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INTRODUKTION 

 
Identitet är ett ämne som alltid är aktuellt inom antropologin. Intresset sträcker sig allt från 

hur den enskilda personens jag formas i olika gemenskaper, till hur identiteten hos de olika 

grupperna uttrycks. Genom att fokusera på hur identiteten hanteras på Internet, behandlar 

denna uppsats identitet ur ett förhållandevis nytt perspektiv. Identitet och Internet kan ses ur 

flera perspektiv och i olika förhållanden. Denna uppsats kretsar kring hur tibetansk identitet 

uttrycks och skapas på Internet. 

Antropologi och Internet är en kombination som för några år sedan var helt 

otänkbar. Internet är en ganska ung företeelse och det är inte för så länge sedan den 

omnämndes som en ”fluga”, vilken bara skulle bli en parentes i historien. Men denna ”fluga” 

har blivit en av världens största källor för informationsinhämtning. Här finns utrymme att 

utrycka åsikter och tankar i princip i vilken riktning som helst. Sätten att publicera, utbyta och 

diskutera åsikter och tankar i denna mediaform är inte oändliga, men alternativen är flertaliga. 

Genom e-post, hemsidor, forum och chatt av olika slag kan kommunikationen ske i realtid 

eller för besökare att se vid senare tillfälle.   

För relevansen till antropologi kan jag se många kopplingar som jag ska 

redovisa i denna uppsats. Det som är fascinerande med Internet är den ofantliga mängden med 

information som finns, och alla människor som du kan träffa på när du är ute och surfar. 

Internet kan användas på flera sätt: du kan leta information och dela med dig av information, 

du kan sälja och köpa varor och tjänster, och du kan forma din identitet till i stort sett vem 

som helst. Identitet på Internet är ett ständigt närvarande. Från det att du kanske behöver 

logga in med ett användarnamn för att kunna surfa, till alla olika användarnamn som behöver 

skapas för olika tjänster och komma åt olika webbplatser, och forum.  

Det finns en mängd olika tillfällen där användaren måste skapa någon form av 

identitet för att få tillgång till dessa olika resurser. Användarnamnet kan också spegla en 

identitet som användaren inte har, men som han eller hon vill ha. Användarnamn kan skapa 

värden i den omgivning som den explicit används i. Personen som tar ett speciellt 

användarnamn vet att i den miljö som detta namn används, kommer det att ge identiteten vissa 

värden, antingen positiva eller negativa. Hur personen formar sin identitet beror på vem han 

eller hon är och vad det finns för syfte med identiteten. Och det är skapandet av 

Internetidentitet som denna uppsats kommer att fokusera på. Kärnan i uppsatsen är identitet 

på Internet, och då med en tibetansk identitet i centrum.  
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Ett begrepp som varit och är viktigt för tibetaner är hem, och vad hem har för 

innebörd. För den äldre generationen tibetaner var hem många gånger direkt kopplat till där 

Dalai Lama var, eller bodde. För den yngre generationen har detta många gånger förändrats. 

Idag kan det virtuella Tibet på Internet vara mer hem än hemmet du bor i. Innan den kinesiska 

ockupationen levde många tibetaner som nomader, där hem för vissa var kopplat till ett 

kloster. Vad som bestämde vem som fick tillhöra detta hem, var personens trosinriktning. 

Idag är Tibet på Internet en del av det tibetanska hemmet för dem som är uppkopplade, men 

vem får tillträde till detta hem? Detta ska jag bland annat försöka hitta svaret på i denna 

uppsats. 

Arbetet kommer till stor del att handla om möjligheterna att forma en tibetansk 

identitet på Internet. För att jag skulle kunna ge en mer övergripande bild skulle mer tid 

behövas där kontakter (samtal, intervjuer) med både etniska tibetaner och de som agerar i 

denna digitala miljö, personer som tagit en tibetansk identitet på Internet vore önskvärd. Detta 

skulle innebära ett betydligt större arbete som det tyvärr inte finns utrymme för i denna 

uppsats. I uppsatsen får den tibetanska sidan av identitetsmyntet visst utrymme, men betydligt 

mer skulle behövas för att kunna ge en djupare inblick i denna fråga. 

Att skaffa sig en Internetidentitet är inte svårt. Ett användarnamn och en 

identitet kan få tillgång till forum och hemsidor, utan att den som skapar identiteten kanske 

har något riktigt intresse av ämnet. Identiteten kan skaffas av nyfikenhet eller för att skriva 

inlägg i ett forum1 och därmed kanske skapa en form av oordning i den digitala miljön. De 

personer som jag har i åtanke i denna uppsats är personer som har ett intresse av att skapa 

varaktiga relationer och har ett genuint av den identitet de skaffar sig för kommunikation på 

Internet.  

 

Fält - informanter 

Kan ett fältarbete utföras från den lokala arbetsplatsen? Jag kan gissa att åsikterna är många i 

denna fråga, jag hävdar att det kan man visst. Jag anser att mitt fält är Internet och den 

information som finns tillgänglig där. Informationen som finns tillgänglig kommer både från 

förstahands- och sekundära källor. Jag kan utföra en form av deltagande observation genom 

                                                 
1 Forum är en virtuell mötesplats, fora är pluralis av forum. Ett forum kan innehålla flera fora, men där varje 
enskild plats är ett forum.  
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att finnas med på olika chattar och mIRC kanaler2 och där följa olika konversationer. Även i 

de olika fora som jag har besökt sker konversationerna dagligen, även om de inte sker i 

realtid. Detta gör att jag hela tiden får ta del av aktuella händelser och åsikter från jordens alla 

hörn. Detta ger arbetet en bredd som under andra omständigheter inte skulle vara möjligt.  

 

Något om nackdelarna med att göra fältarbete på Internet. 

De informanter som jag har använt är alla levande identiteter på Internet. De förekommer på 

de olika fora som jag har besökt under arbetet för att inhämta primärdata. Jag använder mig av 

de namn som identiteterna har där namn behöver användas. I de fall som jag hänvisar till fakta 

från informanter är detta i de flesta fall informanter som jag använde när jag skrev min c-

uppsats. Dessa är tibetaner, boende i Sverige, USA, Canada och Indien, som jag hade e-post 

kontakt med och som också var aktiva på de olika fora som är kopplade till Tibet. Tyvärr blir 

inte de flesta av mina informanter mer än den Internetidentitet som jag lär känna genom 

deltagande studier på olika fora på Internet. Även om jag lär känna denna del av 

personligheten blir det aldrig som ett ansikte mot ansikte möte. Men Internet är en väldigt 

levande miljö och detta arbete har gett mig mycket information och tankar som jag inte hade 

fått eller tänkt på i en annan kontext. 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen bygger på ett antal faktorer som är återkommande i de flesta av uppsatsens olika 

delar. Rubrikerna säger vad huvudinnehållet för den specifika delen är, men de olika 

huvudfaktorerna är ständigt närvarande. Första delen av uppsatsen börjar med att ta upp olika 

komponenter som utgör grunden för uppsatsen, och som jag kallar Kontext. Här ingår delar 

som tar upp de faktorer som jag menar är en del av förutsättningen för att kunna skapa en 

tibetansk identitet på nätet. Detta baserar sig till viss del på postmoderna tankar där Arjun 

Appadurais tankar om scapes3 har en stor betydelse. I nästa del hamnar vi i den digitala 

världen och tittar på Internet, dess historia och en del av de olika kommunikationssätt som 

finns här. Även olika webbplatser kopplade till Tibet tas upp, samt en bild av hur andra 

grupper använder sig av Internet. Uppsatsen fortsätter med en analys av identitetsbegreppet i 
                                                 
2 Chatt: En form av realtidssamtal som tillhandahålls av olika webbplatser. Besökaren loggar in och pratar med 
andra identiteter. I Sverige är www.lunarstorm.se en av de mest kända och bygger på Internet teknik. mIRC är en 
annan form av kommunikation. Denna bygger på ett annat protokoll än det som Internet använder sig av. 
Utförligare förklaring kommer senare i uppsatsen.  
3 Jag har valt att använda det engelska scapes i uppsatsen då jag ej funnit någon översättning av Appadurai. 
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ett större sammanhang. Efter detta följer ett avsnitt som sätter den tibetanska identiteten i 

fokus. Här tas ett grepp på den tibetanska historian samt mer aktuella faktorer. Detta följs av 

en del där identitet och Internet kopplas samman. Här tittar jag bland annat på hur en 

Internetidentitet skapas, för att få en förståelse för vidare resonemang. Större delen av 

materialet behandlar identitet kopplat till Internet. Uppsatsen avslutas med en analys av 

reinkarnation, och då med en tibetansk identitet i fokus. 

I sammanfattningen som avslutar uppsatsen kopplas Appadurais tankar om 

scapes samman med mitt resonemang om ett tibetanskt identitetsskapande på Internet. Jag 

kommer även att ta de skillnader som jag har sett mellan hur olika grupper hanterar 

möjligheterna till möten och identitetsskapande på Internet.  

 

KONTEXT 
 
Detta textavsnitt behandlar delar som jag menar är förutsättningarna för att kunna skapa en 

tibetansk identitet på Internet. Själva grundsatsen för detta ligger i diaspora situationen och 

hur exiltibetanerna har hanterat denna situation och då framförallt med tanke på kontakter 

utanför gruppen. I detta ligger det som jag valt att kalla ”mediafiering”, hur gruppen använt 

sig av media för att få ut sitt budskap och på detta sätt fånga upp intresserade. Media har även 

en roll i Arjun Appadurais tankar om scapes. Dessa faktorer är uppsatsen kontext och det är 

dessa följande texter behandlar. 

En tibetansk identitet måste förstås ur sitt historiska ursprung och de 

komponenter som har format den fram till idag. Hem är ett viktigt begrepp i de flesta diaspora 

situationer. Följande text börjar med att ge en bild av begreppet hem som jag uppfattat att 

tibetaner ser på det. Denna bild ska sedan tas med in i den följande texten där det ges en 

introducerande förståelse av begreppet diaspora. 

 

Hem 

Hem för många i den äldre generationen tibetaner har varit direkt kopplat till Dalai Lama. 

Många lämnar Tibet enbart för att få vara nära Dalai Lama. Denna närhet betyder mer än vad 

ett hem som de har bott i, eller det land som de lämnar för att komma nära honom, betyder. 

Dalai Lamas betydelse för tibetanerna och kampen för ett fritt Tibet kan inte underskattas, 

men samtidigt har hans betydelse förändrats. Detta är både en uppgift för honom, samtidigt 
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som nya generationer tibetaner växer upp utan att leva under och med den betydelsen han 

hade i Tibet. Den rollen Dalai Lama hade har bytts ut mot en nationell identitet kopplat till ett 

geografiskt område, Tibet. I mitt tidigare arbete konstaterade jag att utifrån de uppgifter jag 

fick från mina informanter kunde jag se en koppling mellan hem och Internet som jag inte sett 

beskriven tidigare. Tibet är ett land som de älskar, även om de inte har haft möjlighet att 

besöka landet. För många tibetaner i förskingringen ser verkligheten ut som en av mina 

informanters; han är född i Indien, levde sina första år i Nepal för att sedan växa upp i 

Taiwan, och befinner sig nu i ett nytt land som antingen flykting eller student. Här har 

Internet spelat en stor roll för hans utveckling som tibetan och på det sätt han kommunicerar 

med sina släktingar, var de än befinner sig i världen.  

Genom de olika kommunikationsformer som Internet erbjuder känner de närhet 

med familjen som vanlig brevkontakt eller telefonsamtal kunde erbjuda tidigare. Denna 

kommunikation gäller inte bara familjen. Genom att vara aktiv på olika forum, e-post listor 

och besöka webbplatser får de tillgång till information, och möjlighet att diskutera denna på 

ett sätt som inte var möjligt tidigare. För många måste möjligheten till diskussion vara mycket 

begränsad, om de inte bor i Dharamsala, eller något av de andra områdena med stora 

tibetanska bosättningar i Indien. Genom att kunna läsa och dela nyheter runt om i världen vid 

ungefär samma tidpunkt skapas den gemenskap som Benedict Anderson menar är grunden för 

hur man deltar i ett nationellt tänkande kring en nation. Och att kunna känna denna 

gemenskap, dela tankar och värderingar, diskutera med andra tibetaner runt om i världen och 

delta i aktiviteter för en gemensam sak och mål, är en möjlighet som inte har funnits tidigare 

(Simonsson 2005: 35-36).  

Den tibetanska tolkningen av begreppet hem har som jag visat i texten ovan 

förändrats. Att denna förändring skett, och att jag kan se den, beror på den diaspora situation 

som jag hämtat material från till detta arbete.  

 

Diaspora 

Lewellen redogör i The Anthropology of Globalization (2002) för mångfalden av definitioner 

av diaspora. Vissa forskare menar att det viktigaste i begreppet diaspora är att människor har 

blivit tvingade att lämna sitt ursprungliga land och flytta till två eller fler olika nya områden. 

Det måste också finnas ett gemensamt minne eller myt om ett hemland som anses vara det 

rättmätiga landet. Vidare får inte gruppen ses som medlemmar i det land de befinner sig i. 

Slutligen måste gruppen vara inriktad på återuppbyggandet eller underhållandet av det land 



 11

som räknas som hemland. Andra forskare menar att en grupp ska med någon form av våld ha 

tvingats bort från sin hemplats på grund av religiös eller etnisk orsak för att få kallas diaspora. 

Gruppen ska hålla minnet av denna förflyttning vid liv, och minnet ska föras vidare från 

generation till generation. Slutligen finns forskare som har en betydligt enklare definition. 

Enligt dem kan diaspora helt enkelt ses som ett uttryck för en etnisk minoritet som har en 

grupptillhörighet och en sentimental koppling till ett hemland (Lewellen 2002:160). 

Det finns alltså inte någon enda definition av begreppet diaspora. Själv pekar 

Lewellen på olika attribut, förutom tanken på ett hemland, som är återkommande bland 

diasporor. Hemlandet som gruppen härstammar från kan vara ett land eller en specifik region. 

Landet kan existera idag eller ha funnits tidigare. Tankarna på detta område får sin form av 

landets speciella historia, en del sanning och en del myt, som visar på att området är 

värdefullt. Det är känslor för området som man samlas runt, och utifrån dessa skapar man den 

föreställda gemenskapen mellan människor som aldrig möts (Anderson 1991). Men, fortsätter 

Lewellen, i stället för att försöka definiera en diaspora genom dess innehåll, kan man se vad 

en diaspora inte är och vad diasporor definierar sig mot. Till exempel, vissa diasporor vänder 

sig emot vad deras tidigare hemland har utvecklats till. Detta visar man genom en ovilja mot 

att assimileras med det nya hemlandet, landet de har flytt eller flyttat till. I vissa diasporor 

idealiserar man hur hemlandet var innan man lämnade det. Gemenskapen bygger på de 

känslor som man tog med sig in i diasporan, känslor som bygger på gemensamma historier 

och myter om hemlandet. Om tankar finns på en nation, så är dessa riktade till detta mytiska 

hemland, inte till det land som man befinner sig i eller till det land som hemlandet har blivit. 

Alla diasporor börjar inte med att man avvisas med våld från sitt hemland. Men vanligtvis 

börjar de så, och det är på känslor kring historierna och myterna som grunden läggs till den 

gemenskap som skapas i diasporan (Lewellen 2002:162). 

Inom diasporaforskningen har forskarna genom att hitta gemensamma attribut 

hos olika diasporor kunnat göra en form av kategorisering av dem. Globaliseringen har en 

benägenhet att bryta ned avgränsningar och medföra att kategorierna lätt kan flyta in i 

varandra. Med detta i åtanke så kan vi trots allt göra en kategorisering baserad på orsaken till 

att man en gång lämnar sitt hemland. De olika kategorier som en del forskare har kunnat enas 

runt är: offer, arbete, handel, samt välde (Lewellen 2002: 162-163). Jag vill placera den 

tibetanska diasporan i kategorin offer. Kategorin är vid, men jag ser den tibetanska diasporan 

som ett offer därför att de delaktiga i diasporan har lämnat ett hemland för att söka skydd och 

uppehälle i ett nytt område. Vi har nu sett att det finns ett flertal olika definitioner och 
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kategoriseringar av diasporor och jag har gett min placering av den tibetanska diasporan i 

denna form av kategorisering.4  

Att leva och tillhöra 

Det är naturligtvis nästan omöjligt att beskriva diasporor i generella ordalag. Olika diasporor 

har alla olika förutsättningar beroende på deras historiska bakgrund och i vilken kontext 

någon väljer att beskriva just den specifika diasporan som han/hon studerar. Jag vill med 

följande stycke ge en bild av hur diasporasituationen kan se ut, vad som kan utvecklas och 

olika faktorer som har betydelse för denna utveckling. 

Att hem och hemland är två fundamentala faktorer inom de flesta diasporor tror 

jag att de flesta kan enas om. Hemlandet och de traditioner som man har tagits med sig in i det 

nya är både något som gruppen samlas runt och samtidigt kan innebära stora konflikter. Synen 

och minnena formas av personliga minnen och erfarenheter, ambitioner och hopp vid 

specifika tillfällen, och av önskan och planer från intellektuella, lärare, präster och politiska 

ledare (Pattie 1999:5). Hur traditioner och synen på det forna hemlandet ska behandlas är inte 

bara en fråga för ledarna inom gruppen utan ett ämne som behandlas i alla former av möten 

och kommunikation mellan medlemmarna inom gruppen.  

Ett ämne som är ständigt aktuellt inom den tibetanska diasporan är huruvida 

medlemmarna skulle återvända till ett fritt Tibet. Detta är en situation som finns inom den 

armeniska diasporan. Efter Sovjetunionens sönderfall 1991 blev Armenien ett självständigt 

land. Att landet fick självständighet innebar inte att alla armenier i diaspora återvände. Dagens 

Armenien är inte det land som många inom gruppen har egna band till. Många ser 

landområdet som ett hemland där armeniska pratas och hörs både på gatan, på operan och på 

televisionen. Men för somliga är dagens geografiska Armenien inte det område som det en 

gång var. Kanske det landområde som de härstammar från inte tillhör dagens geografiska 

Armenien. Det gamla kungadömet med en 2500-årig historia som styrde över ett betydligt 

större landområde anses av en del intellektuella, aktivister och av de mer historiskt- och 

politiskt orienterade inom diasporan som det hemland de talar om. Detta är då kopplat till 

personliga och historiska platser som antagligen inte tillhör dagens Armenien och därför är ett 

återvändande inte aktuellt. Att kämpa för dessa platsers, om de ska tillhöra dagens Armenien 

eller bli självständiga, är en viktig politisk programpunkt för till exempel partier i diasporan 

(Pattie 1999:6). 

                                                 
4För vidare läsning specifikt om den tibetanska diasporan får jag hänvisa till min b- och c-uppsats som tar ett 
större grepp på detta område (Simonsson 2004, 2005) 
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Att kunna återvända till det som de olika medlemmarna av en diaspora längtat 

efter, drömt och förvaltat minnet av är inte helt enkelt. Detta gäller inte bara i de diaspora fall 

där medlemmarna på något sätt har lämnat ett land utan även i situationer där gruppen levt 

med liten kontakt med hemområdet, även om möjlighet till besök och kommunikation har 

funnits. Många gånger förvaltas minnet av det som man lämnat i en form av vakuum. Vid ett 

återvändande förväntas många gånger att det ska vara som när det lämnades eller som det har 

framställts i av andra medlemmar av diasporagruppen. Medlemmarna av en diaspora har en 

tendens att leva i nuet i det land där de lever, men minnet av hemlandet har en förmåga att 

stanna kvar i den miljö som var när man lämnade detta. Just att förvalta historia och 

traditioner kan leda till generationskonflikter. Detta togs upp i en skrift som publicerads på en 

webbplats kopplad till den tibetanska diasporan. Den äldre generationen är rädd för att den 

tibetanska kulturen ska försvinna i ett moln av ”bling bling” och hiphop (Simonsson 

2005:26). Att förvalta dessa minnen och traditioner kan resultera i till exempel dikter och 

sånger. Dessa kan ta upp minnen från det lämnade hemlandet och specifika områden. De kan 

även beröra medlemmarna i diasporan och hur de är förskingrade i olika städer och länder. 

Detta avsnitt har till största delen kopplat diaspora till hemlandet och jag ska nu 

kartlägga olikheter och likheter mellan olika diasporor. Martin Sökefeld och Susanne 

Schwalgin (2000) har i sitt arbete tittat på två olika diasporor och utifrån detta försökt hitta 

dessa lik- och olikheter. Vad de först konstaterar är att en diaspora inte bara består av 

medvetenhet och föreställning. De menar att de institutioner och de personer som för ut dessas 

tankar och åsikter måste ges större mening i diasporakonceptet samt att deras betydelse för 

den medvetenhet som råder inom diaspora gruppen tidigare inte setts, eller reducerats 

(Sökefeld & Schwalgin 2000:28). Detta kan vara politiska partier, olika skolformer eller 

intresseorganisationer. 

Ett begrepp som används ofta i texter och forskning om diaspora är olika former 

av transnationalism. Här menar de att utifrån sina studier att det är otillförlitligt att helt enkelt 

jämställa diasporor med transnationella gemenskaper. För att kunna göra detta måste man ge 

en exakt mening till denna term i den kontext jämförelsen görs. Diasporor menar de existerar 

under vissa formationer av transnationella gemenskaper, till exempel där händelser, symboler 

och platser som hänger ihop men som är skilda i avstånd. Hur medlemmarna av diasporan 

deltar i denna transnationella gemenskap är väldigt varierande, både mellan olika diasporor 

och hos medlemmarna av en diaspora. I de flesta fall är det personer som innehar 

nyckelpositioner inom gruppen som rör sig i denna transnationella gemenskap som sträcker 

sig över flera länders definierade område. De flesta medlemmar lever och bor i ett specifikt 
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land och är inga emigranter i ett genomgångsland. De menar att de transnationella kontakter 

som medlemmarna av en diaspora har inte alltid måste ses som en del av diasporan. Resor 

som görs behöver inte ha någon koppling till diasporan, även om de reser till sina forna 

hemtrakter. På samma sätt som en vanlig svensk har olika identiteter i olika sammanhang har 

även medlemmar av en diaspora olika identiteter. Man får inte reducera dem till enbart en 

identitet kopplat till diasporan. För att kunna sätta någon form av grad på transnationalism på 

en specifik gemenskap måste man specificera i viken kontext och i vilken omfattning 

gemenskapens medlemmar har transnationella kontakter (Sökefeld & Schwalgin 2000:28). 

En diaspora måste ses utifrån ett flertal faktorer som alla är individuella för en specifik 

diaspora. På samma sätt som en identitet inte är konstant är inte heller en diaspora det. 

Diasporan påverkas av inre och yttre omständigheter. Det världspolitiska läget kan vara en 

yttre faktor och politiska ambitioner en inre faktor.  

Jag lämnar nu diasporadiskussionen och nästa del kommer att behandla olika 

faktorer som jag menar har stor betydelse både för utvecklingen av den tibetanska identiteten 

och även för möjligheten att skapa en tibetansk Internetidentitet. 

 

De postmoderna tankarna 

Förutsättningarna för en identitets komplexa innehåll handlar bland annat om tid och miljö. 

Faktorer som var av stor betydelse när diasporan bildades har förändrats i sitt värde, faktorer 

har fallit ifrån och andra har kommit till. En av de större förändringarna är att det i dag finns 

fler och större flöden av till exempel information och människor. Arjun Appadurai har valt att 

kalla dessa globala kulturella flöden för scapes (1996:33-36). Han har identifierat fem olika 

dimensioner av global cultural flows; ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, 

finanacescapes samt ideoscapes. Att använda scapes som ändelse syftar på de flytande 

irreguljära formerna som finns i ett landskap, landscape. Dessa menar Appadurai att man kan 

finna i globala penningflöden likväl som i till exempel ett mode som sprids globalt. På samma 

sätt som ett landskap förändras med ur vilken vinkel du tittar på det, på samma sätt förändras 

dessa scapes beroende vilket perspektiv man tittar med. Beroende på i vilken miljö de ska 

studeras; nationalstaten, multinationella företag, diasporagrupper, lokala och globala 

grupperingar och rörelser (politiska, religiösa eller ekonomiska), men även ansikte mot 

ansikte i grupper likväl som byar, kvarter eller familjen, påverkas de av de historiska, 

språkliga och politiska situationer de befinner sig i. Även den enskilde individen har en plats i 

detta landskap, men blir en del av de större formationer som formas utifrån den miljö denna 
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befinner sig. Dessa landskap bygger Appadurai på Benedict Andersons tankar, men som han 

vill kalla föreställda världar istället för föreställda gemenskaper. Världar som konstrueras 

historiskt genom människor och grupper spridda över världen. Ett viktigt faktum enligt 

Appadurai är att många människor i dagens värld lever i sådana föreställda världar (och inte 

bara i föreställda gemenskaper).  

De former som jag ämnar använda som ram för denna uppsats är ethnoscapes 

och mediascapes. Jag ger därför bara en fingervisning i vilka områden övriga scapes befinner 

sig, för att sedan ge en fylligare förklaring av de för uppsatsen viktigare scapes. Samtidigt vill 

jag påpeka att Appadurai skrev boken Modernity at Large 1996. Därav kommer jag att 

utveckla hans tankegångar runt scapes till den mer specifika Internetmiljön då Internet ännu 

är relativt nytt. 

  

• Technoscapes: den globala konfigurationen av mekanisk och informationsteknologi, 

och med den ökade hastighet detta sker med ny teknologi.  

• Financescapes: kapital flödar runt jorden, olika aktiemarknader osv. mer än någonsin 

tidigare. 

• Ideoscapes: bilder relaterade till politiken specifikt: upplysningens idéer, termer och 

bilder som ”frihet, välfärd, rättigheter, suveränitet, representation, demokrati”, tolkas 

olika och får olika betydelser i olika sammanhang, olika nationalstater världen över. 

 

Med Ethnoscapes syftar Appadurai på alla de personer som utgör den skiftande massan av 

människor som rör sig över alla gränser; turister, emigranter, flyktingar, asylsökande, 

gästarbetare och andra rörliga grupper och individer. Denna massa utgör en väsentlig del av 

dagens värld och har en påverkan på politiken av och mellan nationer på ett sätt som inte 

förkommit tidigare. I dagens samhälle finns både de stabila familje-, släkt-, vänskaps- och 

arbetsrelationer sida vid sida med denna rörliga massa av människor. En stor skillnad är att 

gränsen mellan vad som tidigare var realitet och det som var fantasi har minskat. En indisk 

familj som ville flytta var tidigare begränsad till de inhemska alternativen som Poona eller 

Madras, och i fantasin fanns kanske Dubai eller Houston. Idag är dessa olika alternativ lika 

verkliga och möjliga. De rörliga grupperna av människor är samtidigt kopplade till kapitalets 

rörlighet och vad som ska produceras och den teknik som ska användas, samt staternas syn på 

flyktinggrupper. Vad jag gör här är att jag ser förskingringen i diasporan som ett ethnoscape. 

Idag finns medlemmarna i den tibetanska diasporan utspridda över hela världen. Detta har till 
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en början skett på grund av ockupationen av Tibet, men i förlängningen på grund av bland 

annat emigration, asyl- och arbetssökande. 

Mediascapes kärna är både på det sätt som det elektroniskt går att producera, 

distribuera och sprida information (dagstidningar, tidskrifter, television och film) till 

mottagare över hela världen, samt den bild av världen som detta genererar. Hur denna bild ser 

ut beror bland annat på hur den har producerats: som dokumentär eller som nöje och om detta 

skett på elektroniskt eller ickeelektroniskt sätt. På dess mottagare: lokalt, nationellt eller 

transnationellt. Och på de intressen som ägarna till det som produceras har. Den viktigaste 

aspekten av mediascapes är enligt Appadurai att detta flöde ger ett brett och komplext register 

av bilder och berättelser till en publik som finns utspridd över hela världen. Media idag har en 

lång räckvidd och detta innebär att de olika bilder som olika medier ger, gör för mottagaren 

att bilderna lätt kan bli suddiga och blandas för mottagaren. Mottagaren vet inte alltid vem 

avsändaren är. Mediaproducenten sitter i en del av världen, och mottagaren i en annan. Detta 

gör att mottagaren kanske inte känner igen sig i den bild som han eller hon ser. Mottagaren 

skapar då en egen bild, en föreställning, där mediebilden kan fungera som utgångspunkt. 

Mediascapes har en tendens att förmedla bilder som är delar av berättelser och verkligheten. 

Detta gör att mottagaren bara får fragment och delar av verkligheten, och utifrån dessa formas 

berättelser om föreställda liv. I dessa berättelser förkommer de själva men även människor 

som lever på andra platser. Dessa berättelser är en del av hur människan ser på den andra och 

möjligheten att leva dennes liv. Dessa fantasier kan ligga till grund för tankar om att byta 

hemort och geografisk förflyttning. 

Vad har nu detta med Internet att göra? Jag menar att tanken på ethnoscapes och 

mediascapes kan fungera som en tankebas för den rörliga identitet som kan förverkligas på 

Internet. Internet består av flertalet olika komponenter, där information och användare är två 

av dem. Här finns delar av den information som gör det möjligt för användaren att bygga en 

form av Internetidentitet. Internet är den digitala kanalen där identiteten produceras, 

distribueras och sprids till de webbplatser där identiteten har en miljö att fungera i.  

Internetidentiteten gör det möjligt att delta i miljöer som i verkliga livet inte skulle vara 

möjligt för personen som tagit identiteten. Anonymiteten på Internet gör att man kan delta, 

konversera, kommunicera med andra identiteter på samma villkor.  

Om vi kort återvänder till det jag skrev tidigare om hem kopplat till den 

tibetanska diasporan, så ser vi här min tolkning både ethnoscapes och mediascapes. 

Medlemmarna av förskingringen befinner sig på olika platser runt om i världen, men med 

hjälp av dagens teknologi kan de kommunicera och diskutera ämnen kopplat till sin etnicitet 



 17

och identitet. Teknologi och media kan även användas för att nå personer utanför gruppen 

med ett budskap. Jag har kallat detta ”mediafiering” och detta ska behandlas nu. 

 

Mediafieringen 

Med mediafieringen syftar jag inte bara på den plats som Dalai Lama tagit i det offentliga 

rummet, utan på hur man inom den tibetanska diasporan på ett flertal områden lyckats att bli 

en del av den offentliga debatten och på så sätt få en ha roll i det mediala bruset. Att komma 

ihåg är att exilregeringen inte har några diplomatiska förbindelser med något land, och mig 

veterligen är det ingen som har erkänt exilregeringen som en legal regering. När Dalai Lama 

gör besök i andra länder gör han det som ”enkel munk”, och besöken handlar många gånger 

om mänskliga värderingar eller buddhism. Fram till att Dalai Lama fick mottaga Nobels 

Fredspris 1989 var Tibetfrågan ganska osynlig i media. Efter denna händelse har detta 

ändrats. När Dalai Lama nu gör besök i olika länder röner detta viss medial uppmärksamhet. 

Ibland kan detta bero på att Kina har gjort någon form av protest mot besöket, men många 

gånger har det med ämnet eller hans person i sig att göra. 

Den tibetanska diasporan har lyckats få medial uppmärksamhet i ett antal olika 

frågor, och på detta sätt lyckats föra in Tibetfrågan i ett större politiskt sammanhang. Frågor 

som rör demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnofrågor och miljö är ämnen som legat 

representanter för den tibetanska diasporan varmt om hjärtat, och man har genom att diskutera 

dessa frågor även lyckats föra in Tibetfrågan i debatten. Genom att jobba genom icke-statliga 

organisationer med dessa frågor har de även lyckats få viss tillgång till statliga organisationer 

(Mountcastle 1997: 165-166) 

Tibets exilregering har en aktiv propagandaapparat som jobbar med att påvisa de 

”verkliga” förhållandena i Tibet. Detta sker framförallt när Kina offentliggör dokument som 

visar på till exempel religionsfrihet i Tibet. Då visar exilregeringen genom sin avdelning för 

mänskliga rättigheter upp sina dokument som visar hur den kinesiska regeringen kontrollerar 

vad som sker i klostren, och hur många munkar och nunnor som blivit arresterade och 

torterade till följd av politiska aktiviteter. På detta sätt vill exilregeringen sända ett budskap 

till väst att de står för allt som Kina inte står för, och detta inkluderar ett västerländskt synsätt 

på vad demokrati innebär (Mountcastle 1997:160-161). 

I detta ligger även det västerländska intresse för buddhismen som ökat under de 

senaste åren. Jag tar upp detta i anslutning till diskussionen om den buddhistiska identiteten. 
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De olika faktorer som tagits upp i texten fram till nu ska ses som den bas som 

uppsatsen bygger på. Var och en för sig blir de bara enskilda komponenter, men om de olika 

delarna ses tillsammans och med ett tänkt flöde mellan dem där den ena delen påverkar den 

andra, så blir helheten en komplex enhet där Appadurais tankar om scapes får liv. Nästa 

stycke tar upp de olika faktorerna i en enhetlig diskussion och kopplar dem samman. 

 

Faktorer 

Innan Dalai Lama flydde från Tibet och grundade exilregeringen, och på detta sätt blev 

diasporans främste representant, var den tibetanska nationella identiteten väldigt svag. Det är 

först i diasporan som en form av nationell identitet har utvecklats. I denna identitet finns även 

religiösa faktorer som representeras av Dalai Lama, som för många tibetaner både är 

statsöverhuvud och religiös ledare. Buddhismen är en faktor i den tibetanska identiteten och i 

kampen för ett fritt Tibet, även om inte alla tibetaner är buddhister.  

Den tibetanska diasporan har trots att den är förhållandevis liten till 

medlemsantalet lyckats att få en stor medial uppmärksamhet. Detta kan bero på att Dalai 

Lama är en medial person som har en förmåga att nå människor både innanför och utanför 

Tibet-rörelsen och buddhismen. Se bara på hans besök i Sverige, där han mer eller mindre 

säljer ut alla platser i Globen arenan i Stockholm. Se också på det sätt som representanter för 

Tibet-rörelsen, både från exilregeringen och representanter för stödorganisationer, jobbat med 

att skapa debatt och söka stöd för sin sak hos organisationer och personer utanför Tibet-

rörelsen.  Detta är en aspekt av det jag kallar "mediafieringen" av det tibetanska, och det har 

påverkat den globala tibetanska identiteten.  

I denna uppsats hävdar jag att ett kommunikationssätt som Internet har varit till 

stor hjälp för tibetaner i förskingringen att utveckla de nationella tankebanor som 

exilregeringen förmedlar på olika sätt till diasporans medlemmar, var de än befinner sig i 

världen. Begreppet hem har en stor betydelse för detta och begreppet återkommer i snart sagt 

varje diskussion på Internet om diasporan. Internet ger uppkopplade tibetaner en koppling till 

hemmet.  

Jag vill understryka att diasporan gör en tibetansk Internetidentitet möjlig. 

Medlemmar av diasporan har under en längre tid sökt anhängare för Tibet-rörelsen utanför 

gruppen, ofta genom att använda sig av media på olika sätt. Detta sker främst genom olika 

frivilligorganisationer men även inom buddhismen. Detta kan liknas vid hur man i det gamla 

Tibet öppnade klostren för de likasinnade. Appadurais tankar om scapes visar på betydelsen 
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av media och kommunikation. Trots att boken skrevs innan Internet slog igenom som den 

stora kommunikationsformen går hans tankar att använda som bas när man behandlar dessa 

frågor idag.  

Som jag skrev tidigare är diaspora situationen en förutsättning för mina tankar 

om en tibetansk Internetidentitet, och då blir Internet den andra förutsättningen. På Internet 

har medlemmar av diasporan skapat ett virtuellt Tibet. Här har de möjlighet att diskutera och 

möta människor med liknande funderingar och tankar. I nästa avsnitt tar jag ett grepp på 

denna digitala värld. Avsnittet kommer att behandla Internet både på ett tekniskt sätt och som 

en kommunikationsform där den tibetanska virtuella världen finns. 

 

INTERNET 
 
I denna del kommer jag att ta upp Internets utveckling, både i stort och mer specifikt Tibets 

historia på denna. Andra delar som kommer att tas upp är olika kommunikationsformer och 

hur de används för att kommunicera om Tibet. 

 

Kort historik 

Internet växte under den avslutande delen av 1900-talet fram som en av de största källorna för 

informationsutbyte och kommunikation. Grunden till det som idag är Internet initierades 1967 

och gick under namnet ARPANET. Projektets syfte var att utveckla ett 

kommunikationssystem för datorer som användes i utvecklingsarbete av forskare inom 

försvaret men även av forskare på universiteten. 1969 var fyra stycken värddatorer 

uppkopplade mot ARPANET. Dessa var placerade vid UCLA, Stanford, UC Santa Barbara 

och University of Utah. Senare anslöts fler datorer och fler forskare fick möjlighet att utnyttja 

denna resurs för att hämta och dela information. Två år efter lanseringen var 15 superdatorer 

anslutna till ARPANET.  

Grundarna till ARPANET har vid flertalet tillfällen förnekat att nätverket 

utvecklades för att kunna kommunicera efter en eventuell kärnvapenattack, även om militären 

hade ett intresse av dess utveckling. Hela syftet med dess framtagande enligt Bob Taylor, som 
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ses som grundaren till ARPANET, var att koppla ihop datorer som användes av forskare så att 

de kunde använda gemensam datorkraft i sin forskning (Uimonen 2001:44).5 

Under 1980-talet gick universitetsvärlden över till en ny plattform för 

kommunikation, NSFNET. Detta nätverk utformades så att hela den högra utbildningssektorn 

i USA skulle kunna använda sig av denna plattform. Internet har växt snabbt över hela 

världen. Under 1980-talet fördubblades antalet datorer på Internet varje år. I augusti 1981 

fanns 213 datorer uppkopplade, i oktober 1990 fanns 313 000. Nätverket kopplade ihop 

forskare från jordens alla hörn. 1990 hade ARPANET gjort sitt inom den globala 

utvecklingen av datornätverk, och slutade existera (Uimonen 2001:33-35). 

 

mIRC kanaler och flera webbplatser 

En annan form av realtids-chatt är att koppla upp sig på IRC (Internet Relay Chat). Detta är en 

virtuell mötesplats på Internet där människor med liknande intressen möts. För att koppla upp 

sig på IRC krävs en lokal klient, till exempel mIRC (www.mirc.com). Denna klient gör så att 

personen kan koppla upp sig mot en server i IRC nätverket. IRC är ett eget nätverk, som inte 

är kopplat till Internet, utan finns vid sidan av Internet. Detta nätverk använder sig av ett annat 

protokoll än TCP/IP som Internet använder. Det finns ett hundratal olika IRC nätverk, där 

flera tusen olika IRC kanaler finns (www.mirc.co.uk/translations/swedish.html). Kanalens 

namn säger något om vad man diskuterar på den. Till exempel finns på nätverket EFNet 

kanalen #tibet. När jag besöker kanalen är det ingen aktivitet där, men jag kan se att kanalen 

på något sätt är kopplat till webbplatsen www.timesoftibet.com. Detta är en webbplats som 

publiceras redaktionellt material samt nyheter kopplade till Tibet och Dalai Lama. 

Möjligheten att ladda ner ljud- och bildfiler från Internet är en företeelse som 

även innehåller material rörande Tibet och buddhism. Bland annat fanns en film med namnet 

Yogis of Tibet för nedladdning på en av de större fildelningswebbplatserna. Här går det även 

att ladda ner talböcker och filmer med Dalai Lama. Tal, mantra, skrifter och bilder med 

anknytning till Tibet finns för den som vill förkovra sig och forma sin identitet. Genom 

iTunes applikationen (http://www.apple.com/se/itunes/) finns möjligheten att lyssna på en 

radiokanal som sänder tibetanska buddhistiska lärosatser; det går även att lyssna på från deras 

webbplats, www.lamrim.com. 

                                                 
5 Jag ger en större genomgång av Internets historia i min b-uppsats som jag får hänvisa till för mer information 
(Simonsson 2005: 18-20).  

http://www.mirc.com/
http://www.mirc.co.uk/translations/swedish.html
http://www.timesoftibet.com/
http://www.apple.com/se/itunes/
http://www.lamrim.com/
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Som jag skrev inledningsvis är kommunikationssätten på Internet många. De 

olika kommunikationssätten har sina för- och nackdelar, beroende på hur användaren föredrar 

att kommunicera. Den information som finns tillgänglig gör det möjligt att fylla en identitet 

med innehåll, och att kommunicera med andra med liknande identitet. 

 

E-post 

En annan form av kommunikation är e-post. Denna form av informationsutbyte blev i 

Internets början vanligare än det ursprungliga syftet med nätet, som var att dela på resurser. I 

e-postens kölvatten kom ”mailing listorna”. Dessa listor kunde både användas i arbetet och 

privat. En av de första, och på den tiden största listan, var ”SF-Lovers”, en lista för ”science-

fiction-fans”. Dessa applikationer hjälpte i stor grad till att ge datornätverk det genomslag det 

fick. Att utbyta åsikter och idéer på detta sätt var något som många kände ett behov av 

(Uimonen 2001:35).  

Idag finns ett flertal olika e-post listor kopplade till Tibet. De flesta större 

organisationer har någon form av nyhetsutskick om händelser kopplade till Tibet och 

diasporan. Detta gäller främst organisationer som arbetar för ett fritt Tibet, dock inte de 

officiella webbplatserna som är kopplade till exilregeringen. E-post listor finns bland annat på 

http://groups.yahoo.com/ och http://groups.msn.com/ där ett flertal ”mailing listor” diskuterar 

frågor runt Tibet. Det finns bland annat listor för ett fritt Tibet, homosexuella tibetaner och 

tibetansk buddhism. I vanliga fall krävs enbart att man har en användaridentitet på den portal 

där listan har sitt hem. Om en person har ett Hotmail-konto kan detta kopplas till den listan 

som identiteten vill vara medlem i. Samma sätt gäller hos Yahoo som ger möjligheten att 

skapa ett konto kopplat till deras e-post tjänst. När kontot är skapat kan identiteten välja till 

vilket e-post listan ska vara kopplad.  

Detta var kort om vad Internet är och hur det kan användas med exempel från 

Tibets virtuella värld. I nästa del ska denna virtuella värld sättas i fokus och en genomgång av 

olika webbplatser kopplade till Tibet. Denna del tar även upp tibetansk buddhism och hur 

andra grupper hanterar sin synlighet och identitet på Internet. 

 

Tibets virtuella värld 

Idag finns det webbplatser med koppling till Tibet, frihetsrörelsen och diasporan både på olika 

språk och med olika innehåll. Flertalet av sidorna publiceras på engelska, men jag har även 

http://groups.yahoo.com/
http://groups.msn.com/
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fått veta att det finns webbplatser som publiceras på både tibetanska och kinesiska. Många 

tibetaner behärskar kinesiska och därför är det förståeligt att det finns sidor som publiceras på 

detta språk. Men enligt mina informanter är de viktigaste webbplatserna, som de själva oftast 

besöker, på engelska.  

När jag tittar övergripande på de olika webbplatserna med koppling till Tibet 

kan jag se en skillnad i vilken målgrupp de olika webbplatserna har. Detta gäller både 

identitet och besökare i stort. Detta har med till vilka besökare webbplatsen först och främst 

vänder sig. Jag ska nu göra en form av kategorisering för webbplatser kopplade till Tibet. 

Beroende på vilken kategori av webbplats det är hittar besökaren olika former av information. 

För att förenkla det hela kommer jag benämna tre olika kategorier. Den första är de 

webbplatser som är kopplade till exilregeringen och Dalai Lama, den andra kategorin är de 

webbplaster som inte är kollade till någon form av organisation utan fungerar som en 

mötesplats för surfande tibetaner och andra intresserade. Den tredje formen är de webbplatser 

som är kopplade till frivilligorganisationer. Jag börjar med webbplatser kopplade till 

exilregeringen, sedan kommer de oberoende webbplatserna och avslutas med de från 

frivilligorganisationer. 

Webbplatser med koppling till exilregeringen och Dalai Lama är 

www.tibet.com, www.tibet.net samt www.tnsa.info. www.tibet.com är Tibetan Government 

in Exile’s Official Web Site. Där hittas information från exilregeringen som berör Dalai Lamas 

förehavanden, vem och vilka han besöker, men det finns även information om besök till 

exilregeringen. Bland annat kan besökaren se att det väntas ett besök från medlemmar av den 

franska senaten. Här finns även information som berör de kontakter som finns mellan 

exilregeringen och Kina. Webbplatsen ger även sin syn på vad som ledde fram till den 

kinesiska invasionen. Besökaren hittar också information om seder och bruk, mat och kultur, 

kopplat till den tibetanska kulturen. Hur situationen ser ut i Tibet idag är annan information 

som finns. Sammanfattningsvis verkar denna sida vända sig först och främst till personer som 

söker information om Tibet, diasporan och Dalai Lama ur ett mer allmänt perspektiv. 

Webbplatsen innehåller även mycket information om Dharamsala, så besökare till staden kan 

hitta värdefull information.  

På webbplatsen www.tibet.net som kallar sig The Official Web Site of the 

Central Tibetan Administration, finns information som liknar den på www.tibet.com. Den 

stora skillnaden är att på den senare finns betydligt mer information om de olika centrala 

organen och vilka personer som tillhör dem. Annars behandlar de två webbplatserna Tibets 

historia och informationen om förhållandet till Kina på ett liknande sätt. Dock är det intressant 

http://www.tibet.com/
http://www.tibet.net/
http://www.tnsa.info/
http://www.tibet.com/
http://www.tibet.net/
http://www.tibet.com/
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att www.tibet.net har tre olika möjligheter att läsa informationen på. Den ges både på 

engelska och kinesiska, såväl som på tibetanska, och det verkar vara i stort sett samma 

information på de olika språken. Eftersom jag varken behärskar kinesiska eller tibetanska kan 

jag bara uppskatta den mängd information som är synlig och på så sätt jämföra och uppskatta 

den mängd text som finns på de olika sidorna. Vad jag kan se är att den engelska och 

tibetanska upplagan har samma struktur och upplägg, medan sidorna på kinesiska ser 

annorlunda ut. På de tibetanska sidorna kan jag även läsa rubriken på sidan på engelska högst 

upp till vänster på själva webbläsaren. De olika länkarna tar mig till samma webbsida. 

Sammanfattningsvis verkar www.tibet.net bygga på känslor om en nationell gemenskap som 

är öppen för samtliga besökare. Det verkar vara en webbplats som exilregeringen vill ska 

fungera som en sammanbindande plats för tibetaner runt om i världen, men som också vänder 

sig till icke-tibetaner för att påvisa tibetanernas rätt till sitt hemland. Tibetan National Sports 

Association (TNSA) www.tnsa.info är det tibetanska sportförbundets informations webbplats. 

Här rapporterar förbundet om aktuella sportrelaterade händelser. På sidan skriver man bland 

annat att tibetaner alltid har haft en passion för fotboll, och denna passion har fortlevt i exilen. 

Fotboll verkar vara den sport som förbundet jobbar mest med, och det finns rapporter från en 

turnering där lag från olika tibetanska bosättningar i Nepal och Indien deltar. Att forma ett 

sportförbund ser jag som en del i byggandet av den nationella tibetanska identiteten. Det finns 

få händelser som enar en nation såsom sport gör. 

Andra sätt att kommunicera på är genom forum och chatt. Dessa former finns 

vanligtvis kopplade till någon större webbplats. Detta ingår då i den gemenskap som dessa 

webbplatser bygger. Den webbplats som jag upplever som den största är www.phayul.com.6 

Denna webbplats är en form av portal som hanterar nyheter, aktuella händelser och utveckling 

rörande Tibet där det finns ett forum med ett flertal olika fora samt en chatt. Webbplatsens 

grundstruktur bygger på nyheter som publicerats, eller skickats in till redaktionen, som sedan 

publiceras här. Antingen finns en kortare resumé av nyheten, och sedan en länk till den 

tidning där publiceringen skett, eller så finns hela artikeln på webbplatsen. Det finns möjlighet 

för besökare att kommentera de olika artiklarna. Besökaren ger sin kommentar till artikeln, 

och dessa kommentarer kan leda till diskussioner mellan olika personer som har kommenterat 

samma text, men kanske har olika åsikter om något i textens innehåll. Det finns även 

recensioner av exempelvis böcker med koppling till Tibet. Webbplatsen tillhandahåller även 

en chatt, ett diskussionsforum i realtid. Det krävs ingen registrering, utan deltagaren väljer ett 

                                                 
6 Phayul, eller Pha-yul betyder faderslandet på Tibetanska (Dahlström 2001:43).   

http://www.tibet.net/
http://www.tibet.net/
http://www.tnsa.info/
http://www.phayul.com/
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användarnamn och loggar sedan in på chatten. Här kan vem som helst delta i diskussionen. 

Men möjligheten till privata diskussioner finns också genom att deltagare kan välja att bjuda 

in en annan identitet i ett privat rum. Om någon vill prata privat, väljer man genom högerklick 

på identiteten i deltagarlistan ”private message”. Nu öppnas ett nytt fönster som enbart dessa 

två identiteter har tillgång till, och då enbart synliga på dessa två identiteters skärmar. Det 

finns även en möjlighet att sätta upp rum som är lösenordsskyddade där flera personer kan 

deltaga. Men de måste då ha fått tillgång till lösenordet. Chatten på detta forum är inte 

speciellt aktiv, och de gånger som jag har besökt denna har det mest varit en massa ”tjatter”. 

Men en av de ansvariga för sidan säger att personer har mötts här och även senare gift sig, och 

därför anser de att detta vara en bra kommunikationsform. 

En annan form av webbplatser som är kopplade till Tibetrörelsen är de 

frivilligorganisationer som finns representerade på nätet. Här hittar vi bland annat den 

brittiska organisationen FreeTibet och deras webbplats på www.freetibet.org. I Sverige finns 

Svenska Tibetkommittén på www.tibet.se. Båda dessa organisationer är aktiva inom kampen 

för att fritt Tibet. Organisationer inom frihetsrörelsen har olika namn beroende på från vilket 

land de kommer och många ingår i olika nätverk och har många gånger en sida på 

webbplatsen där det finns länkar till andra organisationer inom rörelsen. 

De officiella domänerna som har koppling till Dalai Lama och exilregeringen, 

www.tibet.com, www.tibet.net samt www.tibet.org blev registrerade 1995 och 1996. Det är 

bara på www.tibet.org som det går att hitta information om att webbplatsen har varit aktiv 

sedan domänregistreringen. Denna webbplats fungerar som något av en spindel i nätet av 

tibetanska webbplatser. Det var bland annat personer från denna organisation som gav 

Dharamsala Internet. Personer åkte dit och grävde kabel för att Dalai lama och exilregeringen 

skulle kunna bli uppkopplad (Se länk 1)7. 

Buddhismen för många tibetaner är en del av identiteten därför kommer nu en 

kort genomgång för att undersöka dess synlighet på Internet, detta främst för att se om det 

finns någon koppling mellan Tibet-rörelsen och den tibetanska buddhismen. 

 

Tibetansk buddhism på Internet 

Olika traditionerna av tibetansk buddhism finns representerade på Internet. Här presenteras 

vilken skola de tillhör och nyheter kopplade till deras organisation. På svenska finns bland 

annat sidan www.sakya.se som tillhör Sakyatraditionen inom den tibetanska buddhismen. De 
                                                 
7 Detta hänvisar till länkar som finns redovisade i litteraturlistan under Elektroniska hänvisningar 

http://www.freetibet.org/
http://www.tibet.se/
http://www.tibet.com/
http://www.tibet.net/
http://www.tibet.org/
http://www.tibet.org/
http://www.sakya.se/
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webbplaster som jag har tittat på verkar innehållsmässigt hålla sig till att ge information om 

buddhism, men lämna politik och Tibetfrågan utanför. På några har jag funnit länkar till 

www.tibet.com eller www.tibet.net, men frihetskampen har väldigt litet utrymme. Att dessa 

sidor finns länkade beror på att det är på dessa webbplatser som information om Dalai Lama, 

och vilka aktiviteter han har gjort, och ämnar göra, publiceras. Dessa är både kopplade till 

frihetskampen, buddhismen, samt hans roll som föreläsare. Det finns till exempel artiklar om 

hans besök i Sverige i juni 2005, samt en form av kalendarium där information om hans 

buddhistiska förläsningstillfällen publiceras. Det finns också en domän under 

www.dalailama.com. Men här finns i dagsläget ingen information mer än att sidan är under 

konstruktion.  

Som avslutning på denna del där jag har tittat på olika webbplatser med 

koppling till Tibet, vill jag ge en möjlighet att se hur några andra grupper väljer att göra sig 

synliga på Internet. Vad grupperna har för förhållande till Internet handlar om flera faktorer; 

gruppens förhållande till omvärlden, deras plats vad gäller tid och rum. Det går med andra ord 

inte att göra några direkta jämförelser. Att analysera dem ger ändå en förståelse i 

resonemanget om att kunna bygga en identitet på Internet. 

 

Andra webbplatser 

Olika grupper och deras webbplatser hanterar identiteter på olika sätt. En del kräver ingen 

registrering utan vem som helst kan skapa en tillfällig identitet och ge svar i trådar8 på ett 

forum. Andra kräver betydligt mer. Webbplatsen www.maori.org.nz säger sig vara 

huvudwebbplatsen för maorier. Denna webbplats har ett forum kopplat till huvudsidorna. På 

detta forum kan besökare läsa alla olika fora och deras olika trådar. Men för att deltaga krävs 

registrering. Vid registrering får besökaren först godkänna ett användaravtal, som bland annat 

säger att användaren ska vara över 13 år, inte publicera skyddat material eller annat som kan 

anses stötande eller olagligt. Genom att trycka på knappen agree har du godkänt avtalet och 

kommer till själva registreringen. Här skapas en användaridentitet som är kopplat till ett 

lösenord samt en e-postadress. En annan skillnad mot forumet på www.phayul.com9 är att på 

webbplatsen www.maori.org.nz skickas en autogenererad e-post där en länk finns som ska 

klickas på för att registreringens ska vara klar. Detta kan ses som ett sätt att ha en bättre 

kontroll av de olika identiteterna som använder forumet. En besökare till webbplatsen har 
                                                 
8 Med tråd, trådar, syftar jag på olika diskussioner som förs på ett forum 
9 Webbplatsen phayul kommer diskuteras mer ingående längre fram i arbetet. Här går även proceduren hur 
registrering på denna görs igenom.  

http://www.tibet.com/
http://www.tibet.net/
http://www.dalailama.com/
http://www.maori.org.nz/
http://www.phayul.com/
http://www.maori.org.nz/
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fortfarande tillgång till forumet, och det går att läsa alla trådar och de olika inläggen. Genom 

att använda sig av denna funktion får webbplatsen till viss del större kontroll på dess 

användare, men anonymitet och trovärdighet anser jag inte ökar. Det är alltför enkelt att 

skaffa en e-post adress där det krävs stora resurser för att kunna se vem som är ägaren av 

denna e-post identitet. 

 

 

En webbplats som har valt att helt utestänga personer som inte faller inom 

ramen för deras användarkriterier är www.same.net. För att få behörighet till webbplatsen 

måste du vara: 

• same eller ha samer till familjemedlemmar, eller 

• arbeta på en samisk institution, eller  

• arbeta på statlig/kommunal institution med anknytning till det samiska samhället. 

Som besökare på www.same.net får du tillgång till de yttre sidorna av webbplatsen, men inte 

tillgång till diskussionsforum etc. Enligt information jag har fått finns det flera nivåer av 

behörighet på denna webbplats. Det finns även olika nivåer av användarmöjligheter, som 

bland annat erbjuder lagringsutrymme på server och möjligheter att annonsera på 

webbplatsen. Det är gratis att registrera sig och då får den registrerade använda deras forum 

och den katalog där alla registrerade användare finns, en chatt och tillgång till ett 3 Mb 

lagringsutrymme på deras server. Sedan följer brons-, silver- och guldnivåer i stigande 

kostnadsskala och ökat lagringsutrymme. www.same.net erbjuder alltså sina användare 

betydligt mer än bara en webbportal för samer.  

Däremot är webbplasterna www.phayul.com och www.maori.org.nz mer 

renodlade webbportal för tibetaner respektive maorier. Detta gör att det är betydligt lättare att 

skapa en form av tibetansk och maorisk identitet på dessa senare webbplatser.  Användaren 

har större möjlighet att själv kontrollera sin identitet. Jag har inte hittat någon webbplats 

kopplad till den tibetanska diasporan som stänger ute besökare på det sätt som den samiska 

webbplatsen gör, och enbart riktar sig till medlemmar med samma etnicitet. Samtidigt tror jag 

att det finns andra webbplatser som är kopplade till den samiska kulturen där informationen är 

betydligt mer tillgänglig, och då inte bara för etniska samer. Vad som kan konstateras är att 

olika grupper hanterar sin närvaro på Internet på olika sätt.  

http://www.same.net/
http://www.same.net/
http://www.same.net/
http://www.phayul.com/
http://www.maori.org.nz/
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Både samerna och maorierna har olika förutsättningar både sinsemellan och i 

jämförelse med den tibetanska diasporans. Närvaron bygger på olika komponenter och 

förutsättningar som är kopplade till den specifika gruppen. Den stora skillnaden mellan 

grupperingarna är frågan om ett eget land. Tibetanerna har ingen eller väldigt liten tillgång till 

sitt ursprungliga område, och detta är ett förhållande som inte direkt råder hos de andra 

nämnda grupperna. Jag kan bara konstatera att det är stor skillnad mellan de olika gruppernas 

närvaro men kan inte dra några direkta slutsatser utifrån de webbplatser som jag har tittat på, 

de är för få i jämförelse med de tibetanska webbplatserna som jag studerat. Jag har nu tittat på 

Tibet kopplat till den digitala världen, och hur andra grupper hanterar sina webbplatser. Jag 

tänker i nästa avsnitt ta ett par steg tillbaka och analysera identitetsbegreppet, först ur ett 

bredare antropologisk perspektiv för att sedan fortsätta med den tibetanska identiteten. 

 

IDENTITET 
 
Människan är ingen endimensionell varelse. Hennes identitet formas på flera plan, och 

befinner sig i en process av ständigt skapande och nyskapande. Identitet är en av grunderna av 

den antropologiska forskningen. Hur identitet skapas och utvecklas finns många teorier och 

tankar om. Jag ska i detta avsnitt börja med att undersöka identitetsbegreppet i ett vidare 

perspektiv, för att sedan fortsätta med att ge en bild av identitetsskapande kopplat till Internet. 

En person påverkas både i mikro- och makromiljöer när det gäller vilken person 

han eller hon är och blir. En person formas utifrån omständigheter och beslut som både tas av 

den enskilda personen och av det lands politik där man bor. Om jag börjar i ett 

makroperspektiv är tankarna om en nationell identitet en av de yttre gränserna för en identitet. 

Benedict Anderson (1991) undersöker detta i sin bok Den föreställda gemenskapen. Denna 

nationella identitet bygger mycket på att personer i olika delar av ett land till exempel har 

möjligheten att läsa, se och höra nyheter samtidigt. Detta ger en gemenskap med andra 

medlemmar av nationen trots att de aldrig kommer att träffas, därav en föreställd gemenskap.  

Gemenskapen i en nation bygger på politiska beslut som tas för att samhället ska 

fungera för alla dess medborgare. Det svenska pluralistiska samhället formas av politiska 

beslut som ska ligga till grund för hur integrationen av nya medlemmar av den svenska staten 

ska fungera. Detta har Karin Borevi (2002) undersökt i sin bok Välfärdsstaten i det 

mångkulturella samhället. Här undersöker hon om politiska beslut kan tillfredställa alla krav 

och önskemål gällande medborgarnas olika etniska tillhörigheter. Politiska beslut tas för ett 
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makroförhållande, men har konsekvenser på mikronivå. Områdena som Borevi undersökt är 

förenings-, skol- samt bostadspolitik. Dessa politiska beslut påverkar den enskilda individen 

på i många avseenden. Politiska beslut styr till viss del var en person kommer att bo, gå i 

skola och vem denna person kommer att umgås med.  

Både politiska beslut och tankar om gemenskap är viktiga aspekter i både när 

Åsa Andersson (2003) och Ove Sernhede (2002) undersöker förhållandena för ungdomar i 

olika förortsmiljöer. Åsa Anderson skriver i sin avhandling Inte Samma Lika hur 

uppväxtmiljön påverkar tonårsflickor som växer upp multietnisk stadsdel. Ove Sernhede gör 

samma koppling fast hos tonårspojkar i boken Alienation is My Nation. I båda dessa fall har 

integrationspolitiken till viss del misslyckats och den nationella gemenskapen har till viss del 

bytts ut mot en gemenskap och patriotisk känsla för den stadsdel och grannskap där dessa 

ungdomar lever och bor. Identitet formas utifrån de värderingar och tankar som råder i 

närmiljön. Detta är olika faktorer som spelar in vid utvecklandet av individen och dennes 

identitet i ett makroperspektiv. 

Om vi nu tittar på ett mikroperspektiv där vi sätter den enskilde individen i 

centrum. Vad som är viktigt att förstå är att en enskild person har flera nyanser av sin 

identitet. Ungdomarna i ovan nämnda studier är inte helt samma hemma som de är bland sina 

vänner. Du är inte den samma när du är bland dina vänner som du är när du umgås med din 

familj. Detta är vad jag menar med nyanser av identiteten. Erving Goffman (1974) skulle valt 

använda masker istället. I sin bok Jaget och maskerna menar Goffman att en person använder 

sig av olika masker beroende på vilken social situation personen befinner sig i. En person 

utformar olika identiteter/masker för att kunna kontrollera och styra den information som han 

eller hon delar med sig av om sig själv.  

Hur tankar som rör den enskilde individen vad gäller identitet och 

självuppfattning behandlar Thomas Johannson (2002) i sin bok Bilder av självet. Vad är det 

som ytterst påverkar det inre i en människa när en identitet utvecklas. Johansson menar att 

självet har olika delar; det privata, det splittrade, det disciplinerade och det utsträckta. Han 

skiljer på begreppen självet och identitet men menar att de är närbesläktade. Självet har en 

mer psykologisk tyngd och identitet en mer sociologisk tyngd (Johansson 2002:25). De olika 

delarna av självet (det privata, splittrade, disciplinerade etc.) fungerar som en slags mosaik, ett 

pussel, där man sedan kan foga samman olika bitar och förhoppningsvis få en mer samlad bild 

av människan (Johansson 2002:28). Detta är ett sätt att se på självet/identiteten och även om 

man inte håller med om Johanssons sätt att hantera detta så tror jag att de flesta kan se att den 

enskilda människan i självet, jaget eller identiteten formas utifrån många olika faktorer.  
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Internet är en miljö där denna process av skapande anpassas av identitetens egna 

önskemål. Här behöver den inte stå till svars för handlingarna på samma sätt som en 

interaktion med omvärlden i ett ansikte mot ansikte situation kanske kräver. En identitet på 

Internet kräver inga yttre attribut som den kan göra i verkliga livet. Men den identitet som jag 

åsyftar här är ingen som en person bara kan ta till sig, som att byta identitet genom att byta 

kläder. Ett användarnamn ger en identitet på en webbplats, men om det inte finns kunskap och 

intresse bakom identiteten blir denna identitet inte mer än när någon försöker skapa en 

identitet genom att bära en viss sorts kläder vid ett speciellt tillfälle. Identiteten kan lyssna, se 

och lära, men inte aktivt deltaga. Om identiteten skulle hamna i en konversation skulle den 

falla platt, för med de yttre attributen kommer inte kunskapen. Att klä sig, eller skaffa ett 

användarnamn är båda delar av den process som leder fram till en ny identitet. Detta är 

likadant i verkliga livet som på Internet. Det finns personer som nöjer sig med denna ytliga 

kontakt, de skrapar lite på ytan, men vågar, orkar eller finner att detta inte är något för dem.  

Dessa identiteter är inte intressanta i detta sammanhang, utan det är de personer 

med identiteter som känner en tillhörighet till den miljö den utforskar och som vill fortsätta 

denna identitetsbyggnad. En byggkloss i denna identitetsbyggnad är de förutsättningar som 

till exempel globaliseringen skapat, en annan är tankar på gemenskap. Globalisering och 

gemenskap är några av pusselbitarna i byggandet av en tibetansk Internetidentitet och 

behandlas i nästa stycke. 

 

I en globaliserad värld 

I sin bok The Anthropology of Globalization (2002) tar Ted C. Lewellen upp aspekter på 

identitet kopplat till globalisering såväl som mer traditionella problematiseringar runt 

identitetsbegreppet. Lewellen skriver bland annat (2002:90-91) att det inte finns någon 

enhetlig förklaringsmodell för begrepp som identitet, etnicitet och nation inom den 

antropologiska forskningen. Däremot anses det att globaliseringen verkar skapa och göra 

identiteter mer solida. Men identitet förblir ett komplext begrepp som det är svårt att ge en 

enkel förklaring på. Hur en person uppfattar sig själv kan stå helt i kontrast till hur någon 

annan uppfattar denna person.  

Lewellen menar att det finns tre utgångspunkter för en definition av en identitet. 

Den första är hur individen själv ser på sig. Den andra är hur omgivningen ser på personen. 

Den tredje är hur forskaren ser på personen. Mest komplext är hur personen ser på sig själv, 

för här spelar kontexten en avgörande roll. En person kan vara både far, son och bror 
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beroende på tillfället. Han kan också ha en identitet på arbetet, och en som medlem i en 

förening. Personen går mellan dessa roller beroende på kontexten och vilka han möter. Hur 

andra ser på individen och identiteten är betydligt enklare, menar Lewellen, för omgivningen 

ser vad den ser, och ger personen den identiteten som bäst passar in i deras egen idévärld 

(Lewellen 2002:92).  

Denna generella definition på identitet anser jag även går att applicera på en 

Internetidentitet, om vi sätter fokus på hur individen ser på sig själv. När en Internetidentitet 

definieras av en person är kontexten avgörande för hur identiteten formas. Identiteten formas 

utifrån de förutsättningar som gäller i den miljö som identiteten ska agera. Samtidigt 

bestämmer personen till större del själv hur andra ska uppfatta identiteten. I en Internet-miljö 

möts identiteterna väldigt sällan ansikte mot ansikte (dock är det möjligt om en webbkamera 

skulle användas), så omgivningen får forma sin idévärld om identiteten utifrån det som den 

ger från sig genom framförallt sitt skrivna ord.   

 

En föreställd gemenskap  

I boken Den föreställda gemenskapen (1991) analyserar Benedict Anderson den nationella 

identitet som bygger på känslan av samhörighet mellan människor som läser, ser eller hör 

samma media vid ungefär samma tidpunkt. Detta användande av media menar Anderson 

bygger upp denna gemenskap som människorna i ett land känner för varandra, trots att de 

aldrig har, eller kommer att träffas. Hur kan denna form av gemenskap växa fram i en 

tibetansk diaspora utspridd över i stort sett hela världen?  

Som jag utvecklade i min b-uppsats (Simonsson 2005) kan Andersons tankar 

appliceras på den gemenskap som grupper bygger upp genom dagens teknologiska 

kommunikationsmöjligheter, med betoning på Internet. Genom olika webbplatser, e-post 

listor, chatt och fora har tibetaner hittat en plattform för byggandet av en tibetansk nationell 

identitet. Detta görs både genom de officiella sidorna från den tibetanska exilregeringen, det 

tibetanska sportförbundet, samt webbsidor som är producerade av tibetaner i exil. Här hittar vi 

sidor som mina informanter (Simonsson 2005:28) angett som webbplatser som de själva 

besöker ofta, och som de anser har gett dem delar av en kultur som till viss del varit förlorad 

för dem genom diasporan.  

Detta avsnitt satte identitetsbegreppet i fokus och nu tänker jag analysera den 

tibetanska identiteten mer djupgående. Jag kommer sedan att återknyta till den digitala 

världen och kartlägga hur en identitet skapas på Internet. 
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DEN KOMPLEXA TIBETANSKA IDENTITETEN 
 
Detta avsnitt kommer att behandla tibetansk identitet utifrån olika faktorer som genom åren 

har påverkat denna identitet. Faktorer som kommer att behandlas är identiteten ur ett 

historiskt perspektiv, den buddhistiska påverkan, samt den digitala plattformen. 

 

WHO AM I? 

 WHO AM I ??????????????????   

Mar 16 2005 05:58 AM   

With all the latest news that has been going around. I am confused as to my 

identity. 

 

Who am i ? 

If His holiness says that we are a part of china then that makes me Chinese.  

n my ancestors were all traitors. That makes me a traitor to the supposedly 

motherland. Will China accept a traitor/ terrorist back into his country??  

My grand uncles and my native people all died outside the potala and the istake. 

The mistake of 50 long years. Am i a mistake.  

 

Ok now i was born in India, So according to that I am Indian. If i am Indian then 

why don't i look like one. Why do my fellow indians treat me like an outsider. 

So what if my parents were not from India. does that make me less of an indian? 

Didn't i go through all the same lifestyles. ? Why then am i an outsider. 

 

I was born to Tibetan parents. So that makes me a tibetan. We believe our 

country is taken away by China and that's why we fled to India together with our 

Religious guru. Now my Guru says Tibet is a part of China and we are Chinese. 

So have we been fooled for the last 50 years to believe we are something we are 

not. So do i follow him and say Tibet is a part of China. Ok SAy i am a Tibetan 

and believe that i am a tibetan now who wants to be under the Chinese GOVT. I 

plea the Chinese govt to take me in and treat me as equal citizens of that foreign 

country. "EQUAL CITIZENS" as our neighbors the Chinese, The same falung 

gong people who are first class citizens who are tortured and killed and brutally 
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murdered in their own country for practiciing their religion. What will the 

chinese do with us Second class traitors to the Motherland ( ie that is if they 

accept us in the first place).Are we asking them to let us into our country to be 

tortured and killed for practicing our religion and culture?  

 

Now say i am a tibetan who believes that Rangzen is our birthright.. And all the 

sacrifices made by my ancestors ( heroes) will not go in vain. This means i may 

have to carry the refugee tag with me. But then the Govt(exile) accepts that we 

are a part of China that means we are what? REFUGEES, I dont think so .. 

Further, If i believe in Rangzen and fight for it then MY PEOPLE will call me a 

TRAITOR . A person who does not believe in HIS HOLINESS. DOes that mean 

that if we revere his Holiness we cannot think for ourselves. Where has 

Buddhism gone? Now do i be a part of the govt who is the same as a beggar in 

India. The same one who first asks for a rupee stating "<Teen din say bukha 

hun>, then goes down to 50 paise and then to 25 paise and when not getting 

anything just raves and rants and is on its way. What happened to Self Respect?? 

Or have we become like the Dhobi ka Kuta NA ghar ka na Ghat ka.  

Who Am i >  

A TRAITOR(CHINA), TRAITOR ( TIBET), BEGGAR( INDIA), 3rd class 

CITIZEN, UNKNOWN, REFUGEE, VAGABOND, INDIAN (OUTSIDER), 

...... 

Who am I??? 

Confucius (Se länk 2)10 

 

Detta är det första meddelandet i en tråd som finns på www.phayul.com. Som vi kan läsa 

upplever identiteten Confucius sin identitet som väldigt komplex. Denna identitet är anonym, 

så jag kan inte se kön, namn eller varifrån personen bakom identiteten finns, förutom 

ledtrådarna i inlägget. För att sätta in Confucius i ett större sammanhang ska jag till att börja 

med backa ett par steg i min diskussion av den tibetanska identitetens utveckling, för att sedan 

föra utvecklingen framåt till ungefär tiden då inlägget skrevs.  

 

                                                 
10 Texten är en direkt kopia av originalet från Internet, ingen rättstavning etc. har gjorts. 

http://www.phayul.com/
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Från nomad till en digital plattform 

Som jag skrev tidigare är hem är ett viktigt begrepp inom den tibetanska diasporan. Det är ett 

nyckelord för det förflutna men även för framtiden. För drömmar och visioner men också för 

det dagliga livet. Dessutom ger ett fokus på det individuella hemmet en balans till det 

kollektiva hemlandet och diasporan. Synen på den tibetanska identiteten har genomgått stora 

förändringar, inte minst självbilden. När diasporan föddes fanns knappt en generell tibetansk 

identitet. Hem och hemland hade andra värden i det Tibet som tibetanerna valde att lämna. 

Hem i detta fall var en speciell by eller ett läger som lydde under det kloster som styrde 

området. Den enskilde individen tillhörde sin släktgrupp eller ett kloster, och klostren var 

delar av ett buddhistiskt kollektiv under Dalai Lama. Det statliga styret i Lhasa hade ingen 

politisk makt i områden långt från maktens centrum.  

Tibetanernas referens till världen var kopplad till deras nomadiska livsstil. 

Världen var en öppen plats där man kunde erhålla eller lämna något, en föreställd karta över 

tillgänglighet och risker. Tibetaner reste dels för att idka handel, dels (även) av religiösa skäl. 

Gränser var inget hinder för dessa förflyttningar. Man förflyttade sig över stora områden och 

visste inte om eller när man skulle kunna återvända till ett avlägset hem. Vad som är hemland 

kommer många gånger upp till diskussion inom en diaspora (Dahlström 2001:41). En politisk 

definition är inte alltid överensstämmande för alla inom diasporan. Medlemmarna av 

diasporan har bland annat olika sociala och geografiska bakgrunder. Gruppen får nya 

medlemmar, där nya flyktingar från Tibet är en del, och beroende på var man bor i världen, 

med tanke på det politiska klimat som råder i det landet, är det naturligt att denna diskussion 

finns. Först med den kinesiska invasionen får hemlandet en definition, och föds i diasporan.  

Tibetanerna idag är spridda över hela världen, men de flesta uppehåller sig i 

Indien. Indien har på så sätt blivit hem för många tibetaner. Tibet och Indien har sedan gamla 

tider täta kontakter baserade på religion. Men trots att många tibetaner känner sig väl bemötta 

i Indien och fullt accepterade av värdlandet, fortsätter man att definiera sig som en diaspora 

(Dahlström 2001:42). 

Dahlström har noterat att för många av de äldre tibetanerna som lever i 

diasporan är hem i första hand kopplat till där Dalai Lama är, och där man lever och familjen i 

andra hand. För yngre tibetaner är inte denna koppling lika självklar (Dahlström 2001:140). 

Detta är även något som kommit fram bland mina informanter. Även om Tibet kan anges som 

hem, så är det först och främst där man lever och bor som är närmast förknippat med 

begreppet hem. Men det Tibet som finns på Internet har även det en koppling till hem. Det är 
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här som tibetanerna i diaspora träffar sina bröder och systrar var de än befinner sig i världen. 

Här har de hittat en plattform att diskutera allt det som är kopplat till det hemland som de inte 

längre har tillträde till. Nudup studerar i New York. Innan han såg möjligheterna med Internet 

säger han att hans tid utanför skolan mest spenderades med att gå på klubbar, och han var inte 

alls involverad i Tibet-rörelsen. Nu har han blivit starkt engagerad i Tibetfrågan, och är 

ansvarig, och grundare, för flera webbplatser med koppling till den tibetanska diasporan 

(Simonsson 2005: 31). Nudup är en av de få tibetaner som jag har haft kontakt med som inte 

är buddhist. Detta har dock inte hindrat hans engagemang i frågan och hans aktivitet på 

Internet. 

Idag kan man se delar av den tibetanska diasporan som ett transnationellt 

nätverk. Medlemmarna i diasporan finns utspridda över flera kontinenter, och de 

kommunicerar genom webbsidor, e-post och chatt. Genom att kampen har hamnat mer på en 

global plattform än en lokal, har identiteten för tibetaner i diasporan förändrats. För de 

medlemmar som levde i Tibet innan den kinesiska ockupationen, och som antingen följde 

med Dalai Lama i landsflykten, eller har anslutits sig senare, kan moderna tankegångar vara 

svåra att hantera. Sekulär nationalism, demokratisering och ett samhälle där alla är likvärdiga 

är tankar som för den äldre genrationen tibetaner kan ses som revolutionära. Även den 

demokratiseringsprocess som fortgår runt Dalai Lamas ämbete och exilregeringen är 

nyordningar som hos denna del av diasporans medlemmar kan ses som helt oförenliga med de 

traditioner och det levnadssätt de hade när de levde i Tibet (Mountcastle 1997:13-14).  

Den tibetanska identiteten i diasporan har både fått en gemensam plattform i 

form av en nationell identitet samtidigt som det för många av medlemmarna blir en splittrad 

situation. Medlemmarna finns utspridda över hela världen, och de som inte lever i Indien har 

kanske inte någon daglig kontakt med andra tibetaner. Confucius, som skrivit det tidigare 

refererade inlägget, har problem att hitta sin identitet. Dalai Lama säger enligt honom att Kina 

är deras bröder, men han är född i Indien, men ser inte indisk ut. Han skulle nu kunna leva i 

Amerika och ha ytterliggare en pusselbit att passa in i sitt identitetspussel. Nu ska vi kartlägga 

vad vår Confucius fick för svar på inlägget i www.phayul.com forum. Confucius gjorde sitt 

inlägg den 16 mars detta år. Det senaste svaret är skrivet den 16 maj, så tråden var aktiv i 2 

månader. Under denna period har tråden visats 620 gånger fram till idag, den 21 juni. 

Confucius har själv varit aktiv i diskussionen och tagit diskussionen vidare med nya tankar 

och svar ett flertal gånger.  

Det första svaret är skrivet samma dag av identiteten dashany; denna person 

kommer från USA, är kvinna och angivet namn är Daniel enligt publicerade uppgifter 

http://www.pahyul.com/
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kopplade till identiteten. Denna identitet menar att det inte spelar någon roll vilket land du bor 

i, var du är född, det viktigaste är vad du känner i ditt hjärta. Diskussionen fortsätter med ett 

nytt inlägg av Confucius, som besvaras av någon annan identitet, som sedan Confucius 

besvarar igen. Hela tråden går att läsa på forumet, men här ser vi ett exempel på både 

ethnoscapes och mediascapes. Ethnoscapes av personer som befinner sig på platser som de 

både kan ha valt eller blivit tvingade att befinna sig på. Med hjälp av mediscapes 

kommunicerar de, utbyter information och diskuterar. Media gör att diskussionen som de 

involverade skulle föra med familj eller vänner nu förs globalt med personer som har liknade 

förutsättningar vad gäller sin levnadssituation och hur de kan kommunicera med personer av 

samma bakgrund, eller identitet, i alla fall på Internet.  

Den buddhistiska delen av den tibetanska identiteten är kanske inte helt självklar 

för alla tibetaner men jag anser den vara en viktig del av identiteten och följande text ger en 

bild av denna del av identiteten både i en lokal och i en global värld. 

 

Den Buddhistiska identiteten 

Buddhismen är en annan del av den tibetanska identiteten. Alla tibetaner är dock inte 

buddhister. Dalai Lama har fått ett stort genomslag i världen, både som andlig ledare och som 

förgrundsfigur för den tibetanska frihetskampen, och åtnjuter även stor respekt i de egna 

leden. Detta är tydligt i de olika trådarna på de Internet fora som jag har besökt. Men jag kan 

även se att det finns de som inte instämmer med Dalai Lama om sättet Tibet ska bli fritt på.  

Denna diskussion kommer många gånger upp efter ett uttalande som Dalai 

Lama gjort kopplat till den tibetanska frihetskampen. Exempelvis fungerar den 10 mars som 

en form av nationaldag. Dagen firas till minnet av de protester som började i Lhasa den 10 

mars 1959. Dalai Lama håller tal och tibetaner på olika platser manifesterar offentligt för att 

påminna och hedra minnet av dem som har givit sitt liv i kampen för ett fritt Tibet och hedra 

den nationella känslan.  

 I det talet han höll i år sa han bland annat att så länge han är ansvarig för 

exiltibetanernas angelägenheter kommer de inte att söka oberoende från Kina, samt att de är 

villiga att stanna kvar inom folkrepubliken Kina (se länk 3). Detta ledde till en livlig 

diskussion på forumet på webbplatsen www.phayul.com (se länk 4). 

Dalai Lama är idag både religiös och politisk ledare för Tibet i exil. Dessa 

åtaganden har han ärvt från den femtonde Dalai Lama, som var en tidigare reinkarnation av 

http://www.phayul.com/
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Chenresig11. En väsentlig och i högsta grad levande tanke i buddhismen är tron på 

reinkarnation, och tibetaner i gemen ser Dalai Lama som reinkarnerad, eller återfödd.  

Mountcastle (1997:153) menar att det är tack vare det västerländska intresset för 

buddhismen som Tibetfrågan har blivit så allmänt känd som den är i väst. För många 

västerlänningar är buddhism och Tibet synonymt, menar hon. Mysticism och den 

västerländska idévärlden runt dessa ämnen har bara förstärkt kopplingen. 

Inom diasporan har medlemmarna använt buddhismen för att få ut sitt budskap 

genom att göra en koppling mellan tibetansk kultur och tibetansk buddhism. På detta sätt vill 

de göra den tibetanska kulturen mer lättförstålig och uppskattad av västerlänningar. Kultur 

och religion är många gånger politisk ofarliga ord. På detta sätt har diasporan försett 

politikerna med ett forum där Tibetfrågan kan diskuteras med Kina (Mountcastle 1997:154). 

Att diasporasituationen har betydelse för tibetanerna i deras tankar om en nation 

och hur de använder sig av Internet för att utveckla och nå ut med dessa har jag nu tagit upp. 

Jag tänker nu återvända till den digitala världen för att kartlägga hur identiteter skapas och 

lever på Internet i olika miljöer och olika situationer. Jag kommer att använda tankegångar 

från andra discipliner än antropologi, och sedan i flera fall applicera dem på ett tibetanskt 

identitetsbyggande. 

 

VEM ÄR DÄR UTE?  
 
Denna del av uppsatsen kommer att fokusera identitetsbyggandet på Internet. Vilka delar detta 

byggande innehåller men även frågor som rör anonymitet och relationer kopplade till 

identitetsbyggandet kommer att belysas. 

 

Skapandet av en identitet på Internet 

I boken Cybertypes – race, Ethnicity, and identity on the Internet skriver Lisa Nakamura om 

identitetsskapande kopplat till rollspel på Internet (2002: xiv-xv). Nakamura menar att när en 

användare skapar sin identitet bygger detta vanligtvis på tankar om ras och kön. När de väljer 

en avatar12 som inte är av samma kön eller inte har samma hudfärg som den verkliga 

                                                 
11 Dalai Lama är en reinkarnation av bodhisattvan Chenresig, som är medkänslans bodhisattvan. En bodhisattva 
har uppnått upplysningen men valt att stanna på jorden för att rädda andra innan de uppnår nirvana. 
12 Ursprungligen ett hinduiskt begrepp som beskriver en guds (vanligen Vishnu) uppenbarelseform på jorden i 
människo- eller djurgestalt 
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personen, blir de en form av identitetsturister. Identiteten bygger då på stereotyper om det 

man inte är själv. Således kan en mörkare sida av en postmodernistisk tolkning av identitet 

befästas genom att någon blir en samuraj som konverserar med en geisha. Nakamura menar 

att sådana flytande jag blir ett befästande av de mest bakåtsträvande och stereotypa dragen i 

identiteter.  

Att konversationer i ett forum många gånger befäster stereotypen av den andre 

kan många gånger ses i diskussioner om förhållandet mellan Tibet och Kina. Sådana 

diskussioner återanvänder många gånger argument som bygger på gamla, negativa stereotyper 

som tibetaner och kineser har om varandra. Till exempel beskriver kineser tibetaner som 

bakåtsträvare, medan tibetaner utmålar kineser som krassa materialister och översittare.  

Nakamura beskriver (2002:51) de avatarer som möter henne när hon besöker en webbplats 

som är kopplade till en afroamerikansk organisation. Hon menar att de bygger på de 

stereotyper som människor har av den andre. En avatar som ska föreställa en afroamerikan har 

dreadlocks och en hipp mössa, samtidigt som en typisk datanörd får representera unga 

manliga vita. Vidare menar Nakamura att de identiteter som användarna väljer säger mer om 

vad de själva vill vara eller tror att andra önskar, än om vem de i själva verket är. Detta gäller 

även i textbaserade chattar. Dessa tankar kan även appliceras när en person skapar en identitet 

för ett forum; se till exempel på american born chinese exemplet som jag tog upp tidigare.  

När en identitet skapas väljs namnet utifrån den kontext som identiteten ska 

befinna sig. Identitetsskaparen kan även välja att ta ett vanligt för eller efternamn. Detta ger 

inga direkta signaler till andra användare om identiteten. Om american born chinese istället 

hade valt att kalla sig för ett vanligt kinesiskt förnamn hade inte diskussionen som följt dennes 

inlägg tagit den riktning som den tog, ”trollstämpeln”13 skulle kanske ha kommit ännu 

tidigare.  

Men även aktiva och på forumet kända identiteter kan skapa en annan identitet i 

syfte att provocera eller framföra åsikter som kanske inte passar den vanliga identiteten. En av 

mina informanter berättar att han gör så. Trots att han är tibetan har han skapat en identitet 

med kinesiskt ursprung enbart för att provocera. Han ser detta som ett sätt att införa nya 

                                                                                                                                                         
(http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=121071&i_word=avatar).  Används i överförd 
mening om vår närvaro i cyberrymden, och de bilder med vilka vi väljer att representera oss 
(http://susning.nu/Avatar). 
13 Troll används som benämning på en identitet som skriver med falskt uppsåt, skapa oordning på forumet. 
Trollstämpeln kan ges av andra besökare och kan av moderatorer stängas ut från forumet. Detta är ett av namnen 
på denna form av  falskidentitet, benämningen kan vara kopplat till ett specifikt forum men jag tycker 
benämningen passar bra och väljer därför att använda denna i denna uppsats. 
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vinklar i debatten. För att lyckas med detta måste personen som skapar identiteten veta vad 

och hur han ska föra sig med orden, annars är risken stor att identitet snart får en trollstatus.  

Sherry Turkle har intresserat sig för identiteter online i sin bok Life on the 

screen – identity in the age of the Internet (1997). Framförallt undersöker hon hur människor 

förändras när de tillbringar mycket tid online, särskilt när de spelar spel där olika identiteter 

används. Turkle menar att en av anledningarna till att det läggs så mycket tid på identitetsspel 

online är att deltagarna här får möjligheter som de inte fått, eller missat i verkliga livet. Här 

kan de bli någon som de inte lyckats bli eller vara. Ett annat skäl är den kontroll deltagaren i 

denna kontext får över sin identitet. Identitet i verkliga livet kan inte styras på det sätt som en 

identitet online kan göras. Utanför Internet kan människan till viss del förändra sin identitet. 

En vit man kan bli en vit kvinna, eller verka yngre eller äldre än vad han egentligen är. Men 

mycket är svårt eller omöjligt att förändra. Det kan till exempel vara svårt att bli accepterad 

som tibetan om man inte är det. På ett online forum finns däremot inte dessa begränsningar. 

Här kan deltagaren förändra sin identitet i nästan obegränsad utsträckning, och bli accepterad 

för det man utger sig för att vara. Den som skapar en identitet delar bara med sig av den 

information som anses viktig eller kanske gagnar identiteten i vissa sammanhang. 

Om Internetidentiteten får för stort utrymme kan detta liknas vid begreppet att 

go native. Sherry Turkle (1997:218) beskriver hur en man som spelat en kvinna i ett 

onlinespel får en sådan känsla och liknar den vid det som inom antropologin kallas 

dépaysement (förflytta sig från hemorten). Man lämnar sin egen kultur för att möta något 

obekant och när man återvänder hem har hemorten blivit främmande, och kan ses med nya 

ögon. Den manlige spelaren beslutar sig för att sluta spela med sin kvinnliga Internetidentitet, 

för han hade haft den kvinnliga online identiteten så länge att det inte längre kändes 

främmande.  

För att bli en tibetan på Internet och kunna kommunicera med andra tibetaner 

krävs både tid och kunskap. Tid för att skapa identiteten och kunskap för att kunna deltaga i 

de olika diskussionerna. Om en person väljer att vara väldigt aktiv i sin i identitet skulle jag 

anta att när en person sätter sig framför datorn och loggar in på en chatt eller går till något av 

de olika fora, då kliver personen även in i sin tibetanska identitet. Detta blir som en resa till 

den tibetanska gemenskapen. Identiteten förflyttar sig från rummet och in i det virtuella Tibet. 

Som Sherry skriver tar identiteten med sig något hem, även om hemmiljön inte hinner bli 

främmande. Att deltaga innebär en tvåvägskommunikation och identiteten kan få med sig 

kunskap som kanske inte varit tillgänglig om den valt att fortsätta vara osynlig i den virtuella 

miljön. Eftersom att identiteten här interagerar med tibetaner, får identiteten med sig kunskap 
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och frågeställningar som personen inte hade upplevt i sitt dagliga liv, utanför Internet. 

Kopplingen till Tibet blir även starkare. Internetidentiteten rör sig på de olika webbplatserna 

som om det var identitetens egen bakgård. Den känner och umgås med andra tibetaner och de 

olika webbplatsernas miljö har blivit hemtam och inte främmande. Jag säger inte att 

hemmiljön blivit främmande, men sannolikheten att personen ser på saker med nya ögon, 

utifrån den kunskap som Internetidentiteten givit, är stor.  

 

Användarnamn och registrering 

Att vara anonym på Internet är inte svårt. Att vara anonym och samtidigt försöka föra fram 

åsikter kan dock vara besvärligare, i alla fall om man vill ha någon trovärdighet och inte 

riskera att bli trollförklarad. När american born chines gjorde sitt inlägg fanns möjligheten att 

starta trådar och ge svar i trådar enbart genom att ge sig själv ett identitetsnamn. Det krävdes 

ingen registrering. Genom att klicka på en ”post replay” -knapp kunde besökaren svara på ett 

inlägg eller genom att klicka på knappen ”New Topic” starta en helt ny tråd. Detta är nu 

ändrat på webbplatsen www.phayul.com. För att kunna deltaga i diskussionerna krävs att 

personen skapar en identitet där följande måste uppges: 

 

• Användarnamn – används som identifiering på webbplatsen och dess forum. 

• Lösenord – för att se till att det är rätt person som använder identiteten. 

• Namn – identitetens riktiga namn, som kan väljas om det ska synas. 

• Land – vilket land personen bor i. 

• E-post – denna är inte synlig, utan ett formulär som används för kontakt. 

• Födelsedata – kan användas för att skicka en e-post på en födelsedag till exempel. 

 

Man behöver inte godkänna några villkor för att kunna använda forumet eller registrera sig. 

Man kan även välja om ens identitet, eller de uppgifter som skrivits in vid registreringen, ska 

synas om någon vill titta närmare på identiteten bakom ett inlägg. Här kan identiteten välja 

om uppgifterna ska vara synliga för alla, för medlemmar, för skolkamrater, för vänner eller 

för ingen. Det finns en form av ett inre nätverk där identiteten kan söka efter skolkamrater och 

vänner. Detta har jag inte tittat närmare på så jag kan inte säga hur det fungerar, eller hur 

denna identitet blir synlig för de i det inre nätverket.  

Varje identitet har en egen sida för sin profil, och det är valfritt om uppgifterna 

där ska visas för de registrerande medlemmarna på webbplatsen. På denna finns 

http://www.phayul.com/
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användarnamn, namn, adress, land, samt kön för den intresserade. Man kan också välja att 

visa ett foto på sig själv. Vid genomgång av ett antal identiteter på detta forum kan jag 

konstatera att de flesta väljer att inte visa ett foto, men de flesta anger vad som verkar vara ett 

riktigt namn. Många har även angett en form av hemadress. Det är ett fåtal som håller sin 

identitet osynlig och som jag därför inte kan se. Jag är registrerad som vanlig användare och 

min identitet är synlig för alla.  

Olika identiteter väljer att göra olika sätt att göra sig synliga på, men jag tror 

inte sättet som de väljer har någon betydelse för hur resten av identiteterna ser på dennes 

trovärdighet. Jag tror att det är inlägget i sig som skapar intresse och om det är en intressant 

tråd besvaras inlägget utan att det görs några efterforskningar på identitetens synlighet. 

Samtidigt blir trovärdigheten större när en identitet delar med sig av sig själv. Det är trots allt 

enbart genom att visa ett foto som anonymiteten försvinner. Användaren kan även välja att ha 

någon form av signatur på sina inlägg. Detta kan till exempel vara ett citat av Dalai Lama. 

Denna signatur ligger då som en sidfot på identitetens inlägg. En signatur kan ge en identitet 

både större eller mindre trovärdighet. Ett väl valt citat kan för vissa påvisa en förståelse eller 

insikt som de kan relatera till och på detta sätt skapa trovärdighet inom gruppen. 

 

Anonymitet 

Detta stycke ska på olika sätt behandla anonymitet på Internet. Att vara anonym kan både ha 

för- och nackdelar beroende på situation, kontext och orsak till anonymiteten. Det finns 

personer som utnyttjar denna möjlighet för brottslig verksamhet och till att lura människor. 

Jag ämnar inte ta denna diskussion djupare, utan försöker se det i förhållande till identitets 

byggnad. 

På Internet finns möjligheter att ventilera åsikter och värderingar som inte 

person inte har eller kan stå för, kanske åsikter som personer i dennes verkliga omgivning inte 

vet om eller skulle acceptera. Detta kan vara så att åsikten inte är en persons verkliga åsikt, 

men det kan finns ett värde i att åsikten eller värderingen kommer upp till ytan och kan 

diskuteras. På Internet fungerar anonymitet som en säkerhet från repressalier samtidigt som 

den kan distansera personen från åsikterna som ventileras genom texten. Man behöver, till 

exempel, bara ansvara för sina åsikter genom att svara på inlägg på ett forum (Wood & Smith 

2001: 58). Och om man vill, så behöver man inte svara. Ett exempel på detta är den american 

born chinese som nämndes tidigare i texten. Personen har en signatur men är inte registrerad 

som användare på www.phayul.com. american born chinese fick svar inom en timme. Sedan 

http://www.phayul.com/
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gjorde han ytterliggare ett inlägg senare samma dag, men har inte återvänt till meningsutbytet 

efter detta.  

Ett annat mer konkret fall tar Wood och Smith (2005:51) upp då de beskriver 

hur ett antal kvinnor under tre år deltog i en diskussionsgrupp på Internet. En av 

medlemmarna i denna grupp gick under namnet Julie Graham. Hon berättade att hon var 

stum, samt att hon varit med om en allvarlig bilolycka. Hon var deprimerad och tänkte ofta på 

självmord. Julies berättelser gjorde starkt intryck på de andra deltagarna i diskussionsgruppen, 

och en av kvinnorna bestämde sig för att söka upp denna Julie, för att ge henne det stöd och 

omtanke hon tycktes behöva. Men kvinnans efterforskningar ledde henne till någon helt 

annan. Julie visade sig vara påhittad av en man som ville komma djupare in i det kvinnliga 

psyket genom att låtsas vara en kvinna. När diskussionsgruppen fick reda på att Julie var en 

man fördömde de hans agerande som ett intrång i deras privatliv. Wood och Smith frågar sig 

varför kvinnorna blev så upprörda på någon de aldrig träffat ansikte mot ansikte? Författarna 

menar att det är lätt att som utomstående säga att det var bara ord på skärmen, men i den 

kontexten som detta hände var mannens och de kvinnliga deltagarnas identitet lika verkliga. 

Exemplet visar att kommunikation med hjälp av en dator och en Internetuppkoppling ger 

deltagaren i olika fora, e-post-listor fria händer att skapa den identitet som han eller hon 

önskar. Dessutom medför det att de man träffar på Internet aldrig kan veta om man finns i 

verkligheten.  

Wood menar att det finns tre stycken nyckelfrågor angående anonymitet på 

Internet. För det första handlar det om de olika inläggens trovärdighet. Ett anonymt inlägg får 

inte samma trovärdighet som ett gjort av en känd person. Samtidigt har människor 

förutfattade meningar om andra och en åsikt kan ifrågasättas för att den kommer från en känd 

person. Den andra nyckelfrågan är hur Internet-gruppen hanterar sina medlemmar. Frågan är 

om gruppen ger utrymme för oliktänkande, och i så fall hur dessas åsikter hanteras? 

Anonymiteten ger möjlighet att ge uttryck för åsikter inom gruppen utan att riskera 

repressalier. Jag vet att åsikter som skiljer sig från Dalai Lamas många gånger fick mycket 

kritik på de olika forum jag har besökt. Men det verkar som om det fanns en stor tolerans för 

dessa avvikande åsikter.  

Om du är registrerad användare får du större möjlighet att diskutera och bemöta 

inlägg, men riskerar också att utsätta dig för kritik. Den tredje frågan handlar om att skriva 

åsikter och argument som hamnar utanför vad lagen tillåter. Anonymitet gör att det inte finns 

möjligheter för rättsväsendet att vidta åtgärder. Det finns idag inget svar på hur de olika 

diskussionerna runt anonymitet ska hanteras. Det enda som är säkert är att det inte finns några 
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enkla svar. Forskare och rättsexperter menar att användarna till viss del är ansvariga för vad 

som skrivs, och därmed ansvar för textens trovärdighet (Wood & Smith 2001: 58). 

Trots att en identitet kan behålla någon form av anonymitet måste man i de 

flesta fall trots detta registrera sig i någon form för att kunna delta i den virtuella 

gemenskapen. En identitet består av personlighet och sociala konstruktioner som kan formas i 

och till den kontext som den ska användas i. Men när man skapar en identitet för att till 

exempel deltaga i ett forum på Internet, behöver inte identiteten belysa alla delar av ens 

person, eller till om med ingen av de komponenter som är delarna av ens verkliga identitet. 

Den digitala identiteten visar bara det namn som väljs för att representera personen. Ibland 

händer det att en digital identitet väljs för att skapa kaos och konflikter (lämpligen med ett 

namn som i sammanhanget inte är för uppseendeväckande). En sådan identitet kan i Sverige 

kallas för ”troll”. Jag loggade in på ett forum för en av Sveriges största popgrupper i 

anslutning till att de skulle släppa sin senaste skiva. På detta forum var aktiviteten hög, och 

här var det ett flertal ”troll” aktiva. De pekades ut av moderatorerna14 på forumet, och en del 

av dem blev avstängda.  

”Troll” kan även hittas på webbplatser kopplade till Tibet. På webbplatsen 

www.phayul.com finns ett forum som heter Phayul, där underrubriken säger att här diskuteras 

ämnen som berör moderlandet, finns en tråd med rubriken Tibet is dead, vars författare snart 

fick ”troll” stämpel. Detta ”troll” utger sig inte för att vara tibetan, men personens identitet 

ifrågasätts av andra medlemmar på grund av det innehåll meddelandet har. Så här skrev 

american born chinese 20040926: 

  

 tibet is dead   

 wait till that railroad is completed ur culture will be dead, just give it up tibet is 

dead. u guys are aways whining and complaining u talk so much but u can walk 

it. if i were u guys i wouldn't start becoming terroist u know what a bad name 

that is. i live in american and no average american cares about u guy all they do 

care its about there pocket books and china's economy is the second engine for 

growth. pretty soon u guys are gonna end up like the native americans. u people 

are living in a dream world which will never come true.  

      (Se länk 5) 

                                                 
14 Moderator är en person som har befogenheter att stänga av identiteter, styra upp diskussioner och även radera 
inlägg som kan anses vara stötande till exempel. Dessa kan vara den ansvarige för webbplatsen, men även andra 
personer som då fått detta förtroende av ansvarig. 

http://www.pahyul.com/
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Detta inlägg skapande mycket ilska och en hel del, minst sagt kraftfulla yttringar, som svar. 

Personen avfärdades redan 20041204 som ett ”troll”, och skribenten Really American Born 

antog att american born chinese hörde hemma hos någon av de kinesiska propaganda 

avdelningarna. Trots detta fortsätter diskussionen och det senaste inlägget är skrivet 2005007. 

När jag tittar genom de olika inläggen i denna tråd ser jag vilka olika vägar en diskussion kan 

ta. I sitt inlägg hänvisar skribenten till de amerikanska ursprungsfolken. Detta har lett till att 

en del av inläggen tar upp detta påstående och jag antar att det är en representant från denna 

grupp med ett identitetsnamn som Cherokee. Huvuddelen av svaren handlar om american 

born chinese diskussion runt Tibet.  

Att diskussionen ibland får ett eget liv vilket kan både vara en nackdel och en 

fördel. Att olika ämnen diskuteras i samma tråd kan ibland leda till nya insikter och 

tankebanor. Detta är en fördel med det skrivna ordet. Det finns kvar efter en vecka och då har 

deltagarna hunnit tänka genom det som är skrivet, och kanske ändrat åsikt eller har möjlighet 

att argumentera mer för sin ståndpunkt. Om en diskussion går över styr finns många gånger 

en moderator som då kan avsluta tråden, eller ta bort inlägg som är mera av karaktären 

personangrepp än konstruktiva tankegångar. På detta sätt är inte Internet den totala 

demokratin som man ibland vill göra den till. 

Som jag skrev inledningsvis i detta stycke har anonymiteten på Internet både sin 

för- och nackdelar. Det gäller för användaren att vara uppmärksam vid kontakter speciellt om 

personen är ny eller ovan vid en Internetmiljö. En lärarinna från grundskolan talade om för 

mig att elever berättat om chattar och att de direkt kunde se om en identitet verkade ”skum”. 

De avslöjades ganska snart på det sätt som de skrev på. Lärarinnan hade samma upplevelse 

när hon själv skulle agera som en tonåring tillsammans med sina elever. Hon tyckte att hon 

agerade precis som de, men hon blev utskrattad av dem. Men en ovan Internetanvändare har 

inte ännu denna förmåga att kunna läsa det skrivna ordet på detta sätt.  

Att skapa en identitet på Internet handlar många gånger om att skapa relationer 

och olika sätt att kommunicera i dessa relationer, och det är detta som nästa del tar upp. 
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Relationer 

A recent advertising campaign for a British beer company proclaimed that real 

men go out to the pub and relate to females, not just to emails. It reflected a 

widespread assumption (shared by some academics) that the Internet generates 

culture of ‘nerds’ who substitute virtual relationships for ‘real ones, a charge 

that is inadequately met by the opposite argument that virtual relationships are 

themselves real (Miller 2000:55). 

 

Att det bara är ”nördar” som kommunicerar på Internet är en uppfattning som fortfarande 

existerar och gäller för människor som inte riktigt tror på denna form av kommunikation. 

Problemet för många är det att du inte kan se människan bakom texten, de vill se ett ansikte 

eller i alla fall höra en röst, för annars känner de att de inte kan kommunicera. Relationer på 

nätet har även hamnat i mediafokus när brottslingar har använt olika forum för att hitta offer. 

Men jag tycker att det ändock har skett en förändring i synen på detta kommunikationssätt, 

både hos media och hos den vuxna befolkningen. Idag belyser kvällstidningarna olika former 

av kommunikation på Internet genom att ge handledning till hur man kommunicerar och vilka 

olika webbplatser som det finns som ger möjlighet till chatt och att kunna hitta exempelvis en 

partner. Idag tycker jag att bilden av vem som har relationer på Internet har förändrats. Man 

ser att det inte bara är ungdomar och kriminella som chattar, utan att det kan vara vem som 

helst. Och att detta görs för att få uppleva och lära känna människor som de inte skulle kunna 

ha gjort utan Internet. 

Vad är det som formar en relation och en identitet på Internet? Det 

grundläggande i kommunikation över Internet är att personen känner att det är verkliga 

människor som kontaktas genom teknologin, att det inte bara är ord på en skärm. Detta menar 

Wood och Smith är det fundamentala för att kunna förstå och ha en digital identitet (Wood & 

Smith 2001: 49-50). De menar vidare att detta handlar om hur olika personer kan känna sig 

delaktiga i en miljö där den omgivande miljön inte har någon påverkan. Detta handlar till viss 

del om att i medvetandet kunna återskapa och applicera ljud och känslor som är upplevda vid 

ett annat tillfälle; att personen kan applicera självupplevda händelser, ljud eller dofter i ett nytt 

sammanhang, När texten som läses på skärmen talar om ett ljud eller en doft kan personen 

känna eller höra detta genom sitt eget minne. 

En viktig aspekt av en identitet är hur den upplevs och presenteras för andra 

människor. Hur andra uppfattar identiteten kan till viss del bestämmas av individen genom de 
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val man gör. Samtidigt finns det andra delar av identiteten, eller jaget, som inte kan väljas. 

Detta kan vara förutbestämt eller formas av den omgivning och miljö man lever och växer 

upp i. Klädval, ålder och kön spelar stor roll för hur man uppfattas i ansikte mot ansikte 

interaktion. När mötet sker online är många av dessa aspekter på identiteten dolda. 

Interaktionen på Internet gör det möjligt att kontrollera vad andra upplever av oss på ett sätt 

som aldrig varit möjligt tidigare (Wood & Smith 2001: 54). 

Trots att en digital identitet ger sig själv vissa attribut, så skapar andra personer 

sin föreställning om identiteten genom den miljö som texten skrivs i, typ av signatur och vilka 

olika fora eller chattrum personen med den digitala identiteten är engagerad i. Summan av vad 

den digitala identiteten säger om personen ifråga och hur den umgås med andra online blir 

den person som andra upplever. Dessutom är språket viktigt på Internet, för det är främst 

genom språket som identiteten konstrueras (Wood & Smith 2001: 55). 

Detta kan relateras till Lewellens resonemang om identitet. När en person 

bestämmer sig för att anta en Internetidentitet, utformas identiteten på i princip samma sätt 

som när en person väljer kläder för att skapa en viss identitet. På så sätt reflekterar ett 

användarnamn den identitet som användaren vill representera. Samma identitetskoppling till 

en viss miljö kan speglas genom en signatur. Ytterligare en del i identitetsbyggandet är sättet 

en person väljer att formulera sig i text. Jag anser att detta är den viktigaste delen i identiteten, 

för det är genom orden som du väljer, eller väljs till, ditt förhållande dig till en omgivning. 

Detta resonemang kan kopplas till tibet is dead inlägget som jag tog upp tidigare. Inlägget är 

postat under namnet american born chinese. Detta namn ger intrycket att det rör sig om en 

person som inte är påverkad av tankar och värderingar associerade med den kinesiska 

regimen. Här är en person som tittar på förhållandet mellan Tibet och Kina från ett 

amerikanskt perspektiv, och som gör anspråk på att framlägga åsikter som uttrycker vad den 

stora allmänheten anser. Detta sägs rent ut i inlägget, då det hävdas att allmänheten i USA inte 

bryr sig om Tibet. Ser vi på hur personen skriver, eller använder sig av språket, verkar det 

vara en person som är van att skriva på Internet, kanske en van amerikansk tonåring. Typiskt 

är bruket av Internetslang, att skriva u istället för you, till exempel. Men, stavfel och 

felskrivningar tyder på att den som skriver knappast är en genuin ”american born chinese”. 

Namnet american born chinese skriver ytterligare ett inlägg på webbplatsen, med likartade 

argument, innan han eller hon, den, de eller det, försvinner i Internets stora tomrum.  

Identiteten american born chinese är en oregistrerad användare av forumet på 

www.phayul.com. På detta forum kunde vem som helst delta i de olika fora som fanns på 

webbplatsen. Nu är detta ändrat. För att kunna deltaga i de olika diskussionerna krävs en 

http://www.phayul.com/
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registrering som jag skrev tidigare och därmed en mer synlig identitet. Genom registrering 

kan andra registrerade deltagare få del av uppgifter om identiteten som den har valt att lämna. 

Att registrera felaktiga uppgifter är helt möjligt. Det enda som krävs vid vissa registreringar är 

en fungerade e-post. Efter registrering och efter att identiteten gjort ett inlägg i en tråd, blir 

identitetens namn synlig vid inlägget i forumet. Nu kan andra registrerade identiteter klicka på 

skribetens identitetsnamn och kommer då till en sida som visar riktigt namn, hemort och land 

i detta fall.   

Denna del har satt sitt fokus på olika vinklar av identitet på Internet. Från hur 

den skapas, utvecklas och överlever. Även mer tekniska aspekter på själva tillvägagångssättet 

har belysts. Nästa del kommer att ge en bild av hur en identitet kan skapas och utvecklas på 

Internet. 

 

Att bli tibetan på Internet 

När en person skapar sin Internetidentitet formas den utifrån var identiteten ska befinna sig. 

Om en tibetansk identitet skapas så krävs både kunskap och intresse för att den ska kunna 

överleva i nätmiljön. Ett aktivt deltagande och kunskap i ämnen som identiteten diskuterar gör 

att trovärdigheten hos identiteten ökar. Annars riskerar identiteten en trollstämpel, utfrysning 

eller uteslutning från gemenskapen.  

Att kunna deltaga i diskussioner både på forum och chattar är något som kan 

läras på nätet. Du kan besöka olika forum och chattar kopplade till Tibet utan att göra dig 

synlig. Du kan logga in på en chatt och följa konversationen utan att själv delta. Även om det 

finns en tidsspärr som kastar ut identiteten från chatten om den inte gjort något inlägg under 

en viss tid, har du tid att lära dig om mönster och etik på forumet innan du beslutar dig för att 

göra din identitet synlig. Vi säger att en person har varit och lyssnat på Dalai Lama vid hans 

senaste besök i Sverige. På vägen ut får denne en folder i handen som berättar om Tibet. I 

foldern finns en webbplats nämnd, nämligen www.tibet.se. Senare besöker personen denna 

webbplats och läser informationen som finns där. Detta är grunden för identiteten, den 

kunskap som senare ska användas i olika diskussioner och forum. När väl intresset är väckt 

finns det mängder av webbplatser att besöka, som ger information och en kunskapsbas.  

Personen hittar ganska snart till www.phayul.com, även om denna webbplats 

inte kommer först bland träffarna när man Googlar på Tibet. Hittills har personen samlat på 

sig en massa information, kanske läst någon bok, men framförallt besökt alla webbplatser som 

personen har hittat på Google eller genom länkar från webbplaster som besökts. På 

http://www.tibet.se/
http://www.phayul.com/
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www.phayul.com finns massor av aktuell information om Tibet, Dalai Lama och människor 

som är en del av den tibetanska diasporan. Denna information, tillsammans med det historiska 

materialet som samlats in på andra webbplaster gör att när personen hittar till forumet på 

webbplatsen, så känner personen igen olika trådar som diskuteras. Personen börjar nu 

kartlägga både ämnen som han kan relatera till, med hjälp av den kunskap som inhämtats 

tidigare men även ämnen som han inte känner igen. Detta leder till nya sökningar på Google, 

och att tråden besöks för att se vad som skrivs. Efter ett antal besök bestämmer han sig för att 

registrera sig. Detta gör honom inte synlig, men han känner sig mer delaktig i livet på 

webbplatsen. 

Nu förutsätter vi att han besöker webbplatsen kanske inte varje dag, men i alla 

fall väldigt ofta. Han börjar nu känna igen olika identiteter, vet vilka ämnen som är aktiva och 

vilka ämnen och trådar som de mest aktiva skribenterna engagerar sig i. På detta sätt skapar 

han sig en bild av de olika identiteterna. Han lär känna dem utifrån vad och hur de skriver. 

Samtidigt lär han sig hur miljön på forumet fungerar. Det kan finnas oskrivna regler till 

exempel, som en ovan besökare kanske skulle göra övertramp på. När en identitet väljer att 

göra sig synlig, kan denna själv bestämma hur synlig den vill bli. Genom att göra ett inlägg i 

en tråd där aktiviteten inte är så hög, kan synligheten bli mindre än om man väljer att skriva i 

en tråd där aktiviteten är hög. Ett inlägg i en tråd kan vara en början eller ett slut. Allt beror på 

hur inlägget bemöts. Men har identiteten det som krävs, finns förutsättningarna till en lång 

relation och kommunikation.  

Att skapa en identitet på Internet kan göras både med litet och stort 

engagemang. Allt handlar om i vilken miljö identiteten ska utvecklas, och i vilket syfte den 

skapas. Om syftet är att gå in i en diskussion på ett forum och skriva något för att sedan 

kanske inte återvända, då krävs det kanske inte mer än ett par minuter; registrera sig på 

webbplatsen, och ge sin identitet ett användbart användarnamn går fort. Men om tanken är att 

skapa en varaktig relation, som kanske kan utvecklas till något även utanför Internet, då krävs 

betydligt mer tid och kunskap. Det är även skillnad på vad som kräver kunskap i 

identitetsbyggandet. För att få en bra karaktär i ett rollspel krävs andra kunskaper än de som 

krävs för att få en i ett forum kopplat till en tibetansk webbplats. Samtidigt spelar det ingen 

roll vem som sitter bakom tangentbordet, om inte de i den gemenskapen som 

Internetidentiteten rör sig vill att det ska spela roll. Här är det orden som har betydelse, och 

hur en identitet formulerar sig i skrift som har betydelse.  

http://www.phayl.com/
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Med detta textavsnitt vill jag ge en bild av hur en identitetsbyggnad skulle kunna 

utvecklas på Internet. Som avslutning tänker jag göra en koppling mellan den tibetanska 

buddhistiska identiteten och den tibetanska identiteten i stort. 

REINKARNATION 
 

Enligt buddhistisk tro är livet en cykel av oräkneliga återfödslar. Ordet samsara, som denna 

cykel kallas, kan ungefär översättas med att fortsätta vandra. Livet ses som en tidlös vandring 

genom tid, återfödslar, utsläckande och födslar av galaxer och världar. Det finns sex nivåer av 

existerande, som varelsen passerar genom i någon av sina återfödslar. De tre lägre omfattar en 

form av helvete, andevärld och djurens värld. De tre högre omfattar den mänskliga världen, 

halvgudar samt gudar. Dessa sex utgör livets hjul och alla varelser passerar dessa fram till 

dess att de når upplysningen. I denna cykel av återfödslar kan en person i sina tidigare liv ha 

varit sin mors fiende, varit en gud eller en insekt. Vad personen återföds till styrs av karma, 

inte av slumpen. Karma ses som resultatet av vad en person gjort, bra eller dåligt, och detta 

lämnar ett spår som bestämmer karma. Om en person återföds som en insekt, så är detta 

frukten av de spår som den tidigare varelsen hade med sig (Mayhew 2002:46). 

 

Steven Seagal 

Bland de tibetanerna som är buddhister är reinkarnation en del av deras identitet. Andliga 

ledare som Dalai Lama ses som återfödda, och är i de flesta fall av tibetansk börd. Men ett 

undantag finns. Lama Pema Norbu Rinpoche15 har erkänt skådespelaren Steven Seagal som 

en tulku, en reinkarnation. Detta har dock diskuterats, och alla buddhistiska kretsar är inte av 

samma åsikt16. Lama Pema Norbu Rinpoche är en av de ledande lamorna inom Nyingma 

traditionen17 av tibetansk buddhism. På sin webbplats www.stevenseagal.com (se länk 6) 

skriver Steven Seagal att han valt att inte göra för stor affär av detta. På webbplatsen 

www.tibet.dk (se länk 7) finns lama Pema Norbu Rinpoches ord om hur han såg att Steven 

Seagal var en reinkarnation av Chungdrag Dorje (Yudra Nyingpo )18. Man skulle kunna hävda 

                                                 
15 Om Pema Norbu Rinpoche: http://wwwpalyul.org/eng_lama.htm 
16 Läs här: http://www.american-buddha.com/seagal.closet.htm 
17 Tibetansk buddhism består av fyra traditioner eller skolor: Sakya, Kagyu, Nyingma, Gelugpa 
18 Yudra Nyingpo var en översättare som hjälpte till at översätta skrifter, se här: 
(http://www.aroter.org/swe/history/semde.htm)  

http://www.stevenseagal.com/
http://www.tibet.dk/
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att Seagals status som tulku är en strategi för att skapa publicitet runt Tibet och trosfrågor. Jag 

är naturligtvis medveten om detta, men det är inte något som jag tänker diskutera här. 

 

Reinkarnation och identitet 

Vad innebär Seagals reinkarnation i fråga om en tibetansk identitet? Mig veterligen har 

Steven Seagal inga släktkopplingar till Tibet, men har trots detta blivit erkänd som en 

reinkarnation av en tibetan som levde på 1800-talet. Varför har karman efter Chungdrag Dorje 

valt att återfödas i en icke-tibetans kropp? Innebär detta att Steven Seagal är tibetan eller 

kanske halvtibetan? Eller har han någon annan form av tibetansk identitet?  

Om en person tror på reinkarnation då tror denna person att karma identiteten 

har genomlevt ett flertal liv innan detta. Säg att den tidigare varelsen var tibetan. Är det då 

inte möjligt att karman har tagit med sig minnen som kan förnimmas genom aktiviteter, 

känslor etc. På så vis skulle en icke-tibetan, som kanske är buddhist och aktiv inom 

Tibetrörelsen, kunna vara en återfödd tibetan. Man skulle kunna tänka sig att denna del av 

identiteten kommer fram vid ett visst tillfälle, när tidpunkten är den rätta. Om detta vore så, 

vem kan då säga att en tibetansk Internet-identitet är omöjlig för en person som inte är etnisk 

tibetan? Om den person som känner att en sådan identitet passar och känns helt rätt kan då 

någon säga att detta är en tillhörighet som du inte får tillhöra? 
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SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 
 

I personally think that identity on the internet  is not that who you are because 

nobody knows who you are. On the other hand, people with the same thoughts 

and same goal can be categorized as a group or you can look at it as an identy. 

                 Nudup Dorje 2005-05-25 (från en e-post)  

 

Tanken med denna uppsats har varit att kunna påvisa möjligheten att skaffa en ny identitet 

och i detta fall kopplat till en etnicitet som inte personen bakom identiteten har. Att detta är en 

komplex fråga med många olika tankställningar har varit tydligt för mig under skrivandet. 

Som jag har påpekat många gånger är det inte svårt att skaffa identitet på Internet, det som är 

svårare är ett ge identiteten den substans som krävs för att överleva i en Internetmiljö. Detta är 

helt upp till personen som finns bakom identiteten, och detta är en del som tyvärr jag ej haft 

möjlighet att utforska. För att en sådan forskning skulle vara genomförbar skulle det krävas 

intervjuer och samtal med både tibetaner och personer som har tagit en tibetansk identitet på 

Internet. Detta arbete skulle bli för omfattande så jag har valt att försöka visa på hur det är 

möjligt att bli en tibetan på Internet. 

Ramen för detta resonemang har legat i Appadurais tankar om ethno- och 

mediascapes. Med dessa som bas har jag fört ett resonemang för en identitetsbyggnad på 

Internet, där fundamentet för identiteten ligger i en förskingring/en diaspora och användandet 

av digitala kommunikationsformer. Dessa förutsättningar menar jag gör det möjligt för en 

person att skapa en Internetidentitet och deltaga i en gemenskap som skulle ha varit stängd i 

ett ansikte mot ansikte miljö. 

Olika miljöer kräver olika identiteter. Jag menar att en tibetansk Internetidentitet 

är möjlig med tanke på olika bakomliggande faktorer. Här spelar diasporasituationen en stor 

roll. Internet har på många olika plan hjälpt till med det tibetanska identitetsbyggandet. 

Exilregeringen med de sidor som är kopplade till dem är ett plan, frivilligorganisationer på ett 

annat plan och tibetaner i exil på ett tredje plan. Alla dessa grupperingar har sin del i 

identitetsbyggandet. Det är här som tibetaner utspridda över hela världen möts för att 

kommunicera och diskutera. Det virtuella Tibet är öppet för de flesta som vill diskutera och 

ventilera frågor med koppling till Tibet. Ett landområde och ett hem som inte är tillgängligt 

för vissa av dess invånare, byts ut mot ett nytt hem. Detta hem finns på Internet, och är öppet 

för den som är villig och har den kunskap som krävs.  
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Jag kan se vissa likheter mellan den tibetanska och den maoriska närvaron på 

Internet, men där den samiska närvaron skiljer sig, och här spelar bakomliggande faktorer in. 

Att tibetanerna befinner sig i en diaspora situation är naturligtvis den största skillnaden. 

Denna situation gör att gruppen söker förståelse, kunskap och stöd från personer som inte är 

av tibetanskt ursprung. 

För att bli upptagen i gemenskapen krävs inte att deltagaren är tibetan. Hur en 

person väljer att göra sig synlig är naturligtvis ett fritt val. Jag kan se att personer som på ett 

tidigt stadium redovisar att de inte är tibetaner många gånger möts med en skepsis. Detta kan 

ha att göra med att de olika webbplatserna besöks av personer från den kinesiska regeringen 

som säkerligen utger sig för att vara personer de inte är. Detta kan leda till en viss skepsis mot 

personer som framhåller en speciell identitet som inte är tibetansk. Identiteter som inte talar 

som sitt ursprung möts inte av detta ibland tveksamma förhållningssätt, som en redovisad 

identitet ibland möts av. Samtidigt är det näst intill omöjligt att veta vem personen är som har 

skrivit de olika inläggen. Ett kort eller en signatur behöver inte betyda någonting på Internet. 

Diasporan har även gjort att medlemmarna har sökt hjälp och stöd utifrån. 

Personer som har gett sådant släpps in i gemenskapen och tas upp som bröder och systrar. Att 

ta upp en person i gemenskapen på detta vis har en koppling till den buddhistiska delen av den 

tibetanska identiteten. Buddhismen, med Dalai Lama som huvudföreträdare, har under de 

senare årtiondena haft stor påverkan på människor i väst. Denna del i den tibetanska 

identiteten är ytterligare en komponent som gör en tibetansk identitet på Internet möjlig.  

Men det är inte varje komponent för sig som gör det möjligt, utan helheten som gör att det 

tibetanska huset står öppet för ”nya tibetaner”. På samma sätt som när Tibet var ett fritt land, 

och de olika nomadfamiljerna underkastade sig ett lokalt klosters villkor för att få tillhöra 

gemenskapen, på samma sätt öppnas nu dörren för nya tibetaner på Internet.  

Om det är en buddhistisk gemenskap, eller en gemenskap om en tanke på att fritt 

Tibet som gör att dörren öppnas till gemenskapen har ingen betydelse. I slutändan har det nog 

inte heller någon betydelse om en person väljer att anta en tibetansk Internetidentitet eller 

håller fast den identitet som existerar bakom tangentbordet.  
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