförhållande mellan två eller fler variabler. Extern validitet 

inbegriper om undersökningen kan generalisera en kontext utöver den man hade som syfte att 

undersöka.
36

 

 

                                                 
34

 http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 
35

 Bryman A., 2001 s.93 
35

 Bryman A., 2001 s.119-120 
36

 Bryman A., 2001 s.43-44 
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Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet, det vill säga, huruvida resultaten blir de samma 

om en ny undersökning genomförs, eller om undersökningen påverkas av tillfälliga och/eller 

slumpmässiga faktorer. Samt om undersökningens mått är konsistenta eller håller en viss följd.
37

 

 

4.1.3 Avgränsningar:  

I min studie har jag inte valt att titta djupt in i en internetkultur, utan har försökt att bilda en 

allmän förståelse kring anonymitet i generella sammanhang och hur det utnyttjas på flera 

områden. Studien skulle kunna ha utförts genom en deltagande observation, att både observera 

olika forum för att sedan intervjua olika användare i tanke att bilda en djupare förståelse. 

Däremot har jag som sagt försökt att få en bredare bild av huruvida anonymitet uppfattas hos 

olika användare samt hur internetkulturer används, samt om det hade varit någon användar och 

upplevelseskillnad emellan kön. 

  

                                                 
37

 Bryman A., 2001 s.43 
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5.  Beskrivning av den anonyma internetkulturen 

I denna del kommer jag att redovisa bakgrunden till de områden där flest är anonyma, på olika 

kulturrelaterade logiker som återfinns på vissa forum. Dessutom redovisar jag olika begrepp som 

används regelbundet att identifiera vissa användare. Då de flesta av mina informanter besöker 

någon av sidorna 4chan eller Flashback så kommer jag att presentera bakgrund till forumens 

logiker. Internetkulturerna har likväl som kulturer runt om i världen olika standarder av logiker. 

Dessa logiker innefattar olika sätt om hur man beter sig på respektive forum, vilka normer som 

skall följas, vilka regler som värdesätts och generellt hur man ställer sig mot debattbara frågor. 

Anonymitet bland internetkulturer uppfattas olika då åsikter om vad begreppet innebär är 

subjektivt. 

 

5.1 4chan 

4chan är ett forum där man värdesätter anonymitet mer än något annat. I detta forum så krävs det 

ingen registrering för att börja skriva inlägg och ladda upp bilder, vilket anses vara en av de 

huvudattributer som lockar dit besökare. Beroende på vad som intresserar en användare mest, 

leder det till att han eller hon finner under någon av 4chans under-forum skapade för de med 

olika intressen. Vilket ofta leder till att användaren besöker under-forumet med jämnamellanrum. 

I och med det så får användaren per automatik en tillhörighet till den forumsdel som besöks 

mest. Varje forumsdel har sitt eget set med flytande logiker som användaren anammar under sina 

frekventa besök, detta kan också vara ett resultat av den genererade tillhörigheten.  

 

Med flytande logiker menar jag att beteenden och normer et cetera, är och kommer förbli 

föränderliga. Detta på grund av att besökarna som brukar forumet också kommer med eventuella 

idéer och koncept som har en hög tendens till att bli accepterat, eller justeras till ett accepterat 

koncept som bringar förändring. Detta beteende märks av då andra användare succesivt anammar 

sagt koncept likt andra användare kanske redan gör. Dessa koncept eller logikerna brukar till 

många delar bestå av så kallade memes; vilket innebär en idé av ett koncept som tar sig i form av 

till exempel en bild, en film, ett citat, begrepp eller ett visst sätt att skriva på.
38

  

 

                                                 
38

 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme 
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Dessa memes används i många fall som ett sätt att kommunicera på i sina inlägg och alla memes 

har ett unikt värde som inte bör överanvändas. Detta märks av då man som användare går in 

bland andra så kallade subforum eller underforum (det finns ca 55 stycken olika subforum) och 

börja använda sig av logiker som är accepterade under vissa subforum men som inte är det på 

andra. Och får då olika reaktioner som att man inte hör hemma där eller blir bemött med 

otrevligheter. 

 

5.1 Flashback 

Till skillnad från 4chan så är Flashback ett mycket stort forum med deras egna logiker. Forumet 

har blivit mer allmänt de senaste åren och kan kanske inte klassas som lika ”underground” som 

det en gång gav ut sig för att vara. Flashback har likt 4chan också flytande logiker och mer fokus 

på hur man ställer sig till debattbara frågor, samhället et cetera. Att gå in och förvänta sig att 

Flashback är för vem som helst kan diskuteras, då många svar till inlägg ofta blir otrevligt 

bemötta. Detta beror givetvis på vilken av alla de subforum man helst väljer att gå in på. Det är 

noterbart att påpeka att det är enkelt att observera mången misantrop som till exempel kvinnohat, 

kvinnoförakt, rasism, invandrarfientlighet, religionshat, extremister et cetera. Jag anser att det 

inte är mitt mål att porträttera Flashback som ett forum med innehåll som kan anses vara 

förargelseväckande, då det finns många positiva aspekter med Flashback.  

 

Flashback fokuserar på anonymiteten och att det är en av de viktigaste saker som finns och har 

ett symboliskt ovärderligt värde, om det skulle ske att någon ”outas” (att en person medvetet 

hänger ut någons personliga identitet, eller avslöjar sig själv av misstag eller för att få 

kredibilitet) så kommer de personerna att straffas med en avstängning. Just på grund av att ingen 

användare skall kunna ta personlig skada och bör därför skyddas för att kunna presentera sina 

äkta åsikter, eftersom anonymiteten och yttrandefrihet förstärker varandra enligt Flashbacks 

motto.  

 

Flashbacks flytande logik är också föränderligt i den mån att genom olika uttryck och ”lokala” 

memes används på ett nytänkande sätt. Tillskillnad från 4chan kan man lära känna en anonym 

individ genom att observera hon eller hans aktivitet genom att läsa igenom alla deras tidigare 
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inlägg. Och på så vis kunna avgöra om den individen är seriös eller inte, talar sanning eller inte 

och genom detta sätt också kunna per individ bilda sig en egen ”frigjord” identitet.  

 

Det finns ett antal begrepp som kommit till ytan under min studie, men som även går att finna 

om man besöker något av de tillgängliga forumen. Dessa begrepp syns oftast i inlägg där man 

gör påhopp på någon annan eller när man adresserar någons beteende. Några av dessa begrepp är 

som följer: 

 

5.2 Forumsbegrepp 

I punkterna som följer nedan kommer jag lyfta fram begrepp som mina informanter vid något 

tillfälle under deras intervju sa. Dessa begrepp bad jag dem att utveckla samt att jag sökt vidare 

efter dessa begrepp på ”urbandictionary” vilket är en hemsida som behandlar olika 

förekommande internetbegrepp och nedan är resultatet av dem. 

 

 Att bli kallad för ”Cancer” är en metafor för ett agerande där personer som sprider saker om 

sig själv, andra och memes likt en elakartad metastas. Det tar med andra ord aldrig slut fast 

många användare gör sig mycket tydliga i att ett sådant beteende inte uppskattas.
39

  

 

 Begreppet ”pleb” återfinns mestadels på forumet 4chan, och begreppet innebär att en individ 

anses vara illa omtyckt och är allt för vanlig i sin stil (musiksmak, klädstil och sin attityd et 

cetera). Dessutom anses denna individ inte ansa någon egen vilja då hon eller han blint följer 

vad andra tycker och tänker.
40

 

 

 ”Tripfag” är ett begrepp som också används på 4chan (men även andra forum som baseras på 

samma anonymitetsdesign) där individer som gärna vill uppvisa en identitet där man 

egentligen inte har någon. Dessa individer försöker göra sig märkvärdiga i jämförelse med 

andra anonyma och använder sig av ett speciellt set med bilder för att anknyta till en viss 

personlighet, en speciell skrivstil samt ett unikt tillhörande namn. ”Tripfag” brukar användas 

gemensamt med begreppet ”Circlejerk” som brukas på flera olika sorters forum. Begreppet 
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innebär att en individ återfinns under samma frågeställningar och under samma ämnen. En 

individ som anser sig vara vän med andra individer som delar samma åsikt och ovän med de 

som tycker annorlunda. ”Circlejerk” i sin tur kopplas ibland samman med begreppet ”elitist”, 

som innebär att individer också besöker samma ämnen men har däremot en attityd som 

insinuerar att de är bättre än alla andra och anser sig själva ha en oändlig kunskap inom sitt 

område. Dessa individer ifrågasätts ofta av andra användare.
41

  

 

 Begreppet ”Troll” eller ”Trolla” har blivit ett begrepp som används runt många forum ett 

svenskt exempel är Flashback. Begreppet innebär att man i huvudsak har som mål att få andra 

personer upprörda genom att lura och bedra. Eller en individ som medvetet väljer att tala 

osanning för att skapa osämja emellan flera användare. Det finns tendens till att bli kallad för 

”troll” om man inte aktivt deltar seriöst, alltså att man inte håller sig till det avsedda ämnet, 

och inte heller bidrar med något seriöst.
42

 

 

 Begreppen ”Internetbadboy” och ”douchebag” är mycket lika varandra då båda inbegriper ett 

beteende som är generellt elakt och med en spydig attityd. Det som skiljer dem åt är att 

”internetbadboy” beskrivs vara en person som beter sig olämpligt bara för att det är tillåtet. 

Om också möjlighet ges trycka ner andra individer genom ”internethat” i ett desperat försöka 

att agera mainstream samt att inbegripa högre status hos andra. Kontra ”douchebag” som kan 

beskrivas att man värdesätter sig själv högre än andra och visar det genom att trycka ner på 

andra personer.
43

  

 

 Då man medvetet avser att utpressa eller har mål som att avslöja någon persons riktiga 

identitet kallas det för att ”outa” och är ett allvarligt regelbrott på många forum.
44
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6. Resultat 

I denna del kommer jag att presentera resultatet från min meningskoncentrering. Resultatet 

kommer att delas upp i tre kategorier; kultur som kommer behandla resultat för vad som utgör en 

internetkultur, interaktion som kommer behandla hur olika interaktioner mellan användare 

fungerar, samt beteende som kommer behandla om hur man som individuell användare beter sig 

och adapterar till de olika internetkulturerna genom anonymiteten. Jag kommer under denna del 

att förstärka mina meningskoncentreringar med hjälp av vissa citat från mina intervjuer. Modell 

2 är mitt överskådliga fynd från min empiri där internetkultur är övergripande och anonymitet 

som finns inom internetkulturen – anonymitet utgörs av beteende och interaktion. 
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6.1 Internetkultur 

 G1: Varje internetforum har en egen kultur och har utvecklat egna verbala slang där ord 

fått en ny betydelse. 

 

O: ”Beroende på vart man är så har ju varje forumen sin egen kultur, speciellt om man 

kollar på 4chan. De har ju olika slang och sånt och olika saker på varje ”board” som det 

heter. Det samma gäller på Flashback och alla dom där forumen.” 

 

Genom att många besöker ett internetforum så kommer så småningom vissa regler att sättas, 

normer att etableras och olika värdegrunder att anammas. Ord och slang kommer med 

regelbunden användning knytas till olika sammanhang och lokala händelser och på så vis också 

skapa en ny betydelse för de orden. Nykomlingar och främlingar kommer inte att förstå 

betydelsen av dessa ord förrän de själva har blivit medvetna om innebörden och historian bakom.   

 

 G8: Forum kategoriseras som ”Mycket anonyma” och ”Mindre anonyma”, där ”Mycket 

anonyma” innehåller användare som är mer elaka av naturen och ”Mindre anonyma” 

innehåller användare med digital identitet som anses vara mer neutrala. 

 

O: ”Den jätte anonyma anonymiteten på 4chan och den lite mindre anonyma 

anonymiteten på andra forum, då man i många fall använder sitt eget namn till och med. 

Sådana forum har ju en tendens att vara lite snällare i och för sig, för att man kan ju inte 

vara den där coola killen som gömmer sig bakom anonymiteten och skriva vad man vill. 

Så anonyma forum är ju mer hatiska eller vad man ska säga, mer negativt på anonyma 

forum.” 

 

Forum som har möjlighet till anonym identitet som är traditionsbundet. Det är forum utan 

registrering och anses vara tradition för att det alltid har varit på det viset och avser inga 

identiteter alls. Mindre anonyma forum som Flashback har sin anonymitet, med en viss personlig 

förbindelse mellan den alias man väljer att skapa och den identitet man väljer att vara.  
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 G13: Samtalsämnen påverkas av forumets kulturella normer, grundvärden, andra 

människors fördomar och samhällets kulturella normer insinuerat av användare. 

 

Även fast samtalsämnena påverkas av diverse olika faktorer så är inte allting bara baserat på 

dessa ovanstående faktorer, då många baseras på aktuella händelser i individernas vardag som i 

sin tur går igenom de ovanstående faktorerna. Det kan vara oväntade händelser som en olycka, 

relationsproblem, katastrofer et cetera.  

 

 G15: På vissa forum är det norm att hålla sig till ämnet, anpassa sig till olika ämnen, 

skriva positiva statusuppdateringar samt lära sig själv att tolka normerna. 

 

Att hålla sig till ämnet innebär exempelvis att om ämnet behandlar politik så ska man inte börja 

skriva om vad man åt till frukost, detta för att inte det ska skapas missförstånd. Positiva 

statusuppdateringar har med både Facebook och Twitter att göra, då många väljer att skriva om 

händelser som kan uppfattas som positivt och lyckat. Men individen väljer aktivt att de negativa 

händelserna sållas bort. Att tolka normerna handlar i huvudsak om att som nybörjare observera 

hur andra individer skriver, vad de skriver och hur de behandlar individer som gör fel. Bara för 

att lära sig hur och vad som är accepterat så att man själv inte utsätts för onödiga konflikter. 

 

 G27: Individer finner det enkelt att skydda sig bakom anonymiteten eftersom vissa inte 

vågar stå för vad de tycker och andra för att de inte behöver ställas inför svars för det de 

tror på. 

 

Att kunna ta skydd bakom en anonymitet är en av de viktigaste åtgärderna för att kunna uttrycka 

sina åsikter utan att stigmatiseras, jag kommer återkomma till detta i analysen, men i vilket fall 

att kunna undvika att bli bemött med konflikt och ta personlig skada eller bli konfronterade i 

onödan. 

 

 G34: Forumregler handlar oftast om att undvika ämnen som bryter mot lagar samt 

förordningar och de konsekvenser som blir för regelbrott är oftast avstängning eller kan 

leda till polisanmälan.  
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Forumregler är ofta baserade på de lagar och förordningar i de samhällen som servrarna befinner 

sig i eller den nationalitet som forumet har som avsikt att tillhöra.  

 

6.2 Anonymitet - Interaktion 

 G2: Nya användare med brist på erfarenhet skulle uppfatta forumen som en ogästvänlig 

miljö med negativt innehåll och tendera till att missförstå den existerande kulturen. 

 

L: ”Jag tror att nya användare skulle uppleva det som ett hårt ställe… en ogästvänlig 

miljö helt enkelt.” 

 

Genom att nya användare inte är vana att bli bemött på ett ovänligt sätt innebär det oftast att de 

saknar en erfarenhet och en vana att inte tolka allt så seriöst. Missförstånd skapas lätt då det kan 

vara tradition på hemsidan att bemöta nya användare på olika sätt, exempelvis att vara otrevlig 

just på grund av att användaren är ny, medan många ”äldre” mer erfarna användare bemöts med 

respekt likt en hierarki. 

 

 G:3 Spridningskraften mellan användare är stor då de ibland härmar andra användare 

och kulturer.  

 

Information, stereotyper, normer och memes har en hög potentiell spridningskraft. Det räcker 

med att en individ härmar något från ett forum och postar det på ett annat och någon i sin tur gör 

likadant så kommer det inte dröja förrän det har blivit en global användning. Detta i sin tur leder 

till att den tradition som den kanske engång var och det symboliska värde det innehöll helt enkelt 

förkastas av ursprungsanvändarna då den helt har tappat sitt originella värde. Likt ”viskleken” att 

för varje öra den passerar kommer även vissa delar förändras, tills den helt enkelt har förlorat sin 

ursprungliga mening. 

 

 G:10 Trovärdigheten på forumens trådar ifrågasätts ofta där en trovärdig tråd får 

utförliga och innehållsrika personliga berättelser som respons. 
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R: ”Är frågan trovärdig? Kan folk tro att det här har hänt, eller man måste själv ha 

kunskap annars blir du anklagad för att ljuga eller att man hittar på.” 

 

Trovärdigheten speglas i de inlägg som skrivs och ju mer individer kan relatera till inläggen 

desto högre sannolikhet att de genererar en respons. Denna trovärdighet baseras på hur utförligt 

och sammanhängande en ”personlig” text kan vara, osammanhängande delar i texten avslöjas av 

andra användare för att varna andra att lägga ner tid på att skriva en respons. 

 

 G:11 Trovärdigheten ifrågasätt då man inte vet om personen svarar på sina egna 

argument för att förstärka sig själv och därför påverkas tilliten till de fakta som 

presenteras till varandra. 

 

N: ”Om vi säger så här, ifall jag gör ett inlägg som 90 % av människorna… Eller nej 99 

% av svaren är att ’du är en sådan jäkla idiot som tycker så’, men liksom om jag skulle 

svara på inlägget själv ’du är så bra jag tycker exakt likadant’ och göra om det två tre 

gånger. Då blir det ju uppenbart att det är någonting som inte stämmer där, och då blir 

det ju uppenbart att jag försöker göra någonting för att verka bättre.” 

 

Vissa personer använder sig av den automatiska anonymiteten eller flera konton för att gå in och 

svara på sina egna inlägg på grund av att de vill trigga igång en diskussion eller öka aktiviteten i 

sin egen tråd.  Effekten av detta är att andra användares tillit till trovärdigheten i det innehåll som 

finns till hand reduceras.  

 

 G16: Att uppleva närvaro från andra användare avgörs beroende på hur seriösa de är, att 

bli bekräftad genom respons, populära användare genererar mer bekräftelse genom 

respons.  

 

Att beskriva någons närvaro är ganska diffust men har tolkats som graden av hur seriös man 

anser att andra användare är, samt att närvaron utgörs av hur aktiva andra användare gör sig, 

tillexempel genom att frekvent uppdatera eller skriva nya inlägg. Vad som menas med att 
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populariteten är en faktor som avgör närvaro är att, desto mer populär en användare är desto fler 

söker sig dit för att det med hög sannolikhet finns en intressant aktivitet.  

 

 G17: När gemensamma åsikter går till mötes skapas en unison och man kan uppleva en 

gemenskap med andra användare.  

 

Gemensamma åsikter kan vara att man finner en relevant spegling till hur man själv tänker ur de 

redan uttrycka åsikterna som finns till hands, och på så vis bilda en gemenskap som man 

upplever är en ömsesidig. 

 

  G:18 Många användare besöker forum som observatörer vilket till viss del påverkar det 

sätt andra skriver på och närvaroresponsen är oförutsägbar samt kan hastigt leverera 

olika emotionella lägen. 

 

Att uppleva närvaro av andra användare är förvisso subjektivt då vissa anser att man omedvetet 

korrigerar det man skriver för säkerhetsskull, eftersom det kan ha oförutsägbara konsekvenser 

och skapa olika emotionella effekter (som att bli glad, ledsen, arg et cetera) hos tolkaren.  

  

 G19: Negativt med anonyma forum är att individen kan spela vilken roll som helst, göra 

påhopp som individen inte annars skulle stå för, kunna skriva vad som helst utan 

konsekvenser, inte kunna ta kredibilitet, friståendemoralkompass.  

 

Att spela ”vilken roll som helst” innebär att användaren helt och säkert kan bestämma sig för att 

agera på ett visst sätt, eller anamma ett visst beteendemönster som en typ av persona. Genom 

detta också kunna göra påhopp på andra individer som hon eller han själv inte egentligen kan stå 

för. Uttryckligen så finns det få konsekvenser utöver diverse regelbrott som individen själv kan 

få. På så vis kan individen vara helt fristående och subjektivt anpassa vad som är rätt och fel 

utefter situationen i hand, vilket i sin tur kan skapa att individen presenterar sin första bästa åsikt 

utan vidare eftertanke.  
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 G20: Positivt med anonymitet är känslan att inte kunna dömas för sina åsikter, 

handlingar, obehindrat yttra sina åsikter utan konsekvens och inte vara begränsad.  

 

O: ”Eftersom man är anonym så kan man ju vara mer öppen och personlig, men ändå inte 

eftersom man är anonym men då kan man ju släppa loss mer eftersom ingen vet vem man 

är och man kan verkligen yttra sina åsikter utan att någon dömer en direkt. Folk kommer 

ju döma en men det blir ju inte samma konsekvenser som det hade blivit om man inte hade 

varit anonym.” 

 

Känslan att få uttrycka sina åsikter är en positiv aspekt då man inte döms socialt för att man till 

exempel skulle uttrycka sin sexuella läggning. Även vissa handlingar av samma natur kan utföras 

återigen utan konsekvenser, och samtliga aktioner är inte begränsade till någon viss objektiv 

ordning.  

 

 G21: Positivt med icke-anonymitet är att individer får chansen att utvecklas som person 

då man måste stå för det man skriver, internetmobbare filtreras bort, det är enklare att 

reglera vänskaper - förstärka gamla som nya gemenskaper och man får kredibilitet för 

saker man gör. 

 

Att genom icke-anonymitet få utvecklas som person beror på att man inte kommer undan 

konflikter, att man blir begränsad, och måste förhålla sig till en reglerad ram. Bemötande av 

konflikter och sina egna åsikter får man lära sig handskas med, och hur man istället får uttrycka 

sig på ett sätt som inte kan uppfattas som kränkande eller förolämpande. Det blir alltså en 

möjlighet till en personlig utveckling. Genom att ens sociala kontakter vet om vilken identitet 

som tillhör individen själv kan dess äkthet hjälpa till att underhålla kommunikationen med de 

sociala kontakterna, och på så vis förstärka gemenskapen.   

 

 G22: Negativt med icke-anonymitet är att kunna bli felaktigt dömd för sina åsikter, 

handlingar och gör individen sårbar för personliga angrepp och information kan 

användas till fel syften. 
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Om inte tiden är redo för individens åsikter så är det mer än enkelt att bli dömd för det man tror 

på. Även uppföljande handlingar som till exempel hjälpa att försvara en vän som blivit 

misstolkad leda till att den hjälpande individen själv blir dömd som sympatisör eller liknande. 

Att ens personliga information finns tillgänglig vid icke-anonyma förhållanden ökar 

sannolikheten att den informationen kan komma att användas som ett personligt angrepp. 

 

 G23: Anonymitet är viktigt för att få uttrycka sina äkta åsikter, men kan tendera att skapa 

dubbelmoral för att individen inte uttrycker samma åsikter utan sin anonymitet för att 

förhindra konflikt.  

 

Äkta åsikter är något som kan presenteras genom att vara anonym utan vidare åtanke. Men med 

dubbelmoral så menas det att individen uttrycker sig på ett visst sätt och har åsikter om något 

eller någon; men när individen blir anonym så ändras dessa åsikter direkt till motsatsen av vad de 

ansåg innan, detta i sin tur kan leda till konflikt genom att man inte delar en gemensam åsikt utan 

anonymitet. 

 

 G24: Anonymitet möjliggör debatter emot de med extrema åsikter utan att behöva uppleva 

fara för sin person och utan anonymitet skulle individer inte våga ta samma plats och 

deras åsikter skulle inte framträda på samma sätt. 

 

E: ”Om du vill ta strid eller ta debatt emot någon i ett känsligt ämne där du inte tycker 

som dom, så kan det ju vara bra om du fortfarande kan framföra din åsikt och diskutera 

emot någon som är tillexempel nazist och uttrycker nazistiska åsikter, då är det bra att 

kunna vara anonym.” 

 

Det är med andra ord lättare att ge sig in i konflikter, konfrontera och handskas med personer 

som kan tolkas vara extrema i sina åsikter. De individerna i sin tur kanske uttrycker sina extrema 

åsikter just på grund av deras anonymitet, medan  

 

 G25: Icke-anonymitet kan leda till att individen blir rädd för att sina åsikter skall bli 

missuppfattade och förlora eller försämra sitt sociala kontaktnät.  
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Icke-anonyma individer som upplever en rädsla emot att uttrycka sina åsikter tenderar även till 

att bli tillbakadragen, eller med avsikt väljer att förvränga sanningen i sammanhang där individen 

har kontakt med sina vänner och bekanta.   

 

 G28: Individen upplever en frihet då det inte finns något som begränsar beteendet och 

som följd blir visst skrivet material intressant.  

 

N: ”Friheten är ju både bra om den används på rätt sätt så att säga, och sen dåligt med 

tanke på att vara anonym och inte ha några begränsningar… Det förstör jättemycket, 

eller förstör och förstör… Det ger dig rätten till att vara hemsk. Att sitta på ett anonymt 

forum och bara hata på någon människa är ju inget problem för det finns ju ingen som 

kan hindra dig och ingen som vet vem du är.”  

 

På grund av att vara anonym möjliggör för intressantare material då det inte är begränsat till 

något annat än yttrandefrihet.  Frihet upplevs då individen inte är begränsad och tyglad till några 

redan bestämda regler för vad man får och inte får säga.  

 

 G30: Som anonym observatör alltid ha möjlighet att intervenera i diskussioner och 

debatter. 

 

En anonym observatör finns avvaktande bland internetomgivningar och har därför mycket goda 

möjligheter att rapportera eller själv bege sig in i en diskussion som kanske har spårat ur, eller 

välja att anmäla händelsen till en moderator eller någon annan ansvarig. 

 

 G:33 Icke-anonymitet i situationer där parterna inte känner varandra skapas ytliga och 

sparsamma konversationer.  

 

Ytliga och sparsamma konversationer tar sin form då individer inte har någon relation till 

varandra. Likt två främlingar som börjar konversera på ett torg är sannolikheten inte heller 
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särskilt stor att djupa och ingående konversationer tar fart. Fast bland internetforum så vill man 

inte ta plats för att minska risken att motparten inte loggar ut och försvinner. 

 

6.3 Anonymitet - Beteende 

 G4: Det finns två slags anonyma användare; formell (skriver och uppför sig bra) och 

informell (irrationell och ologisk). 

 

N: ”Antingen beter du dig som en gentleman, att man skriver formellt och ska man kläcka 

en svordom eller vara aggressiv så ska det fortfarande vara gjort väldigt formellt. Eller så 

ska man vara så dum som möjligt, man ska skriva som en krattar och bara vara allmänt 

orationell liksom och allt du säger ska vara ologiskt.” 

Dessa två användare är de som märks av mest, då en seriös användare kallas för formell medan 

en oseriös användare kallas för informell, irrationell eller ologisk och förknippas oftast med det 

tidigare beskrivna begreppet troll. Det finns förmodligen även flera sorters användararketyper, 

men dessa två är som sagt de man med enkel observation kan stöta på.  

 

 G5: Ett seriöst beteende är eftertraktat bland forumen där seriösa inlägg får seriösa svar 

och oseriösa inlägg får oseriösa svar.  

 

I största allmänhet är det mest eftertraktade att användare uppför sig på ett relevant och sakligt 

sätt för att främja hur forumet betraktas utifrån. Då behåller forumet sina medlemmar samt 

reducera arbetet för städande moderatorer.  

 

 G6: Seriösa användare skriver inlägg om intressanta ämnen som attraherar och 

uppmuntrar andra användare att dela en seriös åsikt. 

 

L: ”Jag tror att om man skriver något som är intressant för många, så tror jag att man 

kommer få mer svar. Om man i grundtråden eller grundinlägget skriver med en viss ton 

som innebär en neutral och generell syn så kommer man inte bli bemött med så mycket 

svordomar.” 
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Det kan anses vara en triggereffekt att få en annan användare att engagera sig i ett inlägg eller i 

en konversation. Detta skapar även avgränsningar som tillåter användare att skriva vad de själva 

anser är rätt och riktigt, samtidigt som det också hjälper till att utesluta oseriösa användare.  

 

 G7: Inlägg och diskussioner skrivna av användare med aggressivt innehåll och tomma hot 

anses vara oseriöst och icke uppskattat.  

 

Aggressivitet tar sin form i att svara ogenomtänkt och tillåter sig själv att bli provocerad som 

sedan följs upp med tomma hot; det vill säga, hot som oftast är så överdrivna att det inte har 

något egentlig effekt. Däremot har hot innehållande påståenden om hur man på bästa sätt 

komprimerar en annan individs användande större effekt; tillexempel att hota individen med 

avstängning, varningar eller kontakta en moderator.  

 

 G9: För att få ett bra bemötande på olika forum krävs det att man är ödmjuk och relevant.  

 

Ett bra bemötande utgörs och presenteras utifrån att individer är hjälpsamma och trevliga i den 

mån att andra användare själva uppfattar denna handling, detta genom att vara ödmjuk och 

relevant då dessa två egenskaper speglas i ens inlägg.  

   

 G14: En generell norm är att som man vill bli behandlad bemöter man, inte uppträda på 

ett förargelseväckande sätt samt visa respekt för andra människors åsikter fast att man 

inte håller med om dem. 

 

Det finns givetvis många sätt att bli bemött och behandlad på, som exempelvis ”jag blev engång 

behandlad på ett hjälpsamt sätt, därför ska jag också vara hjälpsam”, eller ”jag blev bemött med 

påhopp och skarp kritik till mitt innehåll, därför jag ska också bemöta andra på liknande sätt” 

eller ”Varför ska jag ödsla min energi på att bemöta andra godhjärtat när de själva inte gör det?”. 

Att uppträda på ett förargelseväckande sätt är när man till exempel medvetet försöker styra en 

diskussion till sin egen fördel, eller att med avsikt försöker styra diskussionen åt ett håll motsatt 

ämnet.  
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 G26: Anonyma konversationer leder per automatik till en hård och ilsken attityd med 

obehindrade resonemang och räds inte att skriva påhopp i sina kommentarer vilket kan 

vara orsakat av osäkerhet i offentliga sammanhang. 

 

En hård och ilsken attityd innebär att man inte skyr några medel som faktiskt kan ”skada 

individen” på ett psykiskt plan. Det innebär även att lätt provokation kan leda till en mängd 

aggressiva meddelanden och där individen alltså tillåter sig själv att provoceras av småsaker. 

Vad som menas med obehindrat resonemang är att individen inte har någon förankring till 

vardagsmoralen, och att deras resonemang oftast innehåller brister. Anledningen eller orsaken till 

ett sådant beteende kan bero på individen själv som kanske upplever en osäkerhet utanför den 

digitala dimensionen. 

 

 G31: Många anonyma söker ventilera sina aggressioner och projicera sin ilska över 

internetforum eftersom det är en enkel flykt från verkligheten utan förödande konsekvens 

för sin person.  

 

Ventilering av sin aggression manifesteras i inlägg, snabbmeddelanden eller kommentarer och 

projiceras via dem där möjligheten ges som på t.ex. en film på YouTube. Detta kan beskrivas 

som en flykt från verkligheten då individen istället väljer att inte bemöta den konflikt som gett 

upphov till hans eller hennes ilska, och tar ut den via någon digital media. Beträffande motivet 

till att få utlopp för sina aggressioner via ett digitalt medium är att det inte finns några förödande 

konsekvenser.    

 

 G32: Om man som anonym håller en neutral ställning och observerar under en längre 

period så möjliggör man en anpassning av de redan existerande beteende och på så vis 

undviker eller reducerar framtida fientlighet.  

 

Genom att inte vara aktivt deltagande utan istället vara observerande och förhålla sig neutral, kan 

man också lära känna hur andra individer samexisterar på anonyma forum. Och från den 

lärdomen anpassa sitt användande efter de logiker som finns lokalt på internetforumet.  
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7. Övergripande analys 

I analysen ska jag förklara de fenomen som återfinns i resultatet under kategorierna kultur, 

interaktion och beteende med hjälp av de teorier som presenterades under teoretisk del. Detta för 

att skapa ytterligare förståelse om hur anonymitet och internetkulturer samverkar på ett 

individuellt och gemensamt plan. Jag kommer även försöka att utveckla resonemanget runt de 

tekniska aspekterna, vad som möjliggörs och begränsas på grund av vår moderna teknik. De 

tekniska begränsningarna och möjligheterna till kommunikation över digitala medium är bland 

annat;  

 

Den standardutrustning som används för att kommunicera på internet är mus, tangentbord, och 

eventuellt webkamera samt mikrofon. Dessa verktyg tillåter bara så mycket och alla användare 

får anpassa sig efter huruvida olika internetkulturer väljer att använda dem. I och med det sakna 

en ansikte-emot-ansikte kontakt, som kan leda till bristande kommunikation och där användarna 

kan skapa missuppfattningar. Ansikte-emot-ansikte utgörs av ögonkontakt, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk, röstlägen och verbalt språk. Detta är relevant på grund av vad som utesluts i en 

interaktion över internetkulturer, att det även saknas en ansikte-emot-ansikte kontakt tenderar till 

att förstärka anonymiteten då det inte finns några personliga anknytningar. Det må möjliggöra att 

användare kan uttrycka sig som de vill verbalt men förhindra icke-anonyma användare att 

kommunicera på ett sätt som har större sannolikhet att skapa missuppfattningar och 

misstolkningar av skriven kontext. Det sker även en viss väntetid för att meddelanden skall nå 

fram tillvarandra även över chattrum och utgörs av långa responser och tillåter betänketid hos 

den som fått meddelandet, och de kan därmed anpassa sina svar efter vad den motsatta 

användaren vill läsa. Detta tillskillnad från en interaktion som sker ansikte-emot-ansikte där 

responserna är spontana och direkta. 

 

Detta har en direkt påverkan på huruvida man tolkar trovärdigheten och kan därmed ifrågasätta 

den, och detta är viktigt att alltid ha i åtanke när man läser eller skriver inlägg. För att lösa ett av 

de närvarande problem som finns med textbaserade medium är att man istället för ansikte-emot-

ansikte använder sig av smiley som en symbolisk och illustrativ representation av olika 

ansiktsuttryck och reaktioner. Ansvaret att tolka det man läser ligger hos användaren själv och 

det är även viktigt att påpeka att tolkningen av textbaserade inlägg kräver hos tolkeran att hon 
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eller han uppfattar informationen och syftet rätt. För att kunna delta i dessa interaktioner så krävs 

det att man är online vid någon tidpunkt för att kunna ha möjlighet att kommunicera med andra. 

Användaren kan själv bestämma när, var och hur kommunikationen skall ske och de som söker 

sig till att bara kommunicera under ämnesbaserade områden får vänta till dess speciella tillfällen 

ges. Kommunikation online gör det enkelt att reglera sina kontakter och det görs även enkelt att 

upprätthålla sin kontakt med individer som befinner sig långt bort, må så hända i ett annat land 

eller bara några kilometer från där man själv befinner sig. Detta leder givetvis till att man själv 

kan bestämma när man ska delta och vem man vill vara i sina framträdanden. Det är även lätt att 

etablera nya kontakter med människor som delar samma intresse. 

 

Jag har kommit till fram att dessa interaktioner som sker över de så kallade internetkulturerna 

(som utgörs av forum och andra sociala medier) egentligen är något som man skulle kunna kalla 

för För-scen. Det är alltså en illustration av en internetkultur där det bildas ett manuskript för 

egen slang, nya verbala betydelser, metaforer av olika slag och som ständigt anpassas efter hur 

och vad nya och äldre användare tar med sig eller har för idéer till förändring. För-scenen utgörs 

av mycket eller mindre anonyma alias eller icke-anonymitet som till exempel 4chan, Flashback 

samt Facebook bara för att nämna några. På För-scenen bildas det även en egen uppsättning 

regler där vissa är baserade på lagar och förordningar i samhället. Dessa regler utgör För-scenens 

barriärer för att förhindra oönskade beteenden. Beroende på om För-scenens manuskript är 

anpassat efter mycket anonymt, mindre anonymt eller icke-anonymt förutsätter en standard på 

åtråvärda beteenden.  

 

För-scenen och de tillhörande barriärer och manuskript står inte ensamt utan har en tillhörande 

del som jag valt att kalla Frontstage-plattform även förkortat FS-plattform. Denna plattform kan 

skapas av anonyma samt icke-anonyma användare och även redan finnas existerande på en För-

scen. FS-plattformen gör det gör det möjligt för framträdare att docka med sina egna FS som jag 

kommer till lite längre ner i analysen. I vilket fall som helst så möjliggör FS-plattformen en hög 

spridningskraft av information mellan framträdarna då många har möjlighet att ansluta sig till 

plattformen. Tillskillnad från För-scenen så saknar FS-plattformen ett eget manuskript och 

skapas därmed utan ett, men tar däremot hänsyn till det redan existerande manuskriptet. Detta 

kan leda till att nya användare som dockar till en FS-plattform integreras dåligt då informationen 
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lätt kan misstolkas. Däremot så påverkas FS-plattformen av framträdare som insinuerar deras 

tolkning av vardagsmoral och samhällsnormer och kommer därmed att bygga upp ett falskt 

manuskript just för den plattformen att följa. Alla de som vill framträda på plattformen 

uppmanas till att göra fria tolkningar av det innehållande materialet. Och som tidigare sagt så 

innehåller plattformen reglerande normer som hänvisar till ett visst beteende, detta utifrån att det 

falska manuskriptet tagit hänsyn till den beteende standard som För-scenens manuskript ritat 

upp. 

  

Anonyma användare möter varandra på för-scenen som i det här fallet är ett internetforum. 

Under deras framträdande så tar de över eller lånar en bit av den tillgängliga scenen där de sedan 

dockar med sin egen scen, det vill säga, deras FFR. Som beskrivet tidigare så utgörs FFR av 

deras tidigare erfarenheter och det är det som oftast presenteras; denna interaktion brukar tendera 

att ske under kommunikationsförhållanden som sker i tillexempel forumspost eller en 

kommentar. När väl användare; anonyma som icke-anonyma möter varandra så sker det på för-

scenen för att vidare ledas över till FS-plattformen. Deras interaktion styrs av deras tolkning av 

den rad uppsättning av barriärer, egna som de redan bestämda barriärerna. Scenen där flera 

användare ansluter sig skapar en möjlighet för individerna att konkurrera om bästa framträdande 

och det set ut som i följande modell 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 3 illustrerar när användare ansluter sig till en FS-plattform och initierar deras 

framträdande för varandra; antingen i turordning eller samtidigt beroende på de tekniska 

begränsningarna. FS-plattformen finns inom för-scenen, och den utgörs oftast av forumet som 

redan innan anonyma eller icke-anonyma användare har anslutit sig satt upp diverse olika 

barriärer som är baserade på för-scenens manuskript. Under denna tid av framträdanden så kan 

vilken användare som helst välja att ansluta eller lämna och låta någon annan ta plats, alltså när 
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som helst i tiden byta sin offentliga plats för en plats på plattformen. Anledningen till att lämna 

och låta någon annan ta plats kan vara varierad, men en rimlig anledning kan vara att användaren 

behöver rekognoscera sitt framträdande i DBR (som jag kommer till lite längre ner i analysen); 

till den lärdom och de erfarenheter som användaren ertappats med under sin anslutning till det 

gemensamma framträdandet. Detta kan även se ut som i modell 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I modell 4 illustrerar även hur det kan se ut när någon i publiken/åskådarna väljer att ta en ledig 

plats, och där en användare väljer att lämna framträdandet för att hellre ta del av de 

framträdanden som presenteras från en offentlig plats bland publiken. 
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I modell 5 illustrerar hur en användare ser ut. Där FS utgörs av den roll man vill visa för andra 

och det är den zonen som presenterar en individs persona. I följd av sitt framträdande på FS sätts 

ett antal barriärer upp för varje enskild individ, och sätter standarden för vilka expertiser som är 

tillåtna. Barriärer kan också tolkas som en uppsättning regler bestämda av användaren, dessa i 

sin tur förhåller sig till de barriärer som redan finns på för-scenen och i sin tur på FS-plattformen. 

Tillexempel så vill en användare, som söker hjälp för sina relationsproblem, sätta upp en barriär 

som tillåter de med relationserfarenheter att gå ”onstage” på den uppstartade scenen, och 

barriären kommer att segregera de med icke-expertis inom området.  

 

Dock så kan överträdande av barriärer ske oftare och enklare där anonymitet råder då 

konsekvenser av harmfull natur inte gör någon direkt skada på grund av att det inte finns någon 

personlig anknytning. FFR utgörs i sin tur av en samling av nuvarande framträdanden som 

flexibelt anpassas efter hur scenarion utspelar sig. Det vill säga, beroende på den uppsatta scenen 

och de barriärerna som finns närvarande så krävs det att andra individer justerar sitt eget 

framträdande så att det inte blir en sammanstötning av barriärer. En sammanstötning av barriärer 

skulle inleda en eventuell konflikt mellan individerna som försöker utöva sitt framträdande.  

 

BS utgörs till viss del av separata beteenden, ”Den privata zonen” med tankar, funderingar, 

åsikter och ”äkta-roller” samt även återhämtning. Här hämtas och spelas roller där man anser att 

man befinner sig i privata sammanhang. Det kan tillexempel vara en mindre tuff attityd än den 

”internetbadboy” man presenterade på sin FS. BS utgörs av aktiva val där man släpper in de 

individer som man anser vara nära i en relation, eller de individer som deltagit i ett framträdande 

och också behöver återhämta sig, och det blir då ett mer vardagligt samspel. BS kan aktivt vara i 

hemmet, i ett chattrum, i privata meddelanden, samt i privata mail (det kan vara att en individ 

skickar ett mail till en nära vän från sin e-postadress men också skicka ett arbetsrelaterat sådant 

genom samma). Det som sker på FS kan föras över och ha en direkt påverkan på de roller och 

den återhämtning som sker BS. DBR utgörs av en stor samling varierade BS-erfarenheter som 

anpassas efter sammanhangsbehov, samt även påverkad av publikens reaktioner och framträdare.  

 

MR bär spår och mönster av tidigare beteenden vilket innebär att om individen befunnit sig på en 

plats är risken stor att den tar med sig det beteendet eller delar av beteendet till nästa plats. Till 
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exempel de delar som anpassats efter barriärerna på 4chan men medför det över till en plats som 

Facebook så kan det innebära att individen delvis använder de beteenden som var accepterade att 

använda när individen var anonym men börjar applicera det på det icke-anonyma forumet. 

 

Att gå från att vara fullt anonym där skiljelinjerna till viss del har upphört mellan BS och FS 

också leda till en ”oversharing” när MR-beteenden används. För att individen inte varit tillbaka 

till BS men bara hunnit genom MR och på så vis inte ställt om sina beteenden utan har fastnat 

mitt emellan men saknar anonymitetens extrem samt icke-anonymitetens extrem, vilket också 

kommer leda till att anpassning av FS-plattformens barriär inte har initierats. Med andra ord 

fastnat i bytet av rollen mellan ”onstage” och ”offstage”. 

 

Forum och forumstrådar kan illustreras och beskrivas som jag tidigare valt att kallat för För-scen 

och FS-plattform. Återigen så utgörs För-scenen av ett forum där en rad uppsättningar av 

förbestämda barriärer sätts upp i form av olika regler som inte bör överskridas med ett 

manuskript i åtanke. Om ett framträdande skulle överskrida någon av reglerna så kommer 

användaren att mötas av konsekvenser, som tillexempel avstängning. Förutom barriärerna så 

finns även närvaron av NR, där de som ansluter sig till För-scenen förväntas att bete och 

behandla andra på ett visst sätt. Till exempel att en användare ansluter sig till den del av ett 

forum där politiskadebatter hålls, då förväntas användaren att uppträda politiskt korrekt i sina 

argument. 

 

Användare som väljer att skapa ett framträdande ansluter sig till För-scenen för att sedan 

etablera en FS-Plattform; där förväntar sig den första framträdaren att de barriärer han eller hon 

satt upp, med undantag från de redan etablerade barriärerna från För-scenen, följs med respekt. 

Om För-scenen innehåller NR så är FS-plattformens motsvarighet NU. Det vill säga att den som 

skapat en FS-plattform förväntar sig att ett visst socialt framträdande skall äga rum från de som 

anslutit, och de som anslutit kommer däremot att försöka leva upp till förväntningarna. 

 

Begreppet oversharing menas att användaren vid något tillfälle delar med sig av privat 

information där det egentligen är meningen att man skall hålla sig offentlig. Oversharing 

kommer att ske då skiljelinjerna är som svagast, alltså när användaren befinner sig i MR. Att 
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befinna sig i MR ser procentuellt ut som 50/50 och användaren finner sig då i en balans, dock när 

användaren börjar återgå till DBR så kommer det procentuella antagandet se ut som följer; 

40/60, 30/70, 20/80, 10/90. Och det är under denna övergång som skiljelinjerna mellan FFR/FS 

och DBR/BS är som svagast, om användaren skulle finna sig i en situation där ett FFR/FS 

framträdande behövs så finns det risk att användaren inte har uppnått den fulla extremen av 

FFR/FS och har fortfarande foten över skiljelinjen till DBR/BS. På så vis kommer hon eller han 

att blanda ihop sina roller och det som kanske anses vara ett offentligbeteende eller offentlig 

information kan lika gärna ha bytt plats med den privata informationen. Detta fenomen låter som 

något omedveten vilket det i vissa fall kan vara, men det finns även de användare som jag 

tidigare sagt använder sig av detta för att tillkalla mer uppmärksamhet genom att verka mer 

intressant till publiken på FS-plattformen.  

 

Som sagt så kommer Oversharing att ske då skiljelinjerna mellan de olika scenera är som 

svagast. Alltså när användaren befinner sig i MR då man har tillgång till både FFR/FS och 

DBR/BS i sitt MR-framträdande. Att vara anonym påverkat givetvis då man utan förhinder gör 

en medveten radering av skiljelinjerna som separerar FFR/FS och DBR/BS och på så vis blanda 

upp de båda framträdandena på FS-plattformen användaren befinner sig på. Men om användaren 

däremot befinner sig på ett icke-anonymt forum som tillexempel Facebook så ökar riskerna för 

att användaren själv, antingen glömt bort att byta roll, eller att skiljelinjerna har försvagats då 

man själv anser att det inte gör något om man späder på lite extra i sina statusuppdateringar för 

att verka mer intressant. Detta leder till en extrem där man går längre och längre bak i DBR/BS 

för att blanda den redan presenterade rollen med mer personlig fakta och på så vis initiera 

övergången till Oversharing. 
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8. Diskussion 

I diskussionen vill jag lyfta fram och reflektera kring en sammanfattning av resultatet, självkritik 

om hur min förförståelse har påverkat studien och om mina informanters ålder har haft någon 

påverkan på den information de gett mig. Samt att diskutera huruvida de teoretiska begrepp jag 

använt mig av i analys har några eventuella brister och även vad jag anser är positivt med dem. 

Samt koppla min forskning till tidigare forskning; hur min uppfattning skiljer sig gentemot deras 

uppfattning av internet som problemområde. Och även reflektera kring framtida studieområden 

inom ämnet, samt diskutera reliabilitet respektive validitet och hur det står sig emot forskning på 

internet. Sist vill jag försöka svara på min frågeställning för att se om jag kan besvara det jag 

ämnade söka förklaring på. 

 

Resultatet är uppdelat i tre kategorier så det borde även sammanfattas som sådant. Resultatet från 

internetkultur visar att det inte är särskilt långsökt att säga att det är mycket likt en 

samhällskultur. Där individer samlas och möts med mål att kommunicera med varandra i ett 

socialt utbyte. Detta sociala utbyte sker även bland internetkulturer genom att en kultur byggs 

upp via den digitala tekniken, samt att de användare som ansluter sig får möjlighet till att bli 

anonym och icke-anonym. Utifrån dessa möjligheter skapas kulturen på varje internetsida som 

börjar fungera som ett litet samhälle med användare som utför ett socialt utbyte. Resultaten visar 

även på att dessa kulturer är anpassade för att användare skall utbyta sina kunskaper, 

erfarenheter, råd, genom en uppsättning normer och regler och beroende på dessa normer och 

regler får användaren anpassa sitt beteende. 

 

Som sagt så visar resultatet ett socialt utbyte men beroende på vilken grad av anonymitet 

användarna anses ha, bestämmer oftast hur de kommer att bemöta andra användare. De icke-

anonyma forumen visar användare som är mer tillbakadragna i sitt beteende gentemot andra. 

Användarna blir förhindrande att vara oförsynta och behandla varandra illa just på grund av det 

finns en personlig koppling till vem som skriver vad. Däremot har de allra flesta internetforum, 

icke-anonyma som anonyma, en mycket hög spridningskraft då de fungerar som en plattform där 

många användare ansluter sig. På så vis skapas ett stort nätverk med interagerande användare, 

både aktiva och åskådande. Därför kan det upplevas som att information sprids mycket snabbt då 

många användare kan vara anslutna vid samma tidpunkt. Anonyma och icke-anonyma användare 
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har som resultatet visat att de, förutom att de befinner sig på olika forum, beter sig olika. 

Tillexempel så har anonyma användare en tendens att inte hålla tillbaka sina åsikter och har inte 

heller några problem med att göra sig hörd, vilket mina informanter associerade med frihet; 

vilken anses vara en karakteristisk rättighet med att vara anonym. Däremot är icke-anonymitet en 

motpol då man oftast har en personligkoppling till sitt användarnamn eller användarkonto.  

 

Resultatet visar också olika beteenden som både anonyma och icke-anonyma användare 

framträder med. Bland annat genom att kategoriseras som formellanvändare som innebär att man 

skriver och uppför sig bra, respektive informellanvändare vilket innebär att användaren är 

irrationell eller ologisk. Användaren kan uppfattas som antingen seriös, vilket menas att 

användaren försöker besvara diverse frågeställningar på ett tillmötesgående sätt, eller oseriös då 

svaren blir avvikande från ämnet eller ologiskt. Om inte så skulle bemötandet bli aggressivt, 

innehålla tomma hot eller påhopp varpå det skulle anses vara ett oseriöst beteende som inte 

skulle tas på allvar. Informatörerna anser att ett bra bemötande emot andra är attraktivt för att det 

skulle generera en god ton och kanske även smitta av sig på andra användare.  

 

Mina informanter har under intervjuerna pratat mycket om att många använder anonymiteten 

som ett verktyg för att ventilera sina aggressioner, och har menat på att dessa individer är 

alldeles för fega och osäkra i verkligheten för att ta tag i sina egna problem. Istället för att lösa 

sin konflikt eller irritationsmoment då, hellre ta en enkel utväg att skriva av sig på ett anonym 

internetforum. Men jag tror det är viktigt att hålla i åtanke att det inte alltid så är fallet. Utan det 

kan lika gärna vara personer som infinner sig i en provocerande och aggressiv roll, inte för att de 

lider av sociala problem och konflikter, utan för att det helt enkelt trivs med att skapa konflikter 

eller agera ut för en roll som de inte annars har möjlighet till att vara. Det kan, lika väl som något 

av de ovanstående påståendena, vara en individuellt skapad persona för just ett sådant bruk.  

 

En fråga man kan ställa till mig som forskare inom ämnet är hur min förförståelse påverkat 

studien, det vill säga, om den ens har det från första början. Jag skulle själv säga att min 

förförståelse inte har haft någon direkt inverkan på själva studien. Dock så kan jag erkänna att 

när mina informanter försökt beskriva sina åsikter om anonymitet i olika sammanhang samt 

påståenden, så har jag oftast förstått vad de menat ganska direkt. Men jag har alltid haft detta i 
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åtanke under studiens gång och alltid försökt få dem att utveckla vad de menar just för att jag 

som forskare inte skall komma med några förutfattade meningar och nöja mig med saker som jag 

kanske redan vet om. Jag tror inte detta har varit till någon nackdel under studien eftersom jag 

alltid uppmanat informanterna att utveckla de där små detaljerna som visat sig varit mycket 

viktiga för studien, det har även varit information och synsätt som jag själv inte tidigare har tänkt 

på eller själv upplevt. Kanske har detta skett på grund av min förförståelse till ämnet? Att jag 

förstått vad de har pratat om och just därför kunnat finna detaljer som jag själv inte var medveten 

från början.  

 

Detta tycker jag i efterhand låter mycket troligt, men kan det även vara så att jag nöjt mig med 

svar som egentligen kanske borde varit mer utvecklade. Har jag själv blivit blind av att förutom 

deras beskrivningar av anonymitet, icke-anonymitet och deras upplevelser sökt efter detaljer som 

jag själv inte varit medveten om? Kanske, kanske inte men det är värt att reflektera kring och att 

ha med det i åtanke till framtida studier. Men har min förförståelse hjälpt mig att förstå djupet av 

empirin och den latenta meningen på ett bättre sätt än om jag inte hade haft förkunskap? Det är 

mycket möjligt att så är fallet, det kan även ha varit en hjälpande hand när analysen tog sin 

början. Att bättre hålla reda på och måla upp en bild över hur anonymitet, icke-anonymitet och 

internetkulturer fungerar på ett relevant sätt. 

 

Till sist, har informanternas ålder påverkat studien? Mina informanter är mellan 19 och 24 år 

gamla vilket innebär att de är uppväxta i början av den stora interneteran i Sverige, men går det 

att ifrågasätta deras kunskap och tolkning? Ja, det tror jag är mycket möjligt att göra, kanske har 

det att göra med en mognad för att förstå olika relationer och sociala förhållanden på ett 

självkritiskt och reflektionsenligt sätt. Eller är de blinda för vad som presenteras framför dem 

bara för att de är uppvuxna inom ramen av internetkulturers utveckling? Jag tror att det inte är så 

utan att de istället har en fördjupad kunskap och förståelse inom området som en ny ”oerfaren” 

användare inte har.  

 

De teoretiska begrepp jag valde för analysen har tjänat sin funktion i den mån att den hjälp mig 

att förklara hur anonymitet och icke-anonymitet kan utspela sig i en miljö som internetkulturer 

förser. Forefront region, deepback region, middle region, backstage, frontstage samt 
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oversharing, är de teorier som jag valt att använda. Dessa teoretiska begrepp, må hända ha hjälp 

mig förstå företeelsen på ett bättre sätt, men de täcker dock inte alla aspekter vilket kanske 

utelämnar andra rimliga förklaringar. Tillexempel hur skrivna berättelser generar olika känslor 

hos användarna, eller på ett mer explorativt sätt granska drivkraften bakom användandet av 

internetforum och anonymitet. 

  

Problemet för min del när det kommer till att försöka koppla mitt resultat till tidigare forskning 

är att det finns förhållandevis lite forskning kring just mitt problemområde. Den tidigare 

forskningen som jag presenterade under delen tidigare forskning, innehåller bland annat 

forskningen om sociala band över internet. Detta skulle är det mest relevanta till min forskning. 

Skulle det genom anonymitet också finnas möjlighet till att upprätthålla och förstärka sina 

sociala band eller eventuellt skapa nya? Förmodligen skulle det gå i en ”fas”, det vill säga att 

man skulle skapa nya sociala band i samband med att man interagerar med andra anonyma. Och 

skapa anonyma sociala band tillsammans med den tillhörighet man upplever till den plattform 

och de framträdanden som finns tillgängliga där. Tillhörigheten skulle förmodligen skapas till 

den grupp som då befinner sig på samma plattform som en själv, för att sedan skapa relationer 

med andra anonyma och deras persona. För i ett senare skede, när tilliten till andra individer i 

gruppen har vuxit sig stark nog, kunna förflytta relationen till en ny nivå och det är att lära känna 

individen bakom den anonyma personan. Alltså att ett socialt band skulle skapa först med en 

anonym persona och sedan med individen bakom anonymiteten. Med andra ord så går detta i 

”fas” som kanske vid ett senare tillfälle blir ytterligare förstärkt, och man förflyttas till en 

relation utanför plattformen. 

 

Framtida studieområden inom ämnet kan bland annat vara integrationen av teknik och sociala 

nätverk i vardagen. Alltså forskning kring utvecklingen av internetforum och hur de försöker 

utveckla en lösning med responstiden mellan meddelanden, eller en lösning för att efterlikna 

mänskliga sociala utbyten. Något som kanske ligger närmare till hands är att faktiskt fortsätta 

granska anonymiteten bland internetforum fast genom en mer specificerad angreppsvinkel än 

den jag har valt att använda mig av. Som i det här fallet har varit att skapa en mer generell 

förklaring till beteenden et cetera. Samt att utföra kvantitativa studier och sedan komplettera med 

kvalitativa metoder som använder sig deltagande observation, tillexempel netnografi; där man 
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har som mål att djupdyka in i en internetkultur och ta del av den likt en etnografiskstudie i ett 

annat samhälle. 

 

Om en likdanande studie skulle genomföras igen skulle, beroende på den framtida utvecklingen 

av teknik och censur, ha ett liknande resultat som det jag har kommit fram till. Utvecklingen är 

nog ett av de främsta framtida problem som kommer att påverka forskningen mest. Man kommer 

att få anpassa sin forskning efter hur utvecklingen av censur och andra lagar, som påverkar 

internetfriheten, kommer att se ut. Ifall att vissa lagar kommer att skrämma iväg de som 

utvecklar och möjliggör att användare kan ansluta sig till anonyma internetforum, eller om det 

kommer bli fler anonyma användare för att anonymisteringstjänster blir mer tillgängliga. På så 

vis också öka den anonyma kulturen. Det jag inte tror är att forskningen kommer att påverkas av 

är slumpmässiga faktorer utan snarare kooperativt influerade lagar som skulle påverka alla 

internetanvändare med bland annat censur. 

 

Den interna validiteten har enligt min slutsats ett hållbart orsaksförhållande mellan flera 

variabler; tillexempel att det krävs flera stycken framträdanden för att skapa en interaktion 

mellan användare på ett internetforum, att på grund av anonymiteten så kan användare uttrycka 

sina åsikter utan konsekvenser, att en internetkultur är en omfamnande faktor och inuti den 

utspelar sig anonyma beteenden och interaktioner. Den externa validiteten, har efter min 

undersökning, möjlighet till att generalisera en kontext utöver mitt ämnade syfte som var att; 

”Syftet med studien är explorativt, det vill säga att ta reda på hur så kallade lurkers, åskådare, 

uppfattar anonymitet på internet.” Tillexempel om man insisterar på att generalisera en annan 

kontext i så fall fokusera på uppbyggnaden, underhållandet och distribuerandet av en 

internetkultur och vilka slags människor som samlas där och varför. Eller genom resultaten också 

kunna generalisera hur, varför och på vilket sätt människor behandlar andra annorlunda än vad 

de skulle göra i offentliga sammanhang. I framtiden kommer det krävas mer explorativforskning 

för att kartlägga hur tekniken påverkar vår kommunikation med varandra, även hur vi interagerar 

och vilka beteenden som kan upplevas utifrån en sådan kontext som digitala internetkulturer. 

 

I den återstående delen av diskussionen vill jag gå in på min frågeställning, har jag som forskare 

besvarat dessa frågor? Ja, det skulle jag vilja påstå och frågeställningarna är besvarade kort som 
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följer: Vad anser åskådarna ligga till grund till användningen av anonymitet? De anser att 

anledningen till att man vill använda sig av anonymitet är att man vid vilken tidpunkt som helst 

alltid har möjlighet till att yttra sina åsikter utan konsekvenser.  

 

Vad anser åskådarna karaktärisera anonymitet och hur utspelar det sig? Åskådarna anser att det 

som karaktäriserar en anonymitet är friheten att själv tillåtas göra valet hur, var, när och till vem 

man kan yttra sina åsikter. De anser att det är just friheten som utgör anonymiteten att det inte 

heller finns några konsekvenser, varken att bli straffad eller få några moraliska konsekvenser. De 

menar alltså att genom friheten som anonymitet ger så får de själva avgöra vad man själv anser 

är rätt och fel, samt att det även är lättare att stå för sina egna åsikter då man får möjligheten att 

bestämma själv. 

 

Vad anser åskådarna är sambandet mellan anonymitet och internetkulturer, är de beroende av 

varandra? De anser att det finns ett samband mellan anonymitet och internetkulturer. De menar 

att dem är mycket beroende av varandra, för vart annars skulle man kunna få uttrycka sina 

åsikter anonymt om inte för en internetkultur? De menar att det finns ett samband i den mån att 

det oftast är internetkulturerna som bestämmer hur anonyma sina användare skall vara, och det är 

vad internetkulturerna ger för möjligheter som tillåter användare att ansluta sig och göra det 

bästa av de instrument som kulturen bidrar med.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Kan du berätta lite om dig själv? 

- Ålder: 

- Kön: 

- Utbildning: 

- Bor: 

 

Hur länge har du varit intresserad av internet och olika forum? 

 

Internetkultur 

 Vilka internetforum vistas du på? 

 

 Hur upplever du att man ska bete sig där? 

- Kan du beskriva om det finns några Regler att följa? 

- Kan du beskriva om det finns några Normer att följa? 

 

 När du vistas på internetforumen kan du berätta om vad du brukar göra där? 

- Hur upplever du andras närvaro? 

 

 Tänk dig att du har varit aktiv och skapt en forumtråd där du ställt en fråga eller skrivit ett 

svar till någon annans, hur tror du att du skulle bli bemött i detta internetforum? 

 

- (Om informanten har svarat på att de vistas bland flera internetforum) 

 

o Du säger att du vistas bland flera forum, skulle du kunna berätta om du upplever 

någon skillnad emellan dem? Kan du berätta om du upplever några likheter? 

 

 Vad innebär anonymitet för dig? 

 

 Tänk dig att du har möjlighet till att vara anonym på alla internetforum du vistas på och 

ingen har möjlighet att ta reda på din riktiga identitet hur skulle du då bete dig? 

- Berätta om vad du tycker är positivt med att kunna vara anonym? 

- Berätta om vad du tycker är negativt med att kunna vara anonym? 

 

 Tänk dig att det inte längre går att vara anonym på internet du är alltså icke-anonym och din 

identitet går att se, hur skulle du då bete dig bland de internetforum du vistas på? 

- Berätta om vad du tycker är positivt med icke-anonymitet? 

- Berätta om vad du tycker är negativt med icke-anonymitet? 
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 Skulle du kunna berätta om du någon gång har skrivit en forumpost eller startat en forumtråd 

anonymt, hur har du då upplevt och tänkt? 

 

 Hur tror du att vara anonym påverkar samtal mellan användare bland olika internetforum? 

 

- Hur tror du skillnaden varit ifall de inte var anonyma? 

 

 Skulle du kunna berätta om ifall du har varit med om någon varit hotfull, spydig, elak eller 

påvisat ett allmänt dåligt uppförande på grund av deras anonymitet? 

 

- Hur upplevde du det? 

 

 Vad tror du kan vara anledningen till att personer som gömmer sig bakom anonymiteten 

beter sig som de gör bland internetforumen? 

 

 På vilket sätt skulle du önska dig att internet och olika forum utvecklades i framtiden? 

 

 Vad har du för önskemål när det gäller Internet i framtiden, mer eller mindre anonymitet? 

 

 Något mer som du vill säga som inte tagits upp? 

 


