
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK 
LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

André Hurtig 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

Internet som en förstärkning av det 

befintliga sociala nätverket. 

En kvalitativ studie av 20 ungdomars sociala liv på 

internet. 

Masteruppsats från Masterprogram i Kultur och mediegestaltning 



 
 

 

 

ISAK-Instutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

 

 

 

ISRN: LIU-ISAK/KSM-A -- 11/03 -- SE 

 

 

 

Handledare: Per-Anders Forstorp 

 

 

 

Nyckelord: internet, sociala interaktion, ungdom, globalisering, identitet. 



 

 

ABSTRACT 

Syfte: Att undersöka hur ungdomars ser på sitt sociala liv på internet. 

Material: Semistrukturerade intervjuer genomförd med en urvalsgrupp på 20 ungdomar i 

åldrar mellan 17 till 19.  

Teori: Globalisering samt identitet. 

Resultat: Internet fungerar som en förstärkning av det befintliga sociala nätverket för gruppen. 

Deras sociala interaktion är främst inriktad mot de vänner de som de även träffar i den fysiska 

verkligheten. Respondenterna är starkt förankrade i sin lokala miljö. Den främst textuellt 

baserade miljö som internet utgör erbjuder inget substitut för respondenternas befintliga 

sociala interaktion i den fysiska verkligheten. Internet har erbjudit respondenterna ett 

träningsfält för identitetsutvecklingen. 
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1. INLEDNING 

I dagens samhälle är svårt att tänka sig en tillvaro utan internet. 1  Nätet har idag en plats i vårt 

jobb, i studierna och vårt sociala liv och speciellt det sistnämnda får mig att börja tänka på hur 

internet påverkar personen. 

I tidningar går det att läsa framgångshistorier, skräckhistorier och underhållande historier om 

internet. Ett exempel på en negativ historia om nätet kunde man den tredje januari läsa i 

Dagens Nyheter om en man som förlorade jobbet efter att, på Facebook, ha skrivit en negativ 

kommentar om sin arbetsplats.2 Ett annat exempel av en mer underhållande natur, också från 

Dagens Nyheter och rörande Facebook, är om ett par som döpte sin dotter till ”Like” efter en 

funktion på Facebook.3 Må det än vara allvarlig eller bagatellartad information som dessa 

artiklar ger så visar det dock på att den sociala interaktionen har inverkan på människors liv. I 

dessa fall så gäller det Facebook, men det är inte det communitiet som är föremålet för mitt 

interesse. Facebook är dock ett väldigt intressant fenomen men det som jag finner intressant är 

personen och hur människor ser på sitt sociala liv på internet.  

Min uppsats handlar om socialt liv på internet. Mer specifikt så är det en kvalitativ studie av 

en utvald grupp bestående av 20 gymnasiestudenter från samma program på en 

gymnasieskola. 

Med socialt liv på internet menar jag den interaktionen som sker människor emellan via nätet. 

Denna form av interaktion är något som tar allt större plats i vår vardag. Mats Lindberg säger 

i Paul Ronges bok Sociala medier: En halv sekund från ord till handling att förut så byggde 

människor lokaler som Folkets hus eller en plats till IOGT-NTO. Där kunde personer med 

samma intressen träffas. Idag gör personen en sajt på internet som fyller samma funktion.4  

En väsentlig skillnad mellan den sociala interaktion som förekommer på internet respektive 

det direkta mötet i den fysiska världen är just att nätet inte kan tillhandahålla den fysiska 

närvaron med alla signaler och kännetecken som också är former av kommunikation. För att 

                                                 
1 Att inte stava internet med versal i början är ett val jag gör och därmed följer rådande trend inom 
internetrelaterad forskning. Detta för att internet inte är namn på en person eller en fysisk plats. Markham & 
Baym [2009:vii] 
2 http://www.dn.se/nyheter/sverige/inlagg-pa-facebook-kostade-jobbet (hittat 2011-01-04 kl 10.47) 
3 http://www.dn.se/ekonomi/dopte-dottern-efter-facebook (hittat 2011-05-17 kl 18.09) 
4 Ronge [2010:21] 
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citera mediepedagogen Patrik Hernwall ”Erfarenheten är med andra ord medierad snarare än 

direkt fysisk.”5. 

Min urvalsgrupp av 20 ungdomar i åldrarna 17 till 19 år. Att mitt arbete skulle gräns över till 

ungdomsforskning var inte min intention från början. Min önskan var bara att finna en lagom 

homogen grupp respondenter och hade turen att få genomföra min undersökning med elever 

på ett gymnasieprogram. Definitionen av vad som är en ungdom eller inte kan jag se som lite 

diffus och jag har ingen ambition att försöka reda ut det begreppet. Det är just pågrund av 

denna obestämdhet i begreppet ungdom som jag först varit motvillig att befatta mig med 

denna sida av mitt arbete. I genomförandet av intervjuerna så tog respondenterna självmant 

upp deras upplevelse av att växa upp med internet och socialt liv därigenom. Det blev det 

avgörande argumentet för att rättfärdiga ungdomsperspektivet i mitt arbete.  

Det som även gör denna urvalsgrupp intressant är att de tillhör en generation som har vuxit 

upp med internet. Som Johan Höglund uttrycker det i boken NÅN DÄR?: 

”/…/ jag var ett år gammal när Berlinmuren föll och jag kan inte minnas ett Sverige 
utanför EU. Sociala mötesplatser på internet har varit en självklar del i min uppväxt och 
jag har så gott som varje dag under min tid som tonåring skickat digitala meddelanden 
till mina kompisar.”6 

Jag kan bara spekulera i om mina respondenter skulle hålla med om detta men utifrån mina 

erfarenheter utifrån min kontakt med dem så tror jag de skulle instämma. 

För att beskriva hur social interaktion via internet kom till ska jag nu gå över till att ge en kort 

bakgrund om nätets historia. Internet existens förutsatte först och främst datorer. Datorn 

föddes ur människans behov av att skapa kvantifierbar information. Redan under första 

hälften av 1900-talet togs flera steg mot den moderna datorn.7 År 1975 kom den första 

persondatorn som var tillgänglig i större skala för allmänheten.8  

På 1960-talet började forskare fundera på datorns möjliga kommunikativa potential. Dessa 

tankar delades även av USA:s militär som ville skapa en form av kommunikation som inte 

skulle slås ut vid händelse av krig.  År 1969 öppnades datornätverket ARPANET.9 Detta 

                                                 
5 Hernwall [2001:213] 
6 Höglund [2008:95] 
7 Beekman & Beekman [2009:6f] 
8 Capron & Johnson [2004:504] 
9 ARPANET står för Advanced Research Projects Agency NETwork. Beekman & Beekman [2009:317] 
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nätverk utvecklades under de kommande åren innan det lades ned år 1990 men introducerade 

de teknologiska grunderna för internet. 10 

Även tidigt i datornätens historia skapades sociala nätverk och annan typ av social interaktion, 

då främst av tekniskt kunniga personer som var involverade i skapandet av datornäten. Redan 

på 1980-talet så behövde inte användarna av sociala nätverk och liknande med nödvändighet 

ha stora kunskaper i programmering. När internet riktigt slog igenom på 1990-talet så 

öppnades möjligheten för social interaktion via internet för datoranvändaren sig på internet 

med ringa tekniska kunskaper.11 Chris Abbott hävdar att internet gick ifrån att nästan helt 

varit reserverat för den akademiska världen till att tillhöra alla.12  

Det är just denna sociala interaktion som sker på internet som är mitt intresse och jag kommer 

att fokusera mig på i den följande analysen. Efter den korta historiken så lämnar jag de 

tekniska aspekterna bakom mig vilket är en medveten strategi då teknikens utveckling inom 

detta ämne snabbt går framåt och när detta sker tenderar forskning som går igenom tekniken 

att kännas ålderdomlig trots att den innehåller relevant information. Ett exempel på det är Eva 

Thulins avhandling Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon: 

Konsekvenser för vardagslivets geografiska dimensioner från 2002. Det är en bra och 

informativ bok som jag har haft användning av. Dock blir det uppenbart när jag läser den att 

de år som har gått har inneburit att tekniken har utvecklas. När Thulin tar upp konvergensen 

av mobiltelefoner med internet och säger ”[att] man talar numera t.ex. om mobilt internet” på 

ett sätt som känns som en hypotetisk eller teoretisk möjlighet.13 Effekten blir att det känns lite 

utdaterat då jag i nu i skrivande stund är uppkopplad på internet via mobilt bredband på min 

laptop. 

Det sociala livet på internet förändras ju det också, olika sajter och communites blir populära 

och därefter så tar nya vid. Nya innovationer kanske gör att mitt arbete snabbt kommer att 

kännas utdaterat. Dock så är inte mitt arbete inriktat på en specifik sajt eller community utan 

jag är intresserad av hur personer uppfattar sitt sociala liv på internet.  

Min tes är att internet fungerar som en förstärkning av det befintliga sociala nätverket som 

gruppen redan har skapat i sin omgivning i den fysiska världen. Med detta vill jag ge en lite 

mer nyanserad bild av mitt ämne då jag ofta tycker att röster som diskuterar internet, ur olika 

                                                 
10 Beekman & Beekman [2009:317f] 
11 Castells [2002:62f] 
12 Abbott [1998:85] 
13 Thulin [2002:10] 
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aspekter, kan ha en tendens att se mediet som livsomvälvande för sina användare. För att 

citera Peter Dahlgren: 

 ”Sådant tänkande, med ett utopiskt drag, menar att Internet exempelvis kan bidra till att 
främja gemenskap, demokratin, individuell utveckling och stimulera ekonomin.”14 

Jag säger inte emot dem, men jag vill istället undersöka hur användare faktiskt uppfattar sitt 

sociala liv på nätet. Jag vill heller inte måla upp en dystopisk bild av social interaktion via 

internet: jag är väl medveten om att internet ibland har fantastiska möjligheter. Till exempel 

så kunde man den 20 januari 2011, i Dagens Nyheters nätupplaga, läsa om den roll sociala 

medier spelande i revolutionen i Tunisien.15 Vilket kan ses som ett bevis på en fantastisk 

möjlighet som internet har medfört. 

Med allt detta sagt så vill jag avsluta med en tanke av Anders Hektor som, år 2001, ställde en 

fråga i inledningen till sin bok ”Whats the Use?” om hur internet skulle kunna fortsätta fånga 

människors interesse efter att nyfikenheten för internet som nyhet avtog.16 När jag skriver 

detta, ett decennium senare, så funderar jag på om det verkligen avtog.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är: Hur ser den utvalda gruppen på sitt sociala liv på internet?  

Min tes är att internet fungerar som en förstärkning av det befintliga sociala nätverket för 

gruppen. 

De frågeställningar jag använder mig av för att besvara detta är följande:  

• Har gruppen kontakt med personer i ett globalt perspektiv eller är kontakten mer lokalt 

inriktad? 

• Har internet skapat en brytning från identitetsbegreppet för gruppen?  

• Hur ser min utvalda grupp på sig själva i deras interaktion via internet? Och hur tycker 

de att deras sociala liv i ”verkligheten” respektive internet skiljer sig åt? 

• När gruppen är online, hur ser de på människor som de kommer i kontakt med via 

nätet som de inte tidigare känner? 

                                                 
14 Dahlgren [2002:15] 
15 www.dn.se/nyheter/varlden/bloggarna-ett-steg-fore-i-tunisien (hittat 2011-01-20 kl 13.07) 
16 Hektor [2001:2] 
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• Hur håller gruppen sig säkra på nätet och mycket information om sig själva berättar 

de? 

• Vad finns det för sinnesbild hos gruppen angående det sociala livet på internet? 

 

1.2. Upplägg 

Uppsatsen börja med en inledning där jag förklarar mitt ämne, syfte och frågeställningar, 

avgränsningar samt ger en förklaring av mitt språkbruk och de begrepp jag kommer använda 

mig av i detta arbete. Inledningen följs av kapitlet Tidigare forskning och teori. Mitt val att 

placera den tidigare forskningen och teorin här bygger på att jag vill skapa distans mellan 

inledningen och tidigare forskning och teorin. Dessa två kan kännas allt för lika vilket kan 

leda till att det känns som en fortsättning på inledningen istället för ett eget kapitel. 

I min tidigare forskning tar jag först upp information om ungdomar och internet, följt av för 

relevanta perspektiv om blogg, community och interaktion online. Onlinevänner handlar om 

vänskapsrelationer som sker endast via internet och därefter följer, i WoW som träning, ett 

exempel på hur interaktion via internet kan fungera på ett utvecklande sätt. Jag går sedan in på 

faror på internet och avslutar med en del om nationaliseringen av internet. Min teori börjar 

med ett stycke om globalisering för att sedan ta upp identitet.  

Metodkapitlet går igenom min valda metod som är semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes den 12 och 13 april 2010 med min urvalsgrupp bestående av 20 personer. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades till text. Detta är en kvalitativ metod som bygger 

på mina respondenters upplevelser och synpunkter. Efter metoden följer min 

materialredovisning och analys, jag har valt att kombinera dessa två. 

Jag har delat upp min analys i tre större rubriker för att göra den mer överskådlig och ge den 

en struktur. Dessa tre Personen på internet / ”jag” på internet, Internet: den sociala sfären samt 

Internet: säkerhet, anonymitet och rädsla. Dessa tre rubriker innehåller i sin tur fem mindre 

rubriker vardera vars ämne ligger inom ramen för den större rubriken. 

I min diskussion så tar jag upp vad som framkommit i min analys och diskuterar det i relation 

till min tidigare forskning och teori. Inblandning av tidigare forskning och teori förekommer 

inte i min analys. Efter detta följer min slutsats där jag besvarar de frågor jag inledningsvis 
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ställde i början av detta arbete. Uppsatsen avslutas med att jag ger förslag till vidare 

forskning. 

 

1.4. Avgränsningar 

Alla svar, slutsatser och åsikter som kommer fram i detta arbete är inte menat att ses som 

allmänt rådande bland alla internetanvändare utan det gäller endast min utvalda grupp. 

Detta arbete kommer bara beröra den sociala interaktionen via internet och inte tekniska 

aspekter, den korta tekniska beskrivningen av hur förutsättningarna för socialt liv på internet 

kom till är endast tänkt att fungera för att presentera ämnet.  

Jag har även inte valt att inrikta mig på specifika sajter eller communities. De som väl nämns 

av respondenterna i intervjuerna kan komma att figurera i uppsatsen. Anledningen är att jag 

inte vill inrikta mig på en specifik sajt eller community utan väljer inrikta mig på 

respondentens syn på sitt sociala liv på internet. 

 

1.5. Förklaring av språkbruk och centrala begrepp 

Det förekommer många ord som är på engelska i mitt arbete, vilket brukar sägas att man ska 

undvika. I mitt fall så blir det dock naturligt att ibland använda ord som till exempel ”sajt” 

istället för ”hemsida” eller ”internetsida”. Internet bygger många gånger på engelska termer 

till exempel början av internetadresser ”www” som står för ”World Wide Web”.17 Även i 

mina intervjuer använde både mina respondenter och jag dessa ord i våra samtal och det känns 

på grund av det helt naturligt att använda dem som empiriskt grundade begrepp i skrivandet 

av uppsatsen. Det svåra med dessa begrepp är att jag som användare av internet är så pass van 

vid dem så det kan mycket väl förekomma ord som jag inte har haft tanken på att förklara. 

För att få ett varierat språk och inte låta monotont upprepande så väljer jag att ibland säga 

”nätet” eller ”online” istället för ”internet”.  

                                                 
17 Capron & Johnson [2004:327] 
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När det kommer till hur man beskriver tillståndet när en person inte befinner sig uppkopplad 

mot internet, det som respondenterna ofta väljer att kalla ”verkligheten” i intervjuerna, så har 

jag valt att benämna det som ”den fysiska verkligheten” eller ”den fysiska världen”. Detta för 

att särskilja detta från tillståndet att vara på internet, eller online som det också går att säga. 

Att välja att skilja dessa främst genom att använda ordet ”fysisk” grundar jag på att det (i alla 

fall än så länge) inte går att direkt beröra vid varandra över internet. 

Urvalsgruppen har jag valt att benämna som ”gruppen” eller ”respondenterna” beroende på 

situation och även för att undvika att låta allt för monoton i min text.  

Här följer en förklaring på vissa utvalda ord som jag kommer att använda mig av: 

Chat: Konversation i realtid över internet mellan nätanvändare. Kan ske via sajter eller via 

olika datorprogram.18 

Sajt: Förkortad form av ”web site”, ”search site” eller ”internet site”. En internet plats med 

någon form av innehåll, till exempel bilder eller text.19 

Community: En form av mötesplats som är internetbaserad, fungerar som en mötesplats på 

nätet för människor.20 Communities som nämns i min uppsats är till exempel: Deviantart som 

är ett community där dess medlemmar delar med sig av sina egna artistiska kreationer samt tar 

del av andras verk.21 Och Facebook som startade 2004 och nu är världens största sociala 

medium.22 

Blogg: Kommer från det engelska ordet ”weblog”. Kan beskrivas som en logg eller dagbok på 

internet som är öppen för andra nätanvändare att läsa.23 

MSN: Förkortning av The Microsoft Network.24 Dock så använder respondenterna ordet när 

de menar MSN Messenger som är ett program för chatt i realtid.25 

World of Warcraft: Även kallat Wow i förkortad form. Ett datorspel som spelas över internet 

tillsammans med andra personer.26 

                                                 
18 Jansen [2002:86f] 
19 Ibid. [2002:349] 
20 Solin [2010:44] 
21 About deviantART. about.deviantart.com (hittat 2011-03-24 kl: 15.18) 
22 Solin [2010:10] 
23 Ibid. [2010:44] 
24 Jansen [2002:264] 
25 msn-messenger-nt.en.softonic.com (hittat 2011-03-24 kl: 15.38) 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI  

2.1. Tidigare forskning 

I avsnittet Ungdom och internet tar jag upp forskning om ungdom på internet som har 

relevans för mitt arbete. Fokus hamnar på ungas lek med sin identitet på internet. 

Avsnittet Blogg, community och interaktion online går igenom några synsätt på dessa 

företeelser, detta är dock bara ett litet urval av forskningen på detta område men det är ett 

urval som är relevant för mitt arbete då detta innehåller aspekter som berör respondenternas 

synpunkter. Därefter följer sektionen Onlinevänner som främst handlar om Paul Levinsons 

syn på personers vänskapsrelationer med människor som de endast har kontakt med genom 

internet då sådana relationer ofta diskuterades av mina respondenter.  

I WoW som träning tar jag upp ett exempel på hur en aktivitet som genomförs på internet kan 

fungera som en simulation av något annat. I detta fall så gäller det hur spelet Wow simulerar 

ett kapitalistiskt samhälle och hur det tränar användaren i att göra karriär i en marknad styrd 

av företag. Detta har jag tänkt ska fungera som ett exempel till mina respondenters syn på 

internet som något som har varit en del av deras uppväxt. Detta följs av en punkt som jag 

kallar Faror på internet. Den handlar om det som man ofta kan tänka på att man riskerar att 

utsättas för på internet, så som övervakning eller trakasserier. Anledningen till denna punkt är 

att jag och mina respondenter under intervjuerna diskuterade dessa faror som kan förekomma 

online. 

I Nationaliseringen av internet tar jag upp att internets användare ofta använder sig av sitt 

lands språk och detta är relevant för mitt arbete på grund av mina respondenters syn på sin 

interaktion med personer från andra länder. 

 

2.1.1. Ungdom och internet  

Nätet har medfört att gränser som unga ska utforska har blivit lättare att överträda. Det går lätt 

och snabbt att gå in på en sida med tveksamt material.27 Detta kan ses som ett dystert budskap 

                                                                                                                                                         
26 Eu.battle.net/wow/en/game/guide/ (hittat 2011-03-24 kl: 15.32) 
27 Erlandsson [2006:10] 
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med en negativ inställning till att barn och ungdom ska ha tillgång till internet. Dock så är 

detta en aspekt, om än negativ, av ungas internetbruk. Det är sällan, om någonsin, som något 

inte innehåller både positiva och negativa sidor. En positiv aspekt är att interaktion via 

internet, till exempel via en chatt, innebär att personen umgås och kommunicerar med andra 

människor. Dessutom så ges en person som är blyg ett annat forum förutom sin vanliga plats 

för interaktion, till exempel skolan, som möjligen kan främja denna persons benägenhet till 

interaktion med andra.28 

”Guns and pillows are actually a lot alike, in that they can each be used for good or 
bad.”29 

Hans Erlandsson menar att barn och ungdomar ser datorn som ett ting som erbjuder dem 

gemenskap och kontakt. Unga har en syn på datorn som går att jämställa med synen på 

telefonen.30  

I ett referat från ett seminarium, som skedde den 25 november 2002, som handlade om barns 

och ungdomar internetvanor talar Ulrika Sjöberg om det experimenterande med roller som 

barn och ungdomar, i hennes undersökning, bedrev när de chattade på internet. Enligt henne 

så har barn och ungdomar alltid velat leka med sin identitet. Innan internet och chattrum så 

använde de sig av speciella telefonlinjer inriktade på interaktion. Internet gav nya möjligheter 

att leka med sin identitet på grund av den anonymitet som användaren erhöll. Sjöberg menar 

att barnen och ungdomarna har blivit uppfostrade att ta konsekvenserna av sina handlingar 

och inte ljuga. Internet ger dem möjligheten att trotsa detta för i chatten gäller inte samma 

regler, ” /…/ att ljuga är spelets regler.”. Syftet med chatten är inte att finna verkliga vänner, 

dem träffar de i verkligheten så som i skolan. Det är åtskillnad mellan off- och online. Enligt 

Sjöberg så är dessa relationer över internet en konsumtionsvara eller underhållning.31 

Seymour Papert anser att internets potential till jämlikhet är att alla har i stort sett samma 

tillgång till samma källor. Enligt honom så främjar detta även faror som till exempel även 

oärlighet. Farorna på nätet är inte bara att barn kommer i kontakt med fel människor utan även 

att de själva och de personer de talar med är oärliga och säger sig vara någon annan än de 

egentligen är. Detta kan var både ärligt och nyttigt om de inblandade vet om att den andra 

personen inte är vilken den säger samt att båda ser det som ett spel. Papert ger även förslag på 

                                                 
28 Thorslund [2007:20] 
29 Citatet är en liknelse som Paul Levinson använder för att beskriva att man varken kan se internet som något 
uteslutande gott eller ont. Levinson [2009:168] 
30 Erlandsson [2006:99] 
31 “Barnens nät – Nätets barn” [2002:17f] 
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hur en familj ska motverka att barn lurar andra eller blir lurade själva på detta sätt, hans 

förslag är att familjer ska skapa en miljö vid hemmets dator som bygger på absolut ärlighet.32 

 

2.1.2. Blogg, community och interaktion online  

Internet har gjort nya former av kommunikation och interaktion möjliga och dess betydelse 

har till och med jämförts med tryckpressen.33 Nu med internet så kan användaren av mediet 

svara och dela med sig av sina egna åsikter.34 På internet så finns olika forum att ventilera 

sina åsikter eller bara skriva för att viljan finns, till exempel bloggar. 

”Adopting the blogger lifestyle is the literary equivalent of attaching tinselly-sprinkles 
to the handlebars of your bicycle.”35 

Citatet ovan uppvisar en negativ syn på bloggar, det är dock en syn som inte delas av alla. En 

annan syn är att en bloggens skapare inte styrs av krav på objektivitet utan har friheten att 

vara partisk. Internetanvändare kan välja att följa en blogg skapad av en person som den delar 

värderingar med och på så sätt fyller bloggen ett socialt behov av interaktion med 

likasinnade.36  

Communities är ett annat forum på nätet som ger personer möjlighet till interaktion med andra 

människor.  

Det har förekommit diskussioner om att communities på internet skulle orsaka att människor 

slutar träffa varandra i den fysiska verkligheten för att istället bara interagera via nätet.37 Och 

social interaktion via internet har ofta setts som underordnad till den interaktion som 

förekommer vid det verkliga mötet i det fysiska livet.38  Interaktionen via internet sker utan de 

vanliga signalerna som förekommer vid ett verkligt möte i den fysiska världen. Detta kan ses 

som både något positivt och negativt. Det ger dock utrymme för internetanvändaren att 

experimentera med sin identitet. Det har diskuterats att denna interaktion utan fysisk kontakt 

skulle kunna ha den positiva effekten att personer bedöms för sina idéer istället för till 

                                                 
32 Papert [1998:84ff] 
33 Brown [2009:1] 
34 Brown [2009:3] 
35 Lovink [2008:ix] 
36 Kaye [2007:130] 
37 Bell [2001:93] 
38 Watt et al. [2002:62] 
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exempel fysisk attribut, ålder, kön eller etnicitet.39 För att ta könstillhörighet som exempel så 

flera argument som talar emot detta. Jodi O´Brien menar att en persons könstillhörighet är ett 

sätt hur, vi som människor, uppfattar, sorterar och definierar andra personer och oss själva. 

Vilket kön en person har ger grundinformation om hur den beter sig socialt. O´Brien talar 

även om att det finns många som tror (samt hoppas) att den interaktion som förekommer via 

internet kommer leda till att fysiska attribut som till exempel kön och ålder inte kommer vara 

det som vi definierar oss själva och andra personer genom. Det ska dock påpekas att hon 

ställer sig kritisk till detta.40 Det går även att nämna Dale Spender, som talar om att internet 

ofta har talats om som teoretiskt sett könblind men hon påpekar att det inte behöver vara så. 

Även fast en nätanvändare antingen utger sig för att vara av ett annat kön än den är eller inte 

uppger information om könstillhörighet alls så kommer personer som denna talar med söka 

och tyda signaler som antingen manliga eller kvinnliga.41En dansk undersökning från år 2000 

säger att både unga kvinnor och unga män överför sin vardagskultur till sitt agerande online. I 

kvinnornas fall så är det deras sociala kultur där vänskap spelar stor roll. I männens fall 

handlar det om överförandet av en spel- och konkurens-kultur.42  

 När det kommer till själva samtalet som sker via internet så är det blir det komplext, det sker 

oftast via text men upplevs som talade ord. Jenny Sundén menar att samtalet via internet 

hamnar i ett gränsland mellan text och det talade samtalet, det sker via text men det liknar mer 

det talade samtalet som ska upplevas direkt i situationen när det skrivs och inte läsas som en 

tryckt text.43 

 

2.1.3. Onlinevänner 

Sherry Turkle menar att eftersom människor är sociala varelser, och ändå spenderar allt mer 

tid i ensamhet framför en skärm, så söker vi kontakt med andra personer via internet och 

försöker på så sätt återskapa det gamla by-samhället.44    

Paul Levinson säger att vänner via internet och sociala medier har lite gemensamt med vänner 

ifrån den fysiska verkligheten. Vänner i den fysiska verkligheten vet man information om och 

                                                 
39 Kollock & Smith [1999:9] 
40 O´Brien [1999:77] 
41 Spender [1998:71ff] 
42 Holm Sørensen [2000:232f] 
43 Sundén [2002:64f] 
44 Turkle [1995:218] 
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känner igen rösten samt det fysiska utseendet på personen. Det enda sättet, enligt Levinson, 

för en nätanvändare att känna sig säker på att vännen från internet verkligen är den som den 

utger sig för att vara är att känna personen i den fysiska verkligheten med. Vänskapen via 

internet bygger på att användarna delar ett gemensamt intresse. Även så bygger det på 

communities funktioner att godkänna varandra som vänner och därmed tillåta den godkända 

att ta del av material.45  

 

2.1.4. WoW som träning 

År 2007 så hade spelet World of Warcraft lika många spelare som Bolivias hade antalet 

invånare. En typisk spelar spenderade då cirka 20 timmar i veckan åt spelet.46 Om lite 

generaliserande tillåts så kan man alltså säga att de spenderar en halv arbetsvecka åt att spela 

ett spel online, vilket när de sägs på detta sätt känns som slöseri med tiden. Dock så finns det 

positiva aspekter av detta spelande. Scott Rettberg hävdar att WoW går att se som en 

simulering av kapitalismen. Spelet ger en möjlighet för en person kan lyckas i ett kapitalistiskt 

samhälle likt så som i en saga.  En spelare som lägger ner tillräckligt med tid kan införskaffa 

sig rikedomar och stiga i inom samhällets klasser. Förutom detta så får spelaren även träna sig 

att uppföra sig och agera i en marknad som styrs av företag. Till exempel att göra karriär och 

klättra i rang inom företaget, att vinna respekten av medarbetare och kunder, att köpa och 

sälja, att leda projekt, att bli bättre anställda och till slut kanske till och med chef själv. Kort 

sagt så är Wow en slags träning i hur det går till i företagsvärlden.  47 

 

2.1.5. Faror på internet 

När man tänker på faror som kan förekomma på internet så är det lätt att bli lite paranoid och 

tänka på övervakning, vilka övervakarna än må vara. 

Övervakning kan sägas vara att systematiskt uppmärksamma personliga detaljer med avsikt 

att påverka eller kontrollera berörda personer eller grupper. 48 

                                                 
45 Levinson [2009:103] 
46 Corneliussen & Rettberg [2008:1] 
47 Rettberg [2008:20f] 
48 Lyon [2003:16] 
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Många av oss lämnar digitala spår efter oss när vi använder internet; det kan röra sig om 

chattar, handla online, besöka sidor eller söka efter information via sökmotorer och denna 

information kan lagras i databaser. Hotet i sig är inte att databaserna finns utan i hur 

informationen kan komma att användas och av vilka. Skulle någon även ha tillgång till flera 

databaser med personlig information om samma personer skulle detta kunna innebära att 

omfattande profiler kan skapas om de personerna med information som ger stor insikt i deras 

liv och vanor. 49  

David Lyon menar att internet snabbt blev en plattform för olika sorters övervakning för olika 

kommersiella syften men även ett sätt för arbetsplatser att kontrollera sina anställdas 

bakgrund och datoraktivitet under arbetstid.50 Ordet övervakning kan föra tankarna till 

internationellt spioneri och sådant som förekommer i filmer men övervakning förekommer 

även i andra former. Övervakning är idag en del av vår vardag där våra aktiviteter på jobb och 

fritid dokumenteras och lagras i databaser. 51 

Detta är dock inte det enda som kan tänkas utgöra risker för otrevliga situationer och på 

internet. Det främsta hotet kanske kommer från andra internetanvändare. Internets anonymitet 

har gjort det lättare för personer att trakassera sina medmänniskor utan att visa sitt ansikte. 

Till skillnad från trakasserier i den fysiska verkligheten så rör det sig om endast psykiska 

påhopp eftersom fysisk kontakt inte kan åstadkommas genom datorer. Dock så kan psykiska 

påhopp via nätet leda till konfrontationer i den fysiska verkligheten av både psykisk och 

fysisk art. Paul Levinson påpekar att anonymiteten och bristen på fysisk kontakt som internet 

erbjuder gör att internetanvändare snabbare tar till påhopp än de gör i den fysiska 

verkligheten. Det gäller speciellt om personen tillåts vara anonym och inte behöver ange sin 

identitet. Om identiteten behöver anges och på så sätt kan spåras tillbaka till personen i den 

fysiska verkligheten så tenderar personen inte vara så argumentationsinriktad.52  

Ewa Thorslund belyser en annan aspekt av faror på internet, nämligen bilder på internet. 

Enligt Thorslund ska en internetanvändare vara försiktig med att lägga upp bilder på nätet och 

uttrycker sig så här: ”Väl ute i den digitala verkligheten är det omöjligt att återkalla bilder.”53  

 

                                                 
49 Fuchs [2008:271] 
50 Lyon [2007:42f] 
51 Lyon [2003:13f] 
52 Levinson [2009:170f] 
53 Thorslund [2007:49] 
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2.1.6. Nationalisering av internet 

2005 passerade användarantalet av internet en miljard. Det berodde till viss del av att flera av 

världens länder ökade sitt internetanvändande. Ökningen av material skedde ofta på de olika 

ländernas egna språk och som resultat av detta så utgjorde materialet på engelska mindre än 

30 procent av alla material på internet. Internet blev mer nationaliserat och användarna 

brukade sig oftare av sitt eget lands språk i sin interaktion online.54 

 

2.2. Teori 

Jag inleder min teori med att skriva om globalisering. Här tar jag upp de aspekter av 

globalisering som är relevanta för mitt arbete. Jag följer detta med att skriva om identitet och 

internet. Det stycket redogör för en mer klassisk syn på identitet och följer det med att ta upp 

den möjliga inverkan internet kan ha på identitetskapandet. 

 

2.2.1. Globalisering 

”Nu har ett nytt transportmedel tillkommit i form av Internet och marknaden blir för 
framför allt digitala produkter i verklig mening global och dessutom omedelbar.”55 

För att beskriva globalisering i en väldigt enkel form går det att sammanfattas i dessa tre 

termer: ekonomi, mänsklig mobilitet och makt. För mitt arbete så är just mänsklig mobilitet 

viktigast av dessa tre termer. Globalisering kan även ses som hur teknisk utveckling har 

förändrat kultur, stater, samhällen och individer i både hur de förstår sig själva och fungerar, 

detta är ett perspektiv som ofta neomarxistiska teoretiker har centrerat sig på i ämnet 

globalisering. 56 Dock så är tolkningarna av begreppet globalisering många, till exempel så 

anser Kajsa Klein anser globalisering upplevs genom delandet av mediala händelser och 

symboler och att det fodrar samarbete och standardisering. Hon säger även att internet anses 

som det mediet för globaliseringen.57 

                                                 
54 Lovink [2008:xi] 
55 Carlsson [1999:17] 
56 Schirato & Webb [2003:7f] 
57 Klein [2002:146] 
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Internet och andra kommunikationsmedel har sagts kunna öka människors mobilitet i världen. 

Möjligheten att skapa globala kontaktnät kan tänkas motivera personer att resa och förflytta 

sig i världen då deras bekantskapskrets är utbredd på större geografisk yta.58 Människors 

möjliga globala migration är inte bara internets förtjänst utan det är en kombination av flera 

faktorer så som världsomspännande kommunikation, utvecklad flygtrafik och en global 

ekonomisk ekonomi. Den globaliserade ekonomin revolutionerades av datorn då stora kapital 

plötsligt kunde flyttas ögonblickligen över hela världen.59 Likväl så påpekar Gunilla Bradley 

och Linda Bradley att behovet att ta del av lokala aktiviteter och händelser ökar när vi 

människor lever i en allt mer globaliserad värld.60 

Globaliseringens påverkan på individen kan vara den att sociala relationer lämnar det 

sammanhang där det sociala samspelet vanligtvis sker och istället blir begreppet närhet mer 

abstrakt.  Med abstrakt menas i det här sammanhanget som det en person kan tänka sig men 

inte manifestera materiellt.61 

 

2.2.2. Identitet och internet 

“The objection that was raised when the telephone was invented was that it wouldn´t be 
possible to tell whether you were talking to a male or a female on the telephone; at least, 
that´s what people were worried about.”62 

Citatet ovan påvisar att problemet med kommunikation som inte sker direkt ansikte mot 

ansikte inte är ett nytt fenomen som medförts av internet.  

Identitet är ett begrepp som egentligen sammanfogar flera olika karaktärsdrag: så som kön, 

nationalitet och aspekter av våra likheter och olikheter till andra personer. Jostein Gripsrud 

talar om att det går att skilja mellan två olika identiteter; den personliga identiteten och den 

sociala identiteten som även kan kallas den kollektiva identiteten. Den personliga identiteten 

är egentligen att definiera vem man själv är som person. De olika känslor, upplevelser och 

uppfattningar som en person har om sig själv. Den sociala identiteten kommer ifrån vårt 

sociala sammanhang i vilket personen ingår till exempel könstillhörighet, utbildningsgrad och 

                                                 
58 Thulin [2002:9] 
59 Gripsrud [2002:323f] 
60 Bradley & Bradley [2001:214] 
61 Martinsson [2002:278] 
62 Spender [1998:69] 
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den stad hon eller han är ifrån eller till och med specifik stadsdel. Den sociala identiteten kan 

sägas till viss del härstamma ifrån hur andra personer uppfattar oss.63 

”Identitet betyder egentligen en-het eller likhet.”64 

Pierre Lévy talar om en territoriell identitet som utgörs av var en person bor alltså land, stad 

och vart bostaden ligger i staden. Denna identitet utgörs även av vilken status en person har 

inom detta territorium. Individen bestäms här efter dennas roll i termer som konsument och 

del av produktion.65  

I interaktionen via internet så saknas mycket av den grundläggande informationen om en 

person vi är vana med att få i mötet i den fysiska verkligheten.66 Via datorn kan vi egentligen 

inte veta vem vi talar med, vi som användare kan försöka avgöra om det är en man eller 

kvinna vi talar med men, som Katherine Hayles argumenterar, så kan vi egentligen inte ens 

vara säker på att det är en människa.67  

I och med att människor kan arrangera sina sociala aktiviteter via internet och inte kräver en 

specifik plats eller tid så innebär det att individers och gruppers menings- och 

identitetskapande inte längre är bundna till det lokala sammanhanget som de finns i på samma 

utsträckning som innan dessa möjligheter fanns. Det lokalt baserade förlorar sin ställning och 

istället blir det globala viktigare.68 Personens interaktion, deltagande och kontakt förutsätter 

inte längre kroppslig kontakt eller ens att simultant deltagande mellan de inblandade.69 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Gripsrud [2002:19f] 
64 Ibid. [2002:18] 
65 Lévy [1997:151ff] 
66 Donath [1999:30] 
67 Hayles [1999:xi] 
68 Lövheim [2002:147] 
69 Halberstam & Livinstone (1995:2ff) 
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3. METOD 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer för att inskaffa mitt material. Valet av denna 

metod bygger på att jag vill skapa en personligare relation till mitt material och mina 

respondenter. Det bygger även på att det kändes som det logiska steget för min egen 

personliga utveckling då jag aldrig tidigare har genomfört intervjuundersökningar av denna 

omfattning. 

 

3.1. Material och urval 

 Min undersökning består av intervjuer med 20 personer. Deras gemensamma nämnare är att 

de alla är mellan åldern 17-19 år och är elever vid Medieprogrammet på en gymnasieskola i 

stad med cirka 22000 invånare vars främsta industri består av stålproduktion.70  

Mitt urval grundar sig på att Medieprogrammet på den specifika gymnasieskolan var villiga 

att tillåta mig genomföra min undersökning där. Eleverna vid ett program på en 

gymnasieskola utgör en så pass homogen grupp att de lämpar sig bra för en undersökning som 

min där just social och kulturell homogenitet var något som jag eftersträvade. 

Eleverna kommer från två olika årskurser71 och fördelningen var tio respondenter från varje 

årskurs. Valet av att använda mig av dessa två grundar sig i att det var nödvändigt för att få 

tillräckligt många personer att ställa upp för intervjuerna. Detta kan ses som en nackdel men 

har visat sig ha positiva aspekter. Under några intervjuer så använde respondenter kamrater i 

sin klass som exempel för att illustrera negativa företeelser som framkom under intervjun. Att 

därför ha flera årskurser i min undersökning minskar möjligheten att identifiera enskilda 

åsikter som i sin tur skulle kunna bidra till eventuell osämja i en klass. 

Mina respondenter fördelas på 13 kvinnor och 7 män, vilket skulle kunna ses som en svaghet 

med min undersökning men som har sina orsaker. Enligt programansvarige så utgör kvinnor 

65 % av Medieprogrammets elever. Dessutom så var det främst de kvinnliga eleverna som var 

villiga att delta när jag frågade. 

                                                 
70 Information från stadens hemsida. 
71 Det finns en klass per årskurs på Medieprogrammet. 
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Då detta är en kvalitativ studie så blir den mängd intervjuer som utgör materialet för min 

undersökning ett lämpligt antal.72 Kvalitativa undersökningar tenderar att använda 

urvalsgrupper som består av mindre antal människor än kvantitativa undersökningar.73 

  

3.2. Semistrukturerad intervju  

En kvalitativ forskningsintervju syftar till förståelse ur respondentens perspektiv och att 

utveckla betydelser på basis av personers erfarenheter.74 Intervjun är ett bra redskap för att få 

insikt i människors personliga och känslor om ett specifikt ämne. Den kan användas för att 

dokumentera enkla fakta men även till att undersöka komplexa situationer och fenomen.75 

 Steinar Kvale beskriver den semistrukturerade intervjun som ”en intervju vars syfte är att 

erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening.76”. Istället för att skapa objektiva data för att kvantifiera så syftar den här metoden till 

tolkning av meningsfulla relationer.77 I den föreliggande studien handlar det om relationen 

mellan användare och sociala medier på internet. 

En intervju är ett samtal som följer en struktur och har ett ändamål. Till skillnad från många 

av vardagens spontana samtal så är inte båda parter likvärdiga i en forskningsdialog; 

intervjuaren har ett syfte. Genom att ställa frågor, lyhört lyssna på den intervjuade samt föra 

dialogen framåt utövar intervjuaren kontroll över situationen för att skapa sitt material.78 Det 

råder en ensidig utfrågning från intervjuarens sida till skillnad från det vardagliga samtalet då 

det inte finns en klart uttalad maktstruktur på samma sätt. I forskningssituationen så finns det 

även ett metodologiskt medvetet fokus hos forskaren på det aktiva samspelet mellan 

intervjuare och respondent.79 

Den semistrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide, där ämnena för undersökningen 

tas upp och det fastställs i vilken följd de ska aktualiseras. Ämnena kan vara formulerade i 

                                                 
72 Antalet respondenter en undersökning behöver byggs på syftet med undersökningen. En undersökning om en 
persons världsbild kräver bara den personen men om syftet är att beräkna utgången av ett riksdagsval så krävs 
representativt urval av minst cirka 1000 personer. Kvale [1997:97f] 
73 Deacon et al. [2007:45] 
74 Kvale [1997:9] 
75 Denscombe [2009:232] 
76 Kvale [1997:13] 
77 Ibid. [1997:17] 
78 Ibid. [1997:13] 
79 Ibid. [1997:26] 
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flera noggrant utformade frågor eller vara generella beskrivningar av ämnena som ska tas upp. 

Ordningsföljden bestäms om den ska vara fast eller om det är upp till intervjuaren att avgöra 

frågornas följd. 80 Frågorna som ska ställas bör vara enkla och korta sedan kan de svar som 

framkommer följas upp med en följdfråga på det svar som respondenten ger.81  

En fördel med den semistrukturerade intervjun är att intervjuaren får tillåtelse att beskriva och 

omformulera frågorna ifall de inte är lätta att tyda från början.82 

Frågorna som jag använder till mina intervjuer är följande: 

• Vem är du på internet? 

• Hur ofta är du online? 

• Vad är skillnaden på dig online och i verkligheten? 

• Vad är skillnaden på det sociala livet online och det i verkligheten? 

• Litar du på andra personer på internet? 

• Berättar du mycket om dig själv på internet? 

• Vilka säkerhetsåtgärder åtar du på internet? 

• Tycker du att communitys och annan interaktion som sker via internet är viktigt för 

ditt sociala liv? 

• Har du ofta kontakt med personer i andra länder via internet och är det en viktig del av 

ditt sociala liv online? 

• Vad är bra egenskaper och dåliga egenskaper på internet? 

• Upplever du att du är anonym på internet? 

• Var det lättare att vara anonym på internet förut? 

• Finns det några sociala regler på internet? 

• Känner du att du måste bete dig på ett speciellt sätt online för att passa in? 

Både före och efter intervjun så valde jag att ge respondenten en kort översikt över vad som 

kännetecknar intervjusituationen. Jag berättade kort om vad undersökningen syftar till och hur 

inspelningen av intervjun går till och hur det bandade materialet ska användas.  Efter att 

intervjun var genomförd så gjorde jag en uppföljning där jag kunde berätta mer ingående om 

syfte och användning av det inspelade materialet samt svara på eventuella frågor som 

respondenten möjligen hade.  

                                                 
80 Kvale [1997:121] 
81 Ibid. [1997:123] 
82 Deacon et al. [1997:69] 
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Den dynamiska situation som den semistrukturerade intervjun ämnar mana fram kan även 

innebära att intervjun kommer bort från själva huvudämnet och in på sidospår. Det kan även 

förekomma att respondenten ställer motfrågor till intervjuaren. Att som intervjuare svara på 

dessa frågor kan inge ett förtroende hos respondenten.83 Vid händelse av att samtalet kommer 

bort från ämnet så bör intervjuaren vara kapabel att avgöra dess relevans och om det behövs 

avsluta diskussionen på ett hövligt sätt för att sedan gå vidare med intervjun.84  

 

3.3. Informerat samtycke  

Personen som ska delta i undersökningen ska informeras om undersökningens syfte och 

upplägg och om det finns möjliga risker eller fördelar med att delta, så kallat informerat 

samtycke. Detta innebär också att det klargörs att deltagandet är frivilligt och att det går att 

välja att inte vara med när som helst under undersökningens gång. När deltagaren är en elev 

vid en skola, som i mitt fall, så medför detta även en fråga om det är rektor, lärare eller elev 

som ska ge sitt samtycke.85 

I mitt fall så frågade jag den programansvariga läraren för Medieprogrammet om samtycke 

först och de elever som var villiga att delta informerades även innan intervjun startade.  

 

3.4. Material och transkription 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital diktafon och transkriberades till text. Detta 

innebär att intervjuerna översatts från talspråk till skriftspråk och de båda uttrycksformerna 

har olika regler. Den nedskrivna intervjun blir en rekonstruktion av den bandade intervjun 

snarare än en ren kopia.86  Undersökningens syfte avgör utskriftens form och hur mycket som 

skrivs ut. I vissa undersökningar så kan det vara viktigt att återge allt som sägs ordagrant samt 

skriva ut stakningar, pauser och upprepade ord. Det kan även finnas tillfällen då det passar att 

                                                 
83Axelson [2008:71f] 
84 Kvale [1997:125] 
85 Ibid. [1997:107] 
86 Kvale [1997:152] 
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anpassa det muntliga språket till en mer litterär stil och återge intervjun med en anpassning till 

det skrivna språket.87 

Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk kan uppenbara sig även vid transkriptionen. 

Syntaxfel, ofullständiga meningar och utfyllande ord och samtalsstöd så som ”öh” 

förekommer i det talade språket utan att bli något större hinder för samtalet. När detta 

överförs ordagrant till skrift så kan det få texten att bli obegriplig samt framställa 

respondenten som mindre kompetent.88  Det kan vara en fördel att skriva om vissa ord som 

sägs från den talade till den skriftliga formen för att undvika att respondenten kan uppfattas på 

ett ofördelaktigt sätt.89 

Jag har valt att skriva ut ordagrant vad som sägs med vissa modifieringar så som att jag 

skriver endast ut pauser utan att definiera dess längd. Upprepningar, utfyllnadsord, 

ofullständiga meningar och syntaxfel kan anpassas och rättas till då det är befogat om inte det 

har relevans för ämnet. 

 

3.5. Hanteringen av normativa utmaningar i mitt eget arbete 

Det var självklart ofrånkomligt att det faktiskt fanns en maktstruktur i intervjusituationen. Jag 

gjorde dock mitt bästa för att undvika att den skulle påverka intervjusituationen.  Det jag tror 

fungerade som en lindrande faktor var att vi var på deras domän, alltså i skolmiljön där de 

spenderar sin tid, och att jag var nykomlingen som kom från utsidan. Detta tror jag bidrog till 

att de kände sig säkrare. Jag var även noga med att förklara att det var helt frivilligt att delta 

och att säga att om de efteråt hade några problem med deras medverkan så skulle de kontakta 

mig (alla respondenter fick min e-mail adress). 

Jag var självklart tvungen att driva det framåt och få respondenten att tala. Jag var tvungen att 

snabbt skapa förtroende hos respondenten något som efter hand blev lättare. Det är ju dock så 

att alla personer är olika och bara för att jag lyckades få förtroende hos en respondent så 

betydde det inte att det gick lika bra med nästa respondent. Jag hade även turen att min första 

                                                 
87 Kvale [1997:155f] 
88 Häger [2007:195] 
89 Axelson [2008:74] 
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respondent fann sig väldigt väl i situationen och vi genomförde en väldigt avslappnad men 

informativ intervju vilket stärkte mitt självförtroende till de kommande intervjuerna. 

 Det som jag fann fungerade bäst var att visa ett genuint intresse för vad deras resonemang 

och inte påpeka deras eventuella missförstånd av en fråga, om det inte var nödvändigt, utan 

låta dem prata till punkt för att senare ta upp frågan igen i annan form. Det förekom även ofta 

att deras misstolkning av min fråga kunde leda in dem på resonemang som har visat sig vara 

väldigt givande. Det var dock viktigt att hela tiden avgöra hur relevant dessa resonemang var 

och försöka styra samtalet tillbaka till frågan jag ställde när det behövdes. 

Jag utgick från en intervjuguide och försökte ställa dem i så gott som samma ordning i 

samtliga intervjuer. Dock så förekom det undantag, situationen och min intuition som 

intervjuare fick avgöra om det passade bättre med en annan fråga än nästföljande på guiden. 

Då den semistrukturerade intervjun i sin form tillåter följdfrågor så har det get en personlig 

prägel på varje intervju. Dessa följdfrågor var en helt naturlig del av intervjuerna och de är 

även mycket individuella, en följdfråga som passade i en intervju behövde inte vara lika 

passande i nästa. 

Det var även passande att formulera om mina frågor mellan olika respondenter ibland. Detta 

på grund av att jag bättre kunde formulera dem efter den respondent jag för tillfället 

intervjuade. Dock var jag noga med att frågan skulle ha samma innebörd oavsett 

omformulering. 

Mina bestämda frågor fungerade bra men vissa behövde jag beskriva mer för respondenterna 

än andra. Erfarenheten jag tar med mig angående frågeformulering är att det oftast är bäst 

med de simpelt formulerade frågorna, även om frågan blir tvetydig och kan tolkas på många 

olika sätt. Den frågan som fungerade bäst för mig var min första fråga som löd: ”vem är du på 

internet?”. Det som var fungerade så bra med den frågan var att den överrumplade 

respondenten och efter att ha sagt ”vadå?” så började istället ett reflekterande och ett 

resonemang började ta form . Frågan fick ofta en avväpnande effekt och var ett väldigt bra 

sett att inleda intervjuerna på. 

Som tidigare nämnt så var jag noga med att informera om att deltagandet i undersökningen 

var helt frivilligt. I samband med det så informerade jag även respondenten om varför jag 

genomförde undersökningen, upplägg samt möjliga risker så kallat informerat samtycke. 

Ingen av mina respondenter har utryckt att de inte vill delta i min undersökning varken i 
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anslutning till intervjuerna eller i efterhand. Om detta kan bero på att de kände förtroende för 

mig och att jag lyckades genomföra intervjuerna utan att någon kände sig utlämnad kan jag 

bara spekulera i. Det kanske även röra sig om att respondenternas enskilda direkta 

inblandning endast rörde sig om minuter och att de senare inte ägnade så mycket tid till att 

reflektera över intervjun de deltog i.  

 

3.6. Anonymitet 

Av respekt till respondenterna så har de erbjudits möjlighet att vara anonyma i uppsatsen. Jag 

behövde även noggrant tänka igenom konsekvenserna innan användningen av material som 

skulle kunna anses som personligt. Individuella beskrivningar kan röja personens identitet då 

de kan vara igenkännbara även fast personen varit anonym och namnet inte har skrivits ut. Ett 

sätt att undvika att respondenten uppgifter behandlas på ett sätt som inte uppskattas av 

personen är att fråga om tillstånd till att använda namn och personlig information öppet.  

Deltagarna kan även anonymiseras i undersökningen genom att ersätta namnet med ett 

kodnummer eller helt enkelt byta ut namnet mot ett annat. Materialet som framkommer 

genom undersökningarna ska även betraktas som konfidentiellt. 90 Till min undersökning så 

har jag valt att ge respondenterna pseudonymer i transkriptionerna.   

Då respondenter har nämnt sina smeknamn de använder på internet så har jag ersatt det med 

[…] för att bevara deras anonymitet. 

 För respondenternas anonymitets skull så har jag även valt att utelämna namn på stad och 

skola. Jag har även medvetet valt att nämna namnet på programansvarige som har bidragit 

med information när jag har behövt det. Dessa uppgifter tillför inget specifikt till arbetet men 

kan dock göra det möjligt att avslöja respondenternas identiteter. 

 

 

 

                                                 
90 Frankfort-Nachmias & Nachmias [2006:88ff] 
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3.7. Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes den 12 och 13 april 2010. Jag genomförde tio intervjuer respektive 

dag.  

Medieprogrammet ligger i en separat byggnad bredvid själv gymnasieskolan. Huset, som 

kallas för Mediahuset, innehåller klassrum och andra rum för undervisning men är ändå en 

väldigt öppen plats jämfört med den konventionella rumsliga fördelningen på en skola. Den 

innehåller stora öppna ytor där det förekommer lektioner även fast människor går förbi. 

Medieprogrammet utgör en dynamisk miljö för sina elever. 

Kvällen innan genomförandet så fick jag ett mail av personen jag hade haft kontakt med, där 

stod det att han inte kunde närvara den kommande dagen men att elever och lärare skulle 

hjälpa mig. Dagen efter när jag kommer dit på morgonen så visar en lärare in mig till en klass 

och säger att det var jag som var där istället för deras lärare. Det leder till att de tror att jag är 

en vikarie för läraren för de vet inte den riktiga anledningen för min närvaro. Det var en 

situation som jag inte var beredd på och den presentation jag förberett fick jag lägga åt sidan 

och istället tvingades jag att improvisera. Under dagen frågade elever som inte varit 

närvarande på morgonen om jag var deras vikarie och jag fick förklara skälet till min närvaro 

om igen. Jag tror inte att jag riktigt blev av med stämpeln som ”vikarien” helt. Detta kan dock 

haft en förtroendeingivande effekt som gav eleverna tillit till mig så att de vågade tala öppet 

med mig under intervjuerna. Detta blev speciellt uppenbart under intervjun med Linnea som 

kände sig bekväm nog att öppet berätta om hur blyg hon var och hur bra internet var för henne 

just därför.  

Under de två dagarna jag var där så blev det tydligt att jag uppfattades olika av elever, lärare 

och mig själv. Jag fick tre roller: ”vikarien”, ”den gamla eleven” och ”forskaren”. Den 

sistnämnda är så klart min egen syn på min närvaro där och vikarien är, som tidigare jag har 

nämnt, elevernas syn på mig. Den gamla eleven är den syn lärarna hade av den anledningen 

att jag ju är deras gamla elev och det är just i egenskap av den rollen som jag fick möjlighet 

att genomföra min undersökning hos dem men gav dem troligen även tanken om att jag var 

bekvämare i situationen än jag i egentligen var i början. Alla tre av dessa roller hade både 

positiva och negativa aspekter men de positiva utgör nog den största delen. Trots de ibland 

negativa aspekterna som dessa roller medförde så genomfördes min undersökning med ett 

lyckat resultat och både lärare och elever var hjälpsamma. 
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Även fast min roll som ”vikarien” verkade inge förtroende så var det ändå svårt att få eleverna 

att ställa upp på intervjuer. De blev dock mer tillmötesgående när jag berättade att alla skulle 

få vara anonyma. 

Jag fick anpassa mig och jobba runt deras schema, prov, lektioner, luncher och raster. Det 

hände även att jag fick hämta dem från lektioner de var på. Eftersom det var för många för att 

komma ihåg till utseende så fick jag ta hjälp av lärare för att leta på eleven som jag letade 

efter. 

För att kunna genomföra intervjuerna fick jag tillgång till ett rum där jag kunde stänga dörren 

för att minska bakgrundsljuden på inspelningarna.  

Innan varje intervju så förklarade jag vad min uppsats skulle handla om, försäkrade 

respondenten om anonymitet, berättade och frågade om informerat samtycke samt gav dem 

möjligheten att ställa egna frågor. 

Intervjuernas längd varierar mellan runt 5 och över 15 minuter beroende på hur mycket 

respondenten hade att säga.  

 Jag varierade frågorna lite utan att ändra deras innebörd i olika intervjuer. Det gjorde jag för 

att försöka undvika möjligheten att de skulle kunna ha prata med personer som jag tidigare 

intervjuat och möjligen skulle ha påverkats. Dessutom så föll det sig naturligt att anpassa 

sättet jag frågade på allt eftersom jag talade med respondenterna. Ibland märkte jag att en 

respondent var obekväm i situationen och då fick jag ibland tänka efter hur jag skulle få 

personen att känna sig mindre obekväm. Ibland behövde jag ställa en fråga på ett annat sätt 

och ibland så ställde jag en följdfråga som var väldigt lätt att svara på. En sådan följdfråga 

fungerade ibland bra för att få respondenten att känna sig bättre till mods i intervjun. Min 

tanke med en sådan följdfråga var att om respondenten kan svara på en fråga, och kanske till 

och med att formulera sitt svar så att hon eller han tycker att det låter bra, skulle detta stärka 

deras självförtroende i situationen.  

Jag avslutade varje intervju med att fråga om de hade något att tillägga. 

Det är svårt att spekulera om vilken påverkan på svaren som min närvaro hade; de skulle 

troligen inte ha så stor anledning att tala om dessa frågor om inte någon ställde dem. Det går 

dock att tänka sig att en mer erfaren intervjuare skulle ha behandlat situationen annorlunda 

och möjligen kunnat åstadkomma längre intervjuer. Likväl så känner jag mig nöjd med 
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resultatet av intervjuerna. Det är klart att respondenterna påverkas av min närvaro i någon 

grad. Möjligen så kan någon respondent ha försökt att anpassa svaren till det som de trodde 

jag ville höra. För att undvika det så var jag noga med att innan varje intervju säga att det inte 

fanns några svar som var rätt eller fel svar på mina frågor. 

 

3.8. Spekulation i konsekvens vid annat metodval 

Det stod klart för mig redan från början att jag skulle använda mig av en kvalitativ metod och 

anledningen till detta är att jag ansåg att det lämpade sig bäst för ämnet för uppsatsen. Den 

metod som jag tänkte på förutom intervjuer var fokusgruppen.  

En fokusgrupp består av en mindre grupp människor som förs samman för att diskutera och 

undersöka ett fenomen. Denna metod är tänkt att utnyttja den gruppdynamik som frammanas 

av situationen. Forskaren tar här rollen som moderator.91  

Mitt beslut att inte använda sig av den här metoden ligger i att jag ansåg att svaren skulle 

riskera att till största delen återspegla några få personers åsikter och inte hela gruppens. Det 

finns ju givetvis strukturer och vänskapsband i gruppen som inte jag kan veta om. Kort sagt så 

var min största reservation mot användandet av metoden att de dominanta personerna skulle ta 

det största utrymmet. 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Denscombe [237f] 
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4. MATERIALREDOVISNING OCH ANALYS 

Jag väljer att genomföra analys och materialredovisning gemensamt. Detta för att kunna 

presentera materialet och analys på ett tilltalande sätt som även känns som ett naturligt 

tillvägagångssätt för mig. Samtidigt så behöver inte läsaren gå tillbaka för att orientera sig i 

ett separat materialredovisningsavsnitt under läsningen av ett senare analysavsnitt. 

Att jag valt att dela in underrubrikerna i tre olika huvudrubriker kommer sig av att jag anser 

att dessa är de centrala teman som framkom i intervjuerna. Dessa teman är deras syn på sig 

själva, deras relation till andra människor på internet samt deras syn på anonymitet, säkerhet 

och faror på internet. Den här uppdelningen är tänkt att ge struktur till analysen och göra den 

mer lättillgänglig samt överskådbar istället för att stapla informationen till ett enda tungt 

textstycke. 

När respondenterna, eller gruppen som jag ibland även väljer att benämna dem, talar om 

andra personer så är det ibland deras vänner som de känner från det fysiska livet och ibland är 

det personer de bara har haft kontakt med via internet. Dessa är ju olika i kontexten för 

uppsatsen men det är förståligt att respondenterna inte skiljer dem åt alltid. I 

intervjusituationen var inte detta ett problem utan jag kunde utan svårigheter förstå den här 

skillnaden, det kan dock vara bra för en läsare att hålla detta i minnet. 

I texten som inleder varje ny huvudrubrik förklarar jag snabbt vad de olika underrubrikerna 

kommer handla om. 

 

4.1. Personen på internet / ”Jag” på internet 

Ämnet här är gruppens egen syn på sig själva på internet och det som är mer personligt i deras 

uppförande online. 

”Vem man är på internet? Ja, det var en rolig fråga.” handlar om vem de är på internet och 

vad är skillnaden är på dem online och i den vanliga världen. Nästa underrubrik, ”Nätet som 

en plats för att komma över sociala spärrar”, beskriver hur gruppen använder nätet för att 

komma över sin blyghet samt ger dem en möjlighet att leka med sin personlighet och testa på 

att låtsas vara en annan person. I ”Gruppens syn på sin sociala interaktion på internet” går jag 
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igenom hur respondenterna ser på sin användning av internet för sociala ändamål och vad att 

det får för konsekvenser. ”Bilden som en förstärkning av jaget” handlar om gruppens syn på 

att dela med sig av bilder, på sig själv och på andra, över internet. ”Som att man går på speed 

när man är online” handlar om gruppens medvetenhet om sitt agerande på internet, där stor 

del koncentreras på en av respondenterna var tankar var extra intressanta och skiljde sig från 

de övriga i gruppen. I den sista rubriken går jag även in på skillnaderna mellan de manliga 

och kvinnliga respondenterna. 

 

4.1.1. Vem man är på internet? Ja, det var en rolig fråga 

Rubriken är en kommentar som jag fick av den första respondenten efter han svarat på min 

första fråga som löd ”vem är du på internet?”. Dock så påpekade han något som skulle gälla 

för de flesta intervjupersonerna, just att man kanske inte separerar sin personlighet mellan 

internet och det verkliga fysiska livet. Dock så fungerade frågan bra eftersom den avväpnade 

dem och fick dem att fundera, och ibland till och med att problematisera, över sig själva och 

deras interaktion på internet. Ett exempel på detta ger Henrik, den första respondenten, när 

han säger: ” Man försöker väl vara sig själv men sen försöker man vara lite mer än vad man 

själv är också. Man överdriver väl gärna det man håller på med. Eller inte överdriva kanske.” 

(intervju 1, Henrik) 

Oftast så var respondenten noga med att påpeka att de var sig själva på internet, att det inte 

var någon skillnad på dem mellan på internet och vanliga livet. Nästan som att det var en 

försvarsställning de intog.  

”I: Vem är du på internet? 

R: Jag är mig själv i alla fall. 

I: Vad är skillnaden på dig online och i verkligheten? 

R: Jag vet inte. Jag är mig själv tycker jag i alla fall. 

I: Du ser inte någon skillnad mellan att vara online och inte? 

R: Nej, jag kan vara mig själv.” (intervju 14, Sofia)  

 

Detta är ett exempel på hur respondenten tar en defensiv inställning, en reaktion som inte var 

ovanlig. Mitt intryck var inte att det innebar att de kände sig förnärmade av frågan utan mer 

att det var viktigt för dem att de skulle bli sedda som ärliga personer. Som jag snart kommer 
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gå in på så gav de även svar på skillnader mellan deras interaktion online och i det verkliga 

livet men inledande i intervjusituationen så tycks det vara viktigt för respondenterna att 

fastställa sin karaktär som pålitlig och hederlig. 

Vissa avvikelser förekom förstås, som till exempel Ada (intervju 9): ”Ja, en fotobloggare typ. 

Skulle jag säga.”. Vilket är en av få som på frågan om vem man är på internet snabbt ger ett 

annorlunda svar. Tillskillnad från majoriteten av respondenterna beskriver hon en aktivitet 

och en roll som sin personlighet på internet. Därefter så säger hon i likhet med de övriga att 

hon inte tycker det är någon skillnad på henne online och i den fysiska världen. 

Så gott som alla ansåg det viktigt att framhäva att de var sig själva på internet och flera 

respondenter tycket att interaktionen via nätet inte är så vidare social eftersom det bara är text. 

Det kan tänkas att det är viktigt att framhålla det egna jaget i en social miljö som till största 

delen består av text. 

Gabriella i intervju 7 är en av några respondenter som vid frågan om vem de är på internet 

börjar med att tala om anonymitet. ”Vem jag är? Ja, vad ska man säga? Jag är den jag är 

men jag försöker vara så anonym som möjligt på nätet.” Gabriella (intervju 7). Detta kan bero 

på att hon innan intervjun har talat om vad intervjun kommer handla om med en klasskompis 

som blivit intervjuad före henne. Detta kan ses som att hennes svar är mindre uppriktigt dock 

så anser jag inte att det gör hennes svar mindre tillförlitligt. Hon utrycker ändå, likt sina 

kamrater, att hon är sig själv. Anonymitet kommer att diskuteras närmare längre fram i 

analysen. 

När jag ställde frågan ” Vad är skillnaden på dig online och i verkligheten?” så svarade 

respondenterna ofta att de inte tyckte det var någon skillnad. Även här så var det viktigt för 

dem att poängtera att de är sig själva men efter det kunde de ge exempel på vissa skillnader. 

Erika (intervju 4) tyckte inte att det var någon större skillnad på henne online och i 

verkligheten men efter det sa hon att hon inte är lika blyg och osäker över internet. 

Anledningen till det sa hon var att online fick hon tid att reflektera över vad hon skulle säga 

samt kontrollera att det hon skulle säga stämde. Eller som hon uttrycker det ” Ja man har tid 

att tänka över, typ googla på saker och såna saker”.  

Flera respondenter tyckte som Erika, att de inte var lika blyga över internet och att där hade 

de möjligheten att tänka över vad de sa och att deras påståenden stämmer. Detta kan sägas 

vara den positiva aspekten av att socialt liv på internet till största delen består av text.  
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Efter att respondenterna medgivit att det var en viss skillnad så var de ofta snabba på att säga 

att de ändå ansåg att det inte var så stor skillnad ändå.  ”Ja, en liten skillnad. Men annars 

tycker jag det inte är så stor skillnad. Det är väl det i så fall att man tar för sig mer på 

internet än man gör i verkliga livet.” Evelina (intervju 5) 

Det finns även respondenter som tycker olika än övriga gruppen, till exempel Kristina 

(intervju 15) som tycker det är lättare att vara sig själv online än i verkligheten. ”Jag tror jag 

är mig själv mer på internet än vad jag är i verkligheten.”. Varför hon tycker så har hon inget 

svar på men då jag frågar om det har att göra med att det finns tid att tänka igenom vad man 

ska säga så tycker hon att det stämmer. 

Det är alltså viktigt för respondenterna att de framstår som ärliga och helt enkelt sig själva. I 

intervjusituationen så tror jag även att det var viktigt för dem att få fram detta och på så sätt 

kunna tala fritt om sina tankar och agerande på internet. Under rubriken som följer så kommer 

det inte att framgå helt klart att de vill bli sedda som sig själva.  

Att göra en uppdelning mellan den de är online och när de inte är online är det faller inte 

naturligt in för gruppen vilket inte är så överraskande. ”Jag är mig själv. Jag vet inte riktigt 

hur jag ska säga.” säger Evelina i intervju 5. Det är lättare för dem att tala om skillnaderna 

mellan vara online eller inte och på så sätt så komma in på ämnet. Senare i intervjun säger 

Evelina så här: ”Det är väl det i så fall att man tar för sig mer på internet än man gör i 

verkliga livet.” När hon väl har fått svara på några frågor och kommit in i situationen som 

intervjun utgör så kan hon ge exempel på skillnader mellan att vara online eller inte var det. 

 

4.1.2. Nätet som en plats för att överkomma sociala spärrar 

”Det är ju lättare att ljuga med text än öga mot öga liksom.” Henrik (intervju 1) 

Internet ger respondenterna en möjlighet för att testa gränser, leka med sin personlighet och 

träna sig socialt. ”Det är ju enklare och prata om saker då tycker jag. Liksom än i riktiga 

livet. Man vågar mer.” Evelina (intervju 5).  

Blyghet är ett ämne många respondenter talar om.  

”Alltså i verkligheten kan man så klart vara mer blyg. Man blir inte lika blyg över internet. 

Man kan få mer tid att fundera över vad man ska skriva och så. I verkligheten om jag pratar 



31 

 

med en person som jag är lite osäker med. Då kan man ju bli nervös och man vet inte vad 

man ska säga. Men allting sånt märks ju inte över internet. Så man kan nog vara mer 

självsäker. Och man kan så här. Ja man har tid att tänka över, typ googla på saker och såna 

saker.” Erika (intervju 4) 

För Erika och flera andra respondenter så är internet ett verktyg för att överkomma sin 

blyghet, våga tala med andra människor och öva upp sin sociala förmåga. Skälen till detta 

tycker de är att internet ger möjlighet att tänka över sina svar, kontrollera att det de säger 

stämmer samt att det mått av anonymitet som ges då de inte är fysiskt i närheten av personen 

de talar med. 

Internet är inte bara till för att komma över blyghet utan ger även möjligheten att brodera ut 

sanningen och vara någon annan än i det fysiska livet. 

”Man försöker använda det man kan lite om till en större del än vad man kan i vanliga fall. 

Om nån frågar så kanske man säger ”ja men jag är utbildad ljudtekniker” fast jag bara har 

tagit en gymnasiekurs liksom. Det är ju lättare att ljuga med text än öga mot öga liksom.” 

Henrik (intervju 1) 

Det Henrik talar om innehåller, även om det inte är sanning han talar, en ambition om vad han 

tycks vilja jobba med. Det kan ses som en form av att agera vuxen, leka med rollen som han 

vill ha senare i livet. Detta kan relateras till den idé som Evelina har i den femte intervjun, då 

hon talar om interaktionen på internet som en del av en persons utveckling: 

”R: /…./Men de bra är väl att man får kontakt med andra människor och kanske utvecklas på 

ett, ja, socialt sätt. Man utvecklas liksom. 

I: Det är en del av utvecklingen. 

R: Precis, man utvecklas. Liksom börjar prata med folk och sånt där. Även fast man inte ser 

den personen. Men ja. Jag tror det påverkar utvecklingen på ett positivt sätt.” Evelina 

(intervju 5) 

Respondenternas interaktion online fyller alltså en funktion i deras utveckling, som ett socialt 

testfält innan de gör det i det fysiska livet. Det kan vara ett sätt att överkomma sin blyghet 

eller att testa på en annan roll. Vissa respondenter talar till och med om att det är lättare att 

vara sig själv online än i den fysiska världen och Linnea, i intervju 13, säger att utan internet 

så hade hennes bekantskapskrets varit väldigt liten och hon skulle ha känt sig väldigt ensam. 
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Linnea uttrycker sig så här: ”Om man ska säga i ett stort perspektiv, som man säger i klassen, 

så är jag mer blyg i verkligheten än vad jag är på internet om man säger så. Vågar säga mer 

vad jag tycker och tänker och så. Men om jag, mina kompisar och det, så är det nog ingen 

större skillnad då, för de liksom känner mig då så att. Men det är det att jag är mer blyg inför 

folkgrupper så jag framstår väl inte som mig själv i klassen och sådant.” 

Anledningen till det tycker de är att det är enklare att börja tala med nya personer som de 

aldrig har haft kontakt med förut via internet än i verkliga livet. Många respondenter använder 

just benämningen ”verkliga livet” för att beskriva när de inte är online. Detta borde ju 

innebära att interaktionen på internet kan anses som kanske inte overkligt men som mindre 

betydande för verkligheten åtminstone. Detta skapar ett idealt testfält där en person kan vara 

någon annan, bryta sig ur sin blyghet eller testa på att överdriva sin personlighet. För den här 

gruppen är socialt agerande på internet en del av utvecklingen och nätet är ett testfält för 

utvecklingen som person. Terese, i intervju 12, är ett bra exempel på detta: ”Förut var det nog 

mest att jag var mer stöddigare bakom skärmen. Jag var lite mer kaxig när man var 14, 15 

sådär. Men nu är jag bara en människa som jag är i verkligheten. Jag sitter inte och skriver 

saker som jag inte kan stå för. Det gjorde jag mycket förut men nu har jag kommit fram till att 

det inte räcker så långt.”  

Det behöver inte alltid handla om att fabricera hela sin personlighet utan ibland kan det räcka 

att bara ändra detaljer. En respondent som gör på det här sättet är Annika ifrån intervju 11 

som säger att ibland så väljer hon att utelämna vissa delar av informationen om sig själv när 

hon är online, annars så försöker hon vara så personlig som hon kan vara och säger ”/…/att 

man kan väl vara en annan person egentligen, på internet. Men samtidigt så vill man inte 

vara en annan person kanske”.  

Jag senare gå in på gruppens syn på att internet reducerar den personliga och direkta 

kontakten mellan människor. Något som de nämner i negativ bemärkning. Sett till ämnet för 

den här rubriken så leder dock denna reducering till någonting positivt, ett slags 

övningsområde eller testfält som gruppen ser som en del av en persons utveckling. 

Gruppen resonerar även om att de faktiskt inte kan veta om personen de talar med på internet 

är den som hon eller han utger sig för att vara vilket jag inte kommer gå in djupt på här. Det 

ämnet kommer jag att behandla längre fram i uppsatsen. Vad som dock är intressant att ta upp 

här är att just deras nyfikna sätt att testa sociala gränser genom att fabricera information om 
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sig själv, som de dock inte tycks göra av illvilja mot andra personer, kan vara precis vad de 

själva råkar ut för från en annan person på internet.  

 

4.1.3. Gruppens syn på deras sociala interaktion på internet 

”De borde stänga ner Facebook för att tar sån jävla tid av livet, fy fan.” Terese (intervju 12) 

Så gott som hela gruppen är online varje dag, tiden varierar mellan en till två timmar beroende 

på hur dagen ser ut i övrigt till att vara online konstant under sin vakna tid. I flertalet 

intervjuer kommer det fram att det skulle vara lättare att säga när de inte är online än att ge 

svar på hur mycket tid de är uppkopplade mot nätet. Respondenterna använder oftast nätet för 

att kommunicera med sina vänner. Majoriteten av dem använder sig av Facebook som är det 

främsta sociala mediet som diskuteras. I intervju 4 säger Erika följande om Facebook: ”/…/ 

alltså alla är ju där.”. En del respondenter säger att de inte är så sociala online men utrycker 

ändå att de har en sida på Facebook och att kommunikationen via internet har en viss plats i 

deras liv. Andra respondenter gör ingen hemlighet av att de spenderar mycket tid online och 

isynnerhet på Facebook och i andra sociala medier.  

”Det är som sagt mitt liv. Så ja det är väl väldigt viktigt. Jag får ju panik om jag inte kan 

logga in via mobilen och kolla vad som händer. Det är verkligen så illa att jag kan sitta på 

krogen till och med så måste jag kolla. Det har gått för långt. Haha.” Viktoria (intervju 8) 

Detta är en respondents svar på frågan om interaktion via internet är viktigt för hennes sociala 

liv. I Viktorias fall är det främst Facebook som används. 

Flera respondenter talar även om att de tror att sociala medier kan främja dem i deras karriär. 

Till exempel att bilder de visar upp på Facebook ska kunna ses av en möjlig arbetsgivare och 

leda till ett jobb som fotograf. Här är det dock frågan om bilder som de tagit i egenskap av 

blivande fotografer, inte privata bilder på dem själva eller annat innehåll som kan ses som 

privat. Deras förhållande till bilder av det slaget kommer vara ämnet rubriken som följer 

denna. 

Gruppen uttrycker inte något större intresse för att läsa andra personers bloggar. Bloggar 

beskrivs ofta som något meningslöst och banalt. ”Nej usch! Jag tycker det är så värdelöst. 

Inte ens mina kompisars följer jag längre. Gjorde det en stund men jag tycker att det är 

samma sak varje gång. ”Idag gjorde jag de, och då och de” Usch! Nej det tycker jag inte 
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om.” Nicklas (intervju 1). Läser de väl någons blogg så skrivs den av en person som de känner 

och de uppger ofta att anledningen till det är att de är intressant att få veta vad deras vänner 

gör. Det var däremot flera av respondenterna som själva skriver eller har skrivit egna bloggar. 

Anledningen till att de bloggar ger de oftast inget direkt svar på. Det finns dock några 

undantag, Kristina säger i intervju 15 att hennes blogg är en form av dagbok som hon skriver 

för sin egen skull och Nicklas från intervju 1 som skrev en blogg till ett skolprojekt. Hans 

ambition är att driva en blogg och försöka göra ekonomisk vinst på det. Han är dock noga 

med att förklara sig efter att ha sagt det och gör det genom att säga: ”Det är mer ett 

experiment så det har ingenting med mig eller mitt sociala nätverk att göra. Jag hatar att läsa 

bloggar, det är så tråkigt.” 

Respondenterna talar ofta om hur det var med internet och sociala medier när de var yngre. 

Det här rör sig om en generation som har vuxit upp med internet och sociala medier. 

”Alltså man började när man var jätteliten med det här jävla Lunarstorm. Det var ju bara för 

att alla andra hade det. Man gjorde ingenting där egentligen. Sen kom Bilddagboken, det är 

kul att kolla på bilder och det tycker jag fortfarande är kul. Men jag laddar inte upp några 

bilder själv. Och så Facebook och ja där kan man se vad alla håller på med just nu. Nu tror 

jag inte det kan komma längre. Det skulle vara ifall man hade en videokamera runt sig dygnet 

runt.” Nicklas (intervju 1) 

Annika i intervju 11 tycker att hennes behov av att använda internet och sociala medier har 

ökat på den sista tiden och säger ”Att det blir ju bara större och större” och det märks även på 

andra respondenter. När jag frågar om de skulle missa något ifall de inte var online en dag så 

är svaren blandade. Vissa säger att det är helt klart att de skulle missa något för att de är där 

de får veta vad deras vänner gör och vad som händer och andra säger att det inte skulle göra 

något ifall de inte var online en dag. En del av den senare kategorin tillägger dock att de även 

om de känner att de inte missar något så är det ändå roligt att gå online och se vad som 

händer.  

Respondenterna tycker att internet innebär snabb kommunikation vilket är bra men det 

negativa är att de går miste om den personliga kontakten som ges när de träffar människor i 

den fysiska världen.  Terese, i intervju 12, berättar till exempel att när hon fyllde 18 år så 

använde hennes vänner telefonen för att gratulera henne men när hon fyllde 19 år så kom 

istället majoriteten av gratulationer via Facebook. Hennes syn på Facebook är att det är viktigt 

att ha men det kontakten där är mer opersonlig än ett telefonsamtal till exempel. 
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Viktoria, i intervju 8, ger ytterligare ett exempel på den opersonliga aspekten av det sociala 

livet på internet: ”Men alltså sitter man på internet så sitter man ju bara och skriver. I 

verkligheten så gör man ju saker. Man liksom hittar på saker med vänner och gör saker 

verkligen.” . 

Gruppens relation till deras interaktion via internet är kluven. Internet erbjuder dem en 

möjlighet till en form av interaktion som de också utnyttjar. De anser dock att den formen av 

interaktion göra att de har mindre direkt kontakt med andra personer. 

 

4.1.4. Bilden som en förstärkning av jaget 

I intervjuerna så framkommer det att bilden, alltså fotografiet av en person, har en speciell 

betydelse för respondenterna i deras interaktion på internet. Det skapar validitet för personen 

de talar med och att visa upp en bild på sig själv är en handling som framstår som närmast 

intim. Det är en handling som innebär förtroende, både som sändare och mottagare. 

”Nej alltså, jag brukar vilja ha en bild av personen. Och inte bara en bild utan två bilder så 

man liksom kan jämföra och det för att. Visst alltså, om du fejkar att vara någon så kan du ha 

hittat en bild på Google och då har de kanske bara tagit den bilden och då har de ingen 

annan.” Linnea (intervju 13) 

Citatet påpekar att bilden är ett sätt att kontrollera trovärdigheten hos en person. Linnea har 

även kommit på ett sätt att ytterligare validera personen då hon vill se två bilder av den hon 

talar med. Hon är den enda respondenten som berättar att hon har en klar strategi som hon 

använder för att kontrollera personer online. Dock så uttrycker flera respondenter vikten av att 

få se en bild av personen de talar med och även att det är möjligt att bilden inte stämmer 

överens med personen som skickar den. 

När det kommer till att visa upp en bild på sig själv så är detta ännu mer laddat. Så gott som 

alla respondenter säger att de är försiktiga med hur de delar med sig av sina bilder. Bilden är 

personlig och den nämns ofta i sammanhang med namn och adress, ett exempel på det är Ada, 

i intervju 9, som säger: ”Jag lägger inte upp bilder på mig själv men jag lägger upp bilder på 

det jag fotar. Och sen så berättar jag inte så mycket om mig själv. Jag lägger inte upp 

nummer och adressen och sånt där.”  
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Då respondenterna lägger upp bilder på nätet så försöker de ofta att kontrollera vilka som ska 

ha tillgång att se bilderna genom att lägga upp bilderna på sidor som kräver inloggning och 

bara tillåta vissa användare att få tillgång till bilderna. ”Men sen har jag ju koll så att det bara 

är mina vänner som kan se det.” Viktoria (intervju 8). Flera i gruppen har inget problem med 

att lägga ut bilder på sig själva på nätet men då är det, som de kallar det, ”vanliga bilder” på 

dem själva och kompisar. De är noga med att påpeka att de aldrig lägger upp utvikande bilder.  

I många fall så tycks utlämnandet av en bild vara ett bevis på förtroende, när respondenterna 

låter någon annan person ta del av en bild så har den personen förtjänat trovärdighet. Det finns 

även exempel på respondenter som berättar att bilder från till exempel fester ligger uppe på 

nätet men de säger även att de inte tror att dessa bilder skulle kunna innebära problem för dem 

i framtiden och att de oftast försöker begränsa bildernas tillgänglighet till personer som de 

godkänt. 

Varför har bilden har en sådan stor betydelse?  En möjlig orsak som flera respondenter 

nämner är att internet bara är text, eller som Viktoria uttrycker under intervju 8:”Men alltså 

sitter man på internet så sitter man ju bara och skriver.”. Internet erbjuder snabb 

kommunikation men det som flera respondenter påpekar är att det är på bekostnad av den 

personliga kontakten. Bilden blir ett sätt att förankra texten till personen som skriver. Det ser 

de dock inte bara som negativt utan ibland kan det vara till fördel: ”/…/man är inte lika blyg 

och man vågar mer över internet för man står inte öga mot öga med personen.” Erika 

(intervju 4).  

Frida, i intervju 6, påpekar även en annan anledning till varför hon är försiktig med vilka 

bilder hon delar med sig av: ”/…/jag att det kan hamna direkt på internet och aldrig suddas ut 

eller någonting sånt där.”.  När bilden väl finns där ute så är det inte hennes längre utan andra 

personer kan ta bilden för sina intentioner vad de nu må vara. Karin, i intervju 16, 

uppmärksammar även detta ämne: ”/…/det är ju jättemånga när man lägger upp bilder, folk 

som snor bilder.”. 

Flera ur gruppen talar om att deras inställning till att lägga upp bilder på nätet har ändrats då 

de har börjat använda Facebook. I intervju 4 så säger Erika: ”/.../mina föräldrar har alltid sagt 

åt mig att aldrig lämna ut nånting. Alltså ”du får inte lägga ut några bilder på internet, du får 

inte säga ditt efternamn” och så och då har ju inte jag gjort det heller. Men ja, sen jag kom 

med i Facebook då var det kört. Då var ju allting uppe liksom.”. Av någon anledning tycks 

respondenterna anse att det är lättare att lägga upp bilder på Facebook, det är mycket lättare 
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att lägga upp en bild där än att skicka en bild till en specifik person. Förklaringen till det kan 

vara, så som jag tidigare skrivit om, att där har de möjligheten att begränsa personerna som 

kan se det till sina godkända vänner. Det resonerar Frida om, i intervju 6, att det inte behöver 

innebära att bara de godkända ser bilderna ändå: ” Nej, det kan jag ju inte på påstå. Alltså folk 

kan ju ta del av mina bilder, Alltså om vi säger, jag har ju 200 vänner på Facebook då till 

exempel. 200 vänner och de har ju också andra vänner som kan se liksom. Det kan ju sitta 

fem personer framför en skärm och kolla liksom och dela med sig av allt. Så egentligen så 

tycker jag väl inte att jag är så himla anonym.”. Gruppen vill känna att de har kontrollen över 

bilder de lägger upp och Facebook erbjuder viss trygghet även om, som det påpekades i citatet 

nyligen, inte behöver betyda att de ha fullkomlig begränsat bildens tillgänglighet för okända 

personer.  

Mitt intryck på gruppens syn på bilden, på dem själv eller av personen de talar med, är att den 

är en slags förstärkning av en persons ”jag” på internet. Att dela med sig av sitt ”jag” är en 

intim och personlig handling som personen de talar med måste förtjäna. Samtidigt så vill 

gruppen se en bild av personen de talar med och inte verkar tycka att de själva direkt ska 

behöva vänta och förtjäna förtroendet på samma sätt som andra människor behöver göra för 

att ta del av deras bild. 

 

4.1.5. Som att man går på speed när man är online 

Internet har funnits närvarande i respondenternas uppväxt och en del av respondenterna 

nämner det just i förhållande till sitt sociala bruk av internet, medan vissa inte reflekterar över 

detta. Detta kan ju möjligen bero på att socialt liv via internet alltid har varit så självklart för 

dem att de helt enkelt inte tänker på det. 

Henrik, i intervju 1, är olik de övriga respondenterna, då han uttrycker en större 

självmedvetenhet över sitt agerande på internet. Även om andra respondenter tycker lika som 

Henrik så reflekterar det inte över det på samma sätt som han.  

”I verkligheten så är man väl mer normal, mer försiktig och kanske segare dessutom. Allt 

händer ju så snabbt på internet, man är nog lite som att man går på speed när man är online. 

Man försöker hinna med allt så fort som möjligt och allt ska gå på ett och samma knapptryck. 

Jag tror att den största skillnaden är nog att när jag är online så blir jag typ stressad och ska 
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göra allting snabbt, snabbt, snabbt. Det är inte så att jag sitter och slöläser tidningen utan 

jag går snabbt genom rubrikerna. Skulle jag läsa en riktig tidning så skulle jag nog läsa mer i 

varje artikel. Ja, det är nog det att man blir stressad lite.” Henrik (intervju 1) 

Flera respondenter antyder samma sak som sägs i citatet ovan, på internet så ska det gå fort 

och det ska vara tillgängligt snabbt, de säger det inte rakt ut på samma sätt som Henrik. Ett 

exempel är: ”Jag får ju panik om jag inte kan logga in via mobilen och kolla vad som 

händer.” Viktoria (intervju 8). Detta återspeglas i den syn som majoriteten av gruppen delar, 

vilket är att internet är snabb kommunikation. 

Henrik skiljer sig från de övriga respondenterna på fler punkter. Flera respondenter säger att 

de inte har, eller har mycket litet, socialt liv på internet fast det senare i intervjuerna kommer 

fram att det har större roll än de först medgav. Henrik är dock den respondenten som faktiskt 

inte verkar använda internet på ett socialt sätt. Han har uppenbarligen varit mer socialt 

involverad på internet förut och har kunskap om det men nu så upptar det ingen större del av 

hans liv.   

”Online tror jag inte att jag har något socialt liv faktiskt. Utan, det är sällan jag går in på 

Facebook för att skriva och chatta med kompisar. De la jag ner för länge sedan, jag har inte 

ens MSN installerat för att jag tycker det är så jävla tråkigt att sitta och skriva.” 

Det här citatet påvisar även något som kom fram i intervjun med honom, han har testa sig runt 

på internet och införskaffat kunskap om sajter och beteenden och kan därför reflektera över 

dessa på ett sätt som är unikt för honom i gruppen. Det går att säga att han har gjort en slags 

social karriär på internet. Detta styrks av att han är den respondent som tydligast poängterat 

att han har vuxit upp med att använda internet socialt. Han är också den som driver en blogg 

som ett experiment som jag nämner tidigare i uppsatsen. 

Henrik har även en väl utvecklad syn på riskerna med att använda internet. När jag frågar om 

han tycker att han är anonym på nätet så svarar han: ”Nej. Även om man vill så är man inte 

det. Särskilt nu, alltså Facebook, man har sitt namn där. Det finns ens födelsedag oftast. Det 

är ganska lätt att lista ut allting och sen är det bara att gissa på de fyra sista siffrorna så har 

man tillgång till det mesta. Så nej det tycker jag inte att man är. Det blir väl mer säkert 

samtidigt som det blir mer osäkert hela tiden så. Nej jag vet inte riktigt. Men anonym är man 

väl aldrig. Spelar ingen roll man kan ju spåra ip adresser och hitta vart man finns och sånt 

där det kan man göra på tre klick numera. ”. Han säger sig även ha gjort undersökningar i 



39 

 

risker med internet och vet hur dåligt det kan gå. Den tidigare nämnda sociala karriären tycks 

inte sluta vid enbart det sociala livet på internet utan till att söka kunskap om allt som kan 

tänkas beröra honom på internet. 

Henrik är något av ett undantag i gruppen, övriga respondenter ger inte intryck av att ha gjort 

samma inskaffande av information om internet. De ger dock bra svar och kan berätta utförligt 

om hur de upplever sitt sociala liv online. 

Större delen av gruppen är kvinnor men det beror även på att den största delen av de årskurser 

som ingick i urvalsgruppen är kvinnor. Enligt programansvarige så är 65 % av 

Medieprogrammets studenter kvinnor. Av de 20 personer jag har intervjuat så är sju av 

respondenterna män vilket ändå ger en rätt bra fördelning i gruppen sett till hela 

medieprogrammet. När det kommer till skillnaden mellan manliga och kvinnliga respondenter 

så är det enda markanta som jag uppmärksammat faktumet att männen gärna, tidigt i 

intervjuerna, vill tona ner den grad de använder internet socialt och dess betydelse för dem.  

Tomas, i intervju 2, börjar med att konstatera att han är sig själv på internet och att han tycker 

bättre om att träffa personen han talar med i det fysiska livet istället för att göra det online. 

Intrycket han ger mig i första delen av intervjun är att han inte tycker om att vara social 

online. Detta ändras dock efter att vi har pratat en stund och när jag frågar honom om 

communties och andra sociala sajter är viktiga för hans sociala liv svarar han: ”Ja Facebook 

är nånting som jag håller stenkoll på, för då vet jag precis vad dom gör.”. Huvudparten av 

männen i gruppen börjar sina intervjuer med att på samma sätt ge en bild av att det sociala 

livet online inte har så stor betydelse för dem men för majoriteten av dem så kommer det ändå 

fram att det har viss betydelse. Detta förekommer även bland kvinnorna i gruppen men de är 

oftast snabbare på att medge vikten av det sociala livet på internet för dem. 

Det känns för generaliserande att påstå att det är kvinnligt att vara social via internet. Dock i 

gruppen som är föremål för min undersökning så framkommer tendenser på att det skulle vara 

så för respondenterna. Detta då männen gärna vill understryka att det sociala livet via internet 

inte är viktigt för dem. Emellertid så framgår det att i intervjuerna att de flesta har social 

interaktion via internet och det har viss vikt för dem med. Det är som att de manliga 

respondenterna i gruppen känner att de behöver upprätta en maskulin fasad i början av 

intervjuerna.  
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4.2 Internet: Den sociala sfären 

Den här rubriken handlar om gruppens interaktion med andra personer via internet. 

”Interaktionen via internets roll i deras umgänge med deras vänner” går in på vad internet 

betyder för kontakten med deras befintliga bekantskapskrets. Nästa underrubrik är ”Fake” 

som handlar om gruppens syn på det äkta och det falska som finns i interaktionen via internet. 

”Globalt och lokalt – internet som lokalt nätverk” handlar om deras interaktion med 

människor i andra länder. Då det snabbt blev tydligt att deras syn på internet inte bestod av att 

se det som en möjlighet till att hålla kontakt med människor globalt utan mer lokalt så valde 

jag denna rubrik som möjligen skulle kunna ses partisk mot en åsikt. Då respondenterna ofta 

talar om skillnaden mellan deras interaktion på internet och den interaktion som inte sker via 

internet så faller det sig naturligt att behandla det i en egen rubrik vilket blev ”Internet vs. den 

fysiska världen”. Precis som det låter så handlar ”Passa in på internet” om gruppens tankar 

om de behöver bete sig på något speciellt sätt för att passa in när de interagerar online. 

  

4.2.1. Interaktionen via internets roll i umgänget med deras vänner 

Genom internet har gruppen även interaktion med sin bekantskapskrets. Via Facebook, MSN 

och andra tjänster så har respondenterna även kontakt med vännerna som de träffar i den 

fysiska världen. 

Många respondenter tycker att interaktionen via internet är mindre personlig och att den är 

enformig, eller som Viktoria i intervju 8 uttrycker det: ”I datorn så är det ju bara samma 

sak.”. Dock är interaktionen viktig för henne och de andra respondenterna, där interagerar de 

med sina vänner som de träffar i den fysiska verkligheten. Jonatan talar i intervju 3 om 

kontakt via internet i samma sammanhang som direkt kontakt ansikte mot ansikte och samtal 

via telefon där han även gör något av en rangordning över deras betydelse. Direkt kontakt 

kommer på första plats, telefon samtal har plats nummer två och interaktion via internet är på 

plats nummer tre. Jonatan är den enda respondenten som tydligt rangordnar dessa olika 

kommunikationsformer men övriga respondenter bekräftar ofta detta då direkt kontakt så gott 

som alltid framhålls som den främsta och mest betydelsefulla formen av interaktion samt att 

telefonen frekvent nämns som en bättre form av kommunikation än internet.  
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Dock så har internet sin plats i deras sociala liv. Det är där som de informerar sig om vad som 

händer i deras bekantskapskrets, när jag frågar Ada, i intervju 9, om internet är viktigt för 

hennes sociala liv så svarar hon: ”Ja, en del. Man håller koll på vad som händer. Istället för 

att ringa och sms:a hela tiden så ser man bara på internet vad folk håller på med och sånt 

där.”. För gruppen så är internet ett sätt att orientera sig i vad som händer i deras 

bekantskapskrets och majoriteten menar att detta är ett behov som internet tillgodoser bra. Det 

går även att resonera om det kanske till och med är så att deras sociala användande av nätet 

gör att de har mer kontakt med deras umgängeskrets än de skulle ha utan det. I intervju 12 

frågade jag Terese om hur ofta hon är online.  Detta är hennes svar: ”Jämt. Antingen sitter jag 

framför datorn eller genom mobilen. Då är det ju Facebook som jag är inloggad på jämt. 

Tyvärr.”.  Detta innebär ju att hon har större möjlighet till kontakt med sin umgängeskrets än 

om hon bara skulle förlita sig på att ha direkt kontakt med sin umgängeskrets i den fysiska 

världen. Det ska också tilläggas att Terese använder internet för social interaktion. Terese är 

inte unik ibland respondenterna i sitt internetanvändande så jag tycker att synen på internet 

som en möjlighet till mer kontakt med sin umgängeskrets kan se som gemensamt för 

majoriteten av gruppen. 

Att använda internet för att uppdatera sig om sin bekantskapskrets är naturligt för den här 

gruppen. Karin, ifrån intervju 16, beskriver detta bra när hon svarar på frågan om huruvida 

internet är viktigt för hennes sociala liv: ”Egentligen inte. Det är väl det att man är ju så 

bekväm med det så. Alltså man är ju van med det, man har vuxit upp med det och så. Men 

liksom, egentligen så kan det ju inte vara så viktigt.”. Gruppen har vuxit upp med denna form 

av kommunikation och det är helt enkelt en vana. 

Internet må vara ett enkelt medel för att informera sig om sin bekantskapskrets men det 

medför även andra aspekter som kanske inte ses som lika positiva. Gruppen kommer ofta in 

på att internet även är ett redskap som gör det lätt att sprida rykten.  

”Rykten sprids ju mycket lättare och så snackas det så jävla mycket skit.” Viktoria (intervju 8) 

För vissa respondenter så är möjligenheten att snoka på folk och få reda på saker lite av 

attraktionen med communities. I intervju 4 säger Erika detta när hon talar om Facebook: 

”/…/det är mycket lättare att snoka på folk.”. Dock så framhåller övervägande delen av 

respondenterna skvallret och ryktesspridningen som en negativ aspekt av det sociala livet på 

internet. Viktoria, i intervju 8, beskriver internet så här: ”/…/det är väldigt offentligt ändå 

även om man inte tror att det är det.”. Vetskapen om detta får respondenterna att tänka över 
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det de skriver online, något som flera respondenter nämner är att de inte skulle skriva på 

internet ifall deras förhållande tagit slut just för att de vet att detta skulle kunna bli ett omtalat 

ämne. 

Under intervju 12 så frågar jag Terese om internet mest är till för att skvallra varpå hon 

svarar: ”Ja, jag ser internet som en plats där man får reda på saker. Inte bara skvaller utan 

det är ju historia och så vidare men. Framför allt Facebook, jag är med där för att jag är 

nyfiken. Det finns ingen annan anledning att ha det liksom utan man vill ju se vad andra 

människor gör. Samma med bloggar också, det är bara ytligt alltihopa.” Hennes syn verkar 

vara att personer mest använder internet socialt av voyeuristiska skäl. Det ska dock framhållas 

att hon även tycker att internet erbjuder bra kommunikation. 

Att internet som ryktesspridare även berör respondenternas blir extra tydligt i två intervjuer 

där det berättas om hur internet har använts av personer i deras klass för att tala illa om andra 

personer i samma klass. Henrik i intervju 1, talar om en ett bråk i klassen på grund av en 

anonym nedsättande kommentar på en blogg där de lyckades spåra personen som skrivit den 

via ip-adressen. Den andra är med Kristina, i intervju 15, som säger att vissa personer i hennes 

klass använder internet för att tala om andra personer i klassen men inte vågar göra det i det 

fysiska livet när de möts i skolan. Detta är exempel på att även att internet ger möjlighet att 

tala med personer på helt andra ställen i världen så använder de ändå ofta nätet till att 

kommunicera med och om sin befintliga bekantskapskrets, detta ska jag gå närmare in på 

längre fram i analysen. 

Det framkommer även en annan intressant sida av deras syn på deras sociala liv på internet, 

nämligen att nu är internet inte bara deras längre. Flera respondenter tycker att allt fler 

människor är online på internet nu än det brukade vara. I intervju 8 säger Viktoria på frågan 

om det var lättare att vara anonym på internet förut: ”Ja, det tror jag väl för förut fanns, det 

var inte lika vanligt med den kunskapen att man kunde kolla upp lika lätt vem som är vem och 

vem som gör vad. Då var det mer så här basic. Men nu är det ju så vanligt. Det är väl ungefär 

som med Photoshop, förut kunde ingen det men nu kan alla i stort sett använda grunderna i 

alla fall. Även om det inte är avancerat.” Flera respondenter säger liknande kommentarer. Det 

är som att gruppen känner att det som brukade vara förbehållet dem som var kunniga på 

tekniken nu är tvungna att dela med sig av utrymmet till andra människor. 
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4.2.2. Fake 

”Nej det är väl det dåliga, att det finns för mycket falskhet på internet.” Terese (intervju 12).  

Gruppen nämner ofta att det finns mycket falskhet på internet. När respondenterna interagerar 

socialt via nätet så får välja ut vad som är äkta eller falskt, eller fake som de ofta väljer att 

benämna det. Det är upp till respondenten att kunna göra distinktionen om personen de talar 

med har ärliga intentioner och är den som den utger sig för och om det säger Linnea, i intervju 

13: ”Jag märker i alla fall om de är fake eller om de inte är det.”. Det som är fake är när en 

person inte beter sig som den gör i den fysiska världen eller oärligt på annat sätt. ”Online så 

är väl folk lite mer fake, i verkligheten så är folk dem själva tycker jag.” Magnus (intervju 

19).  

Magnus, i intervju 19, använder ett eget begrepp för att förklara detta, ”internet-tuff”, och han 

beskriver själv det så här: ”I spelet, jag vet inte. Nej jag tycker det är väl enbart folk som är 

för coola när det handlar om internet. Liksom som när man pratar med folk man inte känner. 

Bra egenskaper vet jag inte. Men jag tycker bara folk som är internet-tuffa om man säger 

så.”. Internet-tuff är enligt hans beskrivning: ”Ja men som är tuffa genom skärmen liksom, på 

andra sidan skärmen. Det är väl sådant liksom. Om de håller på, ja.”. 

Fake är beskrivningen på det mesta som inte bra hos en person som interagerar socialt via 

internet. Till exempel personen som säger en elak kommentar, försöker vilseleda på något sätt 

eller helt enkelt vara en annan person än hon eller han är i den fysiska verkligheten. Linnea, i 

intervju 13 säger: ”/.../ jag skriver ingenting som jag skulle ångra sen. Så att det jag skriver 

står jag för. Det är liksom, det har jag sagt till mig själv att jag alltid ska göra. Jag är inte 

fake och vara någon annan eller någonting.”. 

Respondenterna verkar se det som binära motsatser, att vara fake eller äkta. I intervju 14 

använder Erika orden god eller ond för att beskriva vad som är äkta och inte när hon svarar på 

frågan om hon litar på personer på internet. När respondenterna är online så tycks de se de 

övriga användarna, som de interagerar med, utifrån klara motsatser, ond eller god, bra eller 

dålig, fake eller äkta. 

”Men det är ju inte så att jag förlitar mig till dem till 100 procent, som jag kanske gör med 

min mamma till exempel.” Linnea (intervju 13) 
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Respondenterna ser inte sig själva som fake utan de är äkta. ”Man ska väl som sagt vara så 

ärlig som man bara kan vara/…/” Annika (intervju 11). Dock sett till vad jag skrev om 

tidigare under rubriken ”Nätet som en plats att överkomma sociala spärrar” så har gruppen 

ändå provat på aktivitet som kan få dem framstå som fake. 

Det kan ju även röra sig om att en person som de talar med och som visar sig vara fake helt 

enkelt utövar samma aktivitet som innefattar att leka med sin identitet som flertalet av 

respondenterna själva har gjort. Frågan är om detta skulle vara ett legitimt skäl eller om 

personen fortfarande är fake. 

Linnea, i intervju 13, talar om vad hon anser vara det negativa med internet: ”Negativa saker, 

alltså det tycker jag är när folk fejkar vem de är och liksom tar bilder på en annan och liksom 

gör en ny identitet och de. Det tycker jag är lite dumt att göra. Oftast så märker man det för 

att om man själv till exempel liksom gör en sida och det så lägger man ju mycket mer tid på 

den eftersom det är ens egens sida och det. Om man fejkar en identitet så liksom, man är ju 

fortfarande sig själv och då är man ju en annan via internet men oftast så lägger man ju inte 

ner så mycket tid på just det. Fast ja, det beror ju vad man liksom vill komma fram till och 

vad man sysselsätter sig med på fritiden. Kanske någon som absolut har satt sig in i den här 

personen och det men. Det är väl det negativa, man tycker att om man pratar med någon och 

sen så visar det sig vara en helt annan person, då blir man liksom lite besviken eftersom man 

har lagt tid på att lära känna en person som inte finns.”   

Det kanske är så att besvikelsen av att tro att de har funnit vänskap med någon som visar sig 

vara någon helt annan än de tror sig har lärt känna gör att de har utvecklat en misstro till nya 

personer de börjar tala med på internet. Det är lättare att anta att personer är fake ifrån början 

istället för att lita på dem. 

Det kan även vara så att genom att de själva vid något tillfälle kanske inte alltid har varit 

ärliga om vem de är, när de har använt nätet för social interaktion med nya bekantskaper, och 

på så sätt skapat sig en uppfattning om vad det är som är fake på internet.  
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4.2.3. Globalt och lokalt – internet som lokalt nätverk 

I gruppen är det enbart få som har kontakt med personer utanför Sverige via internet. Det är 

bara en respondent som ofta har kontakt med personer från andra länder ofta, det är Magnus i 

intervju 19: ”Ja, det har jag väl. Med tanke på att jag spelar mycket online men viktigt vet jag 

inte om jag tycker riktigt. Men det är väl kul.”. Som det framgår tycker inte Magnus att 

kontakten med personer i andra länder är så speciellt viktigt för honom och den inställningen 

delar så gott som hela gruppen oavsett graden av deras kontakt med utlandet. Dock tycker 

ändå gruppen att det är bra att möjligheten finns, till exempel, i intervju 4, säger Erika: ”Ja 

absolut. Men det kan ju vara viktigt. Alltså just för mig kanske det inte är så viktigt då jag inte 

har något intresse av det. Annars är det jätteviktigt. Det är ju ett jättesmidigt sätt att få 

kontakt med folk i andra länder som man aldrig skulle få annars. Så det är väldigt bra.”. 

Gruppen har alltså inget större behov av att ha kontakt med utlandet men ser potentialen till 

kontakt med personer utanför Sverige som positivt, det är för dock för tillfället inget som har 

så stor plats i deras sociala liv på internet. De tycker även att det skulle vara bra för dem med 

mer kontakt med personer som inte talade svenska eftersom de då skulle få bra övning i att 

skriva på engelska. 

Det kan också vara de som inte har kontakt med någon utomlands men personer på andra 

ställen i Sverige . I intervju 15 säger Kristina så här om hennes interaktion med människor 

utomlands: ”Inte andra länder. Men kanske i andra städer i Sverige. Men det är väl det enda, 

men inte utomlands.”. Gruppens interaktion med människor inom nationens gränser kan vara 

med gamla vänner från städer där en gång har bott eller så rör det sig om nya bekantskaper, 

med personer inom samma land, som de har skapat via internet. Dessa leder ibland till 

bekantskaper som även övergår till den fysiska världen men de hålls ofta till internet. Jag 

kommer att gå närmare in på en del av dessa aspekter senare i uppsatsen. För den här gruppen 

så är uppenbart att det är mer givande att socialt interagera med personer inom samma land än 

med människor utom landets gränser.  

 Flera respondenter säger att de har haft kontakt med personer utomlands via nätet någon gång 

men att de inte har det nu. Ett exempel på det är Frida, i intervju 6, som säger: ”Ja, alltså ett 

tag hade jag mycket kompisar från Tyskland och Holland. Det var roligt att prata på 

engelska, det går ju till nytta. Så då skrev jag mycket på engelska. Men det är inte mycket nu 

för tiden, det var mest förut.”. Det för tankarna till ”brevvänner”, de utomlands som man 

skickade brev till med vanliga posten när man var yngre, och det kan tänkas att detta fyller en 
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liknande funktion för respondenterna. Jag knyter åter till mitt resonemang om socialt agerande 

på internet som en del av utvecklingen. Det kan möjligen även finnas en liknande tanke här 

om att de någon gång har tänkt att de faktiskt måste prova på att tala med någon från ett annat 

land eftersom de aldrig har gjort det förut och att möjligheten har varit tillgänglig. 

Det finns även flera respondenter som säger att de använder internet för att hålla kontakt med 

släktingar utomlands. I intervju 11 så säger Annika: ”Jag har ganska många släktingar 

utomlands så att dem har jag ju kontakt med via internet. Men ja, jag tycker det är kul och så. 

Man pratar ju med dem på internet istället för telefonen och det är ju, jag skulle inte prata i 

telefonen med dem som jag inte känner så jättebra så det tycker jag är bra med internet.”. För 

Annika och andra respondenter, med släktingar utomlands, så fungerar internet som en 

möjlighet att faktiskt ha kontakt med släkt som de annars skulle ha lite eller ingen kontakt 

med annars. Denna kontakt är, likt de tidigare diskuterade kontakterna med utlandet, något 

som utan internet kanske skulle ha förekommit via brevkorrespondens. 

Det förekommer även respondenter som spelar spel över internet och därigenom har viss 

interaktion med människor från andra länder. De tycks dock inte lägga större vikt vid detta 

som en form av social interaktion, förutom Magnus som jag citerade tidigare. Linnea, i 

intervju 13, utrycker sig så här när jag frågar om hennes kontakt med utlandet genom nätet: 

”Jag har pratat med någon. Och sen är det ju så att jag spelar ju också WOW, vilket är ett 

onlinespel, så att jag pratar väldigt mycket med folk där via. Fast det är ju inte så här 

kontakter som man har på communityn och så där utan det är ju mest liksom inom spelet och 

diskuterar spelet och så att.”.  

Annan interaktion med utlandet som respondenterna kan nämna är via forum på internet. Då 

handlar det dock om att få svar på frågor och information om något specifikt, de tycker inte 

att det förekommer något direkt socialt utbyte där. 

I ”Interaktionen via internets roll i deras umgänge med deras vänner” så gick jag in på att 

gruppens syn på att internet inte erbjuder personlig direkt kontakt mellan personer. Blir en 

respondent bekant med någon som inte bor i samma land så blir det svårt att gå vidare med 

bekantskapen och träffas i det fysiska livet. När de skapar en kontakt med en från ett annat 

land så kanske intresset för vänskapen dör ut då det finns en vetskap om att vänskapen 

troligen inte kommer utvecklas förbi stadiet de är i, vilket är att hålla kontakten via nätet. Jag 

har sagt är det flera respondenter som har haft kontakt med personer utanför Sverige men som 

inte har det längre, möjligen kan detta vara orsaken. 
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4.2.4. Internet vs. den fysiska världen 

Respondenterna fäster stor vikt vid att träffas i det fysiska livet och det sociala livet på 

internet är underordnat att träffas på riktigt i det fysiska livet. ”Det är trevligare att höra 

personen säga det med sin vanliga röst än att läsa texten. Så jag vill gärna vara hos den 

personen när den säger någonting.” säger Tomas i intervju 2. Att internet har lägre status än 

mötet i den fysiska världen är majoriteten av gruppen överrens om. De flesta respondenterna 

anser även samtal via telefonen har en högre rangordning än kontakt via internet. Jonatan, i 

intervju 3, utrycker det på det här sättet: ” Ja, jag tycker det är mycket bättre att man är social 

ansikte mot ansikte istället för att.. eller via telefon.”. Orsaken till detta tycks vara att av de tre 

nämnda medlen för kontakt så innebär internet minst personliga uttryck, så som de visuella 

iakttagelser som det personliga mötet erbjuder eller rösten i ett telefonsamtal, dessa som 

tillåter en person identifiera människan de talar med. Interaktionen via internet är ju, som jag 

tidigare har skrivit om, till största delen bestående av text. Jonatan, i intervju 3, säger detta till 

fördel för mötet i det fysiska livet:” Ja, man ser personen framför sig. Man ser hur de 

reagerar på vad man säger och, ja, allt sånt där.”  

 Flera respondenter säger att ingen egentligen kan veta att det var de själva som var vid datorn 

och ingen annan. Henrik, i intervju 1, säger detta när vi talar om regler och säkerhet på 

internet: ”Regler finns det massor men jag tror alltid att det går och gå runt en regel. Särskilt 

på internet för man kan alltid hävda att ”nej men det var inte jag, det var nån som använde 

min dator.”. Bristen på sätt att identifiera personen de talar med, som erbjuds av mötet i den 

fysiska världen och telefonsamtalet, leder till en misstro på internet eftersom de bara kan anta 

att det är rätt person de talar med men inte bekräfta det. En del respondenter säger att de inte 

tycker det är någon större skillnad att vara social online eller i den fysiska verkligheten men 

det kommer ofta fram att de ändå gör den rangordning som jag har nämnt. Till exempel så 

säger Jonatan, tidigt i intervju 3, att han inte tycker det är någon större skillnad på socialt liv 

online och offline men som det framgår av citaten ovan så lägger han större vikt vid möten 

med personer i det fysiska livet än vid kontakten via internet. I intervju 6 så säger Frida detta 

om att samtala över internet ”Ja, alltså. Det är ju svårt att förstå en människa som kanske är 

upprörd över internet, för han skriver ju endast. Alltså man kan ju missförstå människor 

väldigt mycket och sådär.”. 

Respondenterna anser även att internet har blivit större eftersom mer personer är online nu för 

tiden. I intervju 11 så frågar jag Annika om hon tycker att internet har vuxit varpå hon svarar: 
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”Ja precis. Jag tycker att det är lite synd att det blir så, alltså man pratar mindre så här på 

riktigt än vad man gjorde förut känner jag. Bara för att det har blivit så stort på internet, och 

det tycker jag är lite synd.”. Hon är en av flera respondenter som tycker att internet har blivit 

större och fler personer är online. Henrik, i intervju 1, tycker även att tekniken har blivit 

enklare för människor att ta till sig och att fler personer besitter kunskaper som förut bara var 

förunnade få personer. Internet har blivit var persons egendom och i gruppen verkar det 

nästan anses som lite synd, det som en gång var deras är nu allas. ”/…/nu har verkligen alla 

kommit till datorn. Även äldre människor har börjat lära sig ”nu kan vi prata genom 

internet”. Jag tror det har blivit mer nu. Det är mer lättanvänt nu liksom. Tror jag.” Frida 

(intervju 6). Just att nätet används av så många personer får även flera respondenter att 

reflektera över att de inte talar med sina medmänniskor i den fysiska verkligheten lika mycket 

längre. Möjligen så kan detta även vara en bidragande faktor till gruppens syn på internet som 

underordnad den fysiska verkligheten är att de inte längre känner att de är deras egna 

kommunikationsmedel utan allas. På så sätt blir det inte lika speciellt att framhålla den 

kommunikationen längre, den bedrivs ju numera av alla. 

Faktum är att även om gruppen anser att möten i den fysiska verkligheten är den bästa formen 

av social interaktion och den följs av telefonsamtalet så har ändå det sociala livet över internet 

en given plats i deras liv. Det finns till och med en del respondenter som tycker att 

interaktionen över internet har klara fördelar över mötet i det fysiska livet. Exempel på det ger 

Karin i intervju 16: ”Det är väl lättare att prata med folk på internet. Alltså man träffar folk 

man inte känner, som man kan prata med och så. I verkligheten blir det mer, det kan bli tysta 

pauser när man inte vet vad man ska säga. På internet så kan man ju liksom fundera på vad 

man ska skriva. Man ska verka så bra som möjligt.”.  

Den övervägande del av respondenterna har ett socialt liv över internet och där interagerar de 

socialt med sin omgivning dagligen. Som jag har tagit upp tidigare så erbjuder internet 

respondenterna snabb kommunikation och en möjlighet att hålla sig uppdaterad i sitt sociala 

liv.   

 

 

 



49 

 

4.2.5. Passa in på internet 

De flesta i gruppen säger att de inte behöver bete sig på något speciellt sätt för att passa in på 

online men det utrycker ändå vissa tendenser på att det faktiskt finns inslag av ett sådant 

beteende. Det finns några respondenter som säger att de känner att de måste bete sig på ett 

speciellt sätt när de är på internet. Frida, i intervju 6, säger detta när jag frågar om hon måste 

bete sig på något speciellt sätt för att passa in online: ”Ja, alltså man ska ju helst undvika och 

prata om vissa saker då. Det kan ju störa andra och så där. Alltså undvika och prata om sånt 

där tabu och sådär, såna där ämnen. Liksom som, hur ska man säga, undvika och prata om 

saker som kan var skadligt för andra. Till exempel man kanske inte ska stämpla ut sig, alltså 

personliga åsikter och sådant som kan var lite känsligt för andra. Hur ska jag säga, Man 

håller sig helt neutral liksom. Alltså smälta in, det tror jag inte. Det finns nog ingen speciell 

för de, bara man aktar sig för att vara elak mot andra liksom.”. Det vanligaste svaret på den 

frågan är dock att respondenten säger att han eller hon är sig själv och inte beter sig på ett 

speciellt sätt. Det som talar emot de personer som anser att de inte behöver bete sig på är att 

de själva alltid kan ge exempel på sådant som en användare av internet inte bör göra.  

Flera respondenter nämner även att de tror att grupptryck förekommer på internet men att de 

själva inte är påverkade av det. Tomas, i intervju 2, är en av dem som tror att grupptryck 

förekommer, han påpekar dock att det inte bara behöver vara negativt sådant: ”Ja, grupptryck 

kan ju även vara positivt och negativt. Det beror ju på vad det är.” 

När jag frågar om de behöver bete sig på ett speciellt sätt för att passa in på internet så säger 

flera respondenter, av dem som säger nej på det, att de tycker det skulle vara synd om det blir 

så. Till exempel så säger Henrik, i intervju 1: ”Nej, gud nej! Nej det tror jag inte. Det hoppas 

jag verkligen inte går över till internet heller. Det är ju mer i vardagen i dag. Om det kommer 

till internet då är det ju katastrof. Om folk ska börja bete sig som någon annan på internet för 

att få passa in just. På internet borde man ju kunna få vara sig själv. Där kan man ju ändå få 

kontakt med lika människor.”. 

Som sagt så tycker inte majoriteten av respondenterna att de behöver uppföra sig på något 

speciellt sätt för att passa in på internet. Dock så tycker jag att det finns vissa företeelser som 

gruppens måste ta hänsyn till i sitt uppförande på nätet och dessa visar sig genom att göra 

några återblickar i uppsatsen. I ”Vem man är på internet? Ja, det var en rolig fråga.” tar jag 

upp deras vilja att etablera sig som ärliga och att de inte anser det vara någon skillnad på dem 
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online och i den fysiska verkligheten. Det är en aspekt som påverkar deras uppträdande på 

internet. Dock ska det nämnas att detta är även något som de ibland har gått emot som jag 

även nämner i den följande underrubriken. 

Nästa aspekt som jag tidigare nämnt är att respondenterna tycker att internet är ett redskap för 

att få reda på saker, sprida rykten och skvaller. Detta tog jag upp i ”Interaktionen via internets 

roll i deras umgänge med deras vänner”. Eftersom de faktiskt tycker att dessa företeelser är en 

del av det sociala livet så borde ju detta även vara något som de tar hänsyn till då de brukar 

internet på ett socialt sätt. Ett utstickande beteende kan generera att personen blir ämnet för 

skvaller och rycktesspridning online. 

Till sist tänkte jag blicka åter till ”Fake” där jag tar upp deras syn på det som är falskt och 

äkta på internet. Det som står klart där är ju deras syn på att de själva är äkta och inte fake, 

vilket även blir ett slags deras förhållningssätt för dem när de är online. 

Detta tycker jag påtalar att det finns vissa företeelser som de har att leva upp till för att passa 

in online men det innebär inte att det inte finns tillfällen att göra tvärt om. Enligt mig så är 

deras kriterium för att passa in på nätet att de är ärliga och den samma som de är i den fysiska 

verkligheten, att de undviker att bli ämnet för skvaller och rycktesspridning online samt att de 

är äkta och inte fake. 
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4.3. Internet: Säkerhet, anonymitet och rädsla  

Under den här rubriken kommer jag gå in på gruppens uppfattningar om faror på internet och 

hur de skyddar sig mot dessa. Detta kan ses som att jag väljer att fokusera på de negativa 

aspekterna av internet men jag tycker detta behövs för att förstå gruppen eftersom både 

positiva och negativa aspekter av respondenternas interaktion via internet diskuterades under 

intervjuerna. 

Underrubriken ”Anonymitet” handlar om gruppens syn på anonymitet på internet. I 

”Strategier för att skydda sig själv” går jag in på hur respondenterna gör för att känna sig 

säkra när de är online. När jag genomförde intervjuerna så blev det tydligt att många 

respondenter ofta var oroliga för vad andra personer skulle säga till dem över nätet och det 

ämnet handlar ”Rädslan för andras kommentarer och uppförande på internet” om. ”Personen 

på andra sidan skärmen” tar upp deras syn på personer de talar med över internet, ofta som de 

aldrig träffat i verkligheten. Till sist så går jag in på deras förtroende för internet och olika 

sidor i ”Tillit på internet”. 

 

4.3.1. Anonymitet 

”Det är ju som att stå i ett stort rum med miljontals människor och så får man en megafon, 

vad ska man säga och vad ska man inte säga?” Henrik, i intervju 1, talar om att människor 

borde tänka över vad de skriver på internet. 

När jag frågar respondenterna om de känner sig anonyma på internet så får jag blandade svar. 

Det tycks som att gruppen har olika syn på anonymitet. En del tycker inte att de kan vara 

anonyma på internet även om de vill. Annika, i intervju 11, säger så här: ”Nej. Det tycker jag 

inte. Eller det är väl till viss del men mest nej. Att man. På till exempel Google om man 

skriver in sitt namn, alltså man hittar ju saker som man kanske själv inte visste fanns där. Och 

det. Vissa gånger så kan det ju bli så att man helst inte skulle vilja finnas där. Så nej det 

tycker jag inte.”. Annika tänker på det redan befintliga materialet som kan finnas ute på nätet 

med eller utan personens vetskap och på så sätt hindrar fullkomlig anonymitet. 

En del respondenter ser anonymitet som det som de väljer att berätta och inte, till exempel 

Gabriella, i intervju 7, som tycker att hon är anonym därför att hon väljer att inte berätta om 

saker som var hon bor och liknande. När hon var yngre så kunde hon berätta mer men nu vill 
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hon inte att vem som helst ska kunna få veta personliga detaljer om henne. Terese, i intervju 

12, tycker lika och säger: ”Jag kan vara anonym om jag vill men som inte anonym är det inte 

så enkelt att vara det. Men väljer man att vara inte vara det så är man inte det för det är 

ingen som vet vem man är. Så det är väl också bra om man vill vara det, anonym.”   

Facebook har gjort att flera av respondenterna känner att de har blivit mindre anonyma. Dock 

så har respondenterna stort förtroende till den sajten då de kan välja att endas deras tillåtna 

vänner ska ha tillgång till bilder och liknande. Det finns ju dock respondenter som menar att 

detta inte garanterar att endast tillåtna vänner tar del av materialet, till exempel Frida som 

säger att även om det är en godkänd vän som tittar på hennes bild så kan hon ju inte vara 

säker på att det inte vännen har andra personer bredvid sig. Så här uttrycker hon sig: ”Nej, det 

kan jag ju inte på påstå. Alltså folk kan ju ta del av mina bilder, Alltså om vi säger, jag har ju 

200 vänner på Facebook då till exempel. 200 vänner och de har ju också andra vänner som 

kan se liksom. Det kan ju sitta fem personer framför en skärm och kolla liksom och dela med 

sig av allt. Så egentligen så tycker jag väl inte att jag är så himla anonym.” 

Flera respondenter säger att de inte känner sig anonyma därför att det lätt går att spåra 

datoranvändare via ip-adressen. Henrik, i intervju 1, säger detta om sin anonymitet: ” 

/../anonym är man väl aldrig. Spelar ingen roll man kan ju spåra ip adresser och hitta vart 

man finns och sånt där det kan man göra på tre klick numera.”. Detta är en rätt vanlig syn 

bland respondenterna, teknikens framsteg har reducerat deras känsla av anonymitet. Detta är 

en syn som inte alla delar, en del anser att det går att vara anonym även om det är lätt att spåra 

en person via ip-nummer. Linnea, i intervju 13, tycker på det viset och säger: ”Bara för att din 

ip har kommit till den sidan så kommer det ju inte upp liksom bild och information om hela 

ditt liv och så bara för att man vart inne på den sidan eller skriver någonting. Så att jag 

känner att vill jag vara anonym så kan jag vara anonym.” 

I gruppen tycks det finnas två ledande perspektiv på anonymitet. Det ena är anonymitet i 

bemärkelsen av vad personen själv säger och lämnar ut om sig själv. I den andra bemärkelsen 

är anonymitet allt som går att finna om en person i ett samlat begrepp, så som tillgänglighet 

av information och bilder och möjligheten att spåra en person via ip-nummer. 

Flera av respondenterna tycker att de kände sig mer anonyma förut. När jag frågar Frida, i 

intervju 6, om man var anonymare förut så svarar hon så här: ”Jo, men de tycker jag. För nu 

har det blivit mer, nu har verkligen alla kommit till datorn. Även äldre människor har börjat 

lära sig ”nu kan vi prata genom internet”. Jag tror det har blivit mer nu. Det är mer 
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lättanvänt nu liksom. Tror jag.”. Under ”Internet vs. den fysiska världen” tog jag upp deras 

syn på att inte internet är deras längre utan allas och återigen kommer det ämnet tillbaka.  En 

annan respondent som är inne på det här spåret är Viktoria, i intervju 8: ”Ja, det tror jag väl 

för förut fanns, det var inte lika vanligt med den kunskapen att man kunde kolla upp lika lätt 

vem som är vem och vem som gör vad. Då var det mer så här basic. Men nu är det ju så 

vanligt. Det är väl ungefär som med Photoshop, förut kunde ingen det men nu kan alla i stort 

sett använda grunderna i alla fall. Även om det inte är avancerat.” 

Det kanske kan hänga samman med att de inte tycker att internet är deras längre. Då de inte 

anser att det är deras längre så känner de att nätet inte är lika säkert längre och de kan inte ens 

vara anonyma lika lätt längre.  

Dock så kanske det inte är så att de är mindre anonyma nu än de har varit förut. Möjligen är 

de så att deras syn på anonymitet har förändrats när de blivit lite äldre. Gabriella, i intervju 7, 

tar upp detta när jag frågar henne om hon tycker att det var lättare att vara anonym förut. Hon 

uttrycker sig så här: ”Det är skillnad när man blir äldre för då inser man saker. Jag vill inte 

att alla ska veta vem jag är och vart jag bor någonstans. Så det är liksom skillnad nu mot hur 

det var för ett par år sen.”. 

 

4.3.2. Strategier för att skydda sig själv 

”/…/det finns faktiskt de som är där för att de ska snoka och, speciellt chefer.” Terese 

(intervju 12) 

När det kommer till den information respondenterna väljer att lämna ut om sig själva så har 

respondenterna olika idéer om hur de skyddar sig själva. Större delen av respondenterna är 

försiktiga med att lägga ut bilder på sig själva och det gick jag närmare in på tidigare i 

”Bilden som en förstärkning av jaget” tidigare i uppsatsen. Dock bör det uppmärksammas att 

det just är bilder av sig själva som respondenterna ofta talar om när jag frågar dem om deras 

säkerhetsåtgärder. 

En del av respondenterna har inget inga speciella tankar över säkerhetsåtgärder eller hur 

information de lämnar ut kan påverka dem i framtiden. Viktoria svarar så här: ”Nja, nej inte 

direkt. Alltså jag lämnar ju inte ut nå så här direkt. Jag tror inte att de i framtiden kommer 

bry sig om vad jag åt för mat igår. Eller vad jag städade och gjorde så. Nej jag tror inte det 
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är någon större fara. Hoppas jag i alla fall.” Andra personer har specifika idéer om hur de 

håller sig säkra på internet, till exempel att inte lämna ut sin mailadress eller säga sitt 

efternamn till okända personer på nätet. ”Strunta att skriva vart man bor och vad man har för 

telefonnummer och mailadress.” Tomas (intervju 2) svarar på hur han skyddar sig på internet. 

 Ett vanligt svar är att de inte berättar personliga saker för människor de just börjat prata med. 

Frida, i intervju 6, är en av dem och säger: ”Bara ytliga saker. Inget personligt utan bara, 

liksom, vem jag är. En tjej på 18 år, vad jag heter i förnamn. Jag brukar inte säga mitt 

efternamn eller någonting sånt där. Utan bara mest så här ytligt. Alltså skulle det bli så att 

man vill träffa en person på internet och så där då börjar man ju dra över samtalen till 

telefon och sådant. Det är väl bara om de är så men alltså är det inte någon jag känner så 

blir det bara ytligt.”.  

Att använda sunt förnuft är ett återkommande begrepp i gruppen när det kommer till 

säkerhetsåtgärder på internet.  Återigen så ser respondenterna att de är säkrare när det kommer 

att lägga upp material på Facebook eftersom de där kan begränsa tillträdet till personer de har 

godkänt. Till exempel Viktoria, i intervju 8, som säger: ”Det finns väl väldigt mycket bilder, 

mest festbilder och så här roliga minnen. Men sen har jag ju koll så att det bara är mina 

vänner som kan se det.” 

”Om man skriver för mycket om sig själv eller nått dumt typ så kan man förlora jobb till 

exempel.” Ada (intervju 9). Många av respondenterna berättar att de är försiktiga med att 

lägga upp material på internet därför att det kan påverka deras framtida karriär. Therese, i 

intervju 12, har redan råkat ut för detta: ”Ja, det gör den absolut. Det var därför jag låste min 

blogg kan man väl säga. Min chef läste min blogg och det var inte så jättebra i alla lägen.”. 

Efter det så har Terese blivit försiktig med vad hon väljer att lägga ut på internet för att, med 

hennes egna ord: ”Det kommer komma tillbaka, inte på ett bra sätt.”. 

Många i gruppen vill jobba som fotografer i framtiden och deras relation till att lägga upp 

bilder kan bli komplicerade ibland. De ser ofta internet som en möjlighet att visa upp sina 

bilder och att det kanske till och med kan leda till arbete i framtiden om rätt person får se 

dem. De nämner dock att det finns en risk att andra personer stjäl bilderna av dem då. Till 

exempel Karin, i intervju 16, som säger: ”Ja, jag lägger inte upp så mycket bilder heller. Just 

för att det är ju jättemånga när man lägger upp bilder, folk som snor bilder. Sen när man 

själv funderar på att bli fotograf sen så känner jag inte för att visa upp dem där direkt.”. Hon, 

och flera respondenter med fotografambitioner, använder sajter som är till för personer med 
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intresse för fotografering och etablerade fotografer för att visa upp sina bilder. De känner att 

dessa sidor drar en seriösare klientel vilket känns säkrare för dem.  

Gruppen resonerar olika om huruvida information de lägger ut kan påverka dem i framtiden. 

De har ofta en medvetenhet om att detta men resonerar olika om det kan ha negativa 

konsekvenser för dem. Tomas, i intervju 2, tror inte att information han lägger ut om sig själv 

kan skada honom i framtiden. Han uttrycker sig så här: ”Nej man vet ju inte om det är lögn 

eller sanning. Då måste de ju prata med mig.”. Jonatan, i intervju 3, tar upp möjligheten att 

fel personer kan få tag på hans uppgifter och ta kontakt med honom i den fysiska 

verkligheten. Annika, i intervju 11, säger att hon inte tänker så mycket på hur informationen 

kan påverka henne i framtiden men resonerar ändå om att vad hon säger kan påverka henne 

och andra personer nu och i framtiden. I hennes egna ord: ” Jag tänker nog inte så jättemycket 

på det nu. Men samtidigt om jag har en åsikt eller något så kan jag ju, tänker jag ju på att det 

påverkar ju inte bara mig utan andra också och kanske i framtiden om det skulle vara så.”. 

Dessa är några exempel på respondenternas syn på hur information om dem på nätet skulle 

kunna påverka dem i framtiden.  

I den föregående rubriken ”Anonymitet” så tog jag upp de två ledande syner på anonymitet 

som finns inom gruppen. Det ena perspektivet är anonymitet i bemärkelsen av vad personen 

själv säger och lämnar ut om sig själv och det perspektivet är anonymitet allt som går att finna 

om en person i ett samlat begrepp. Även i denna rubrik så framkommer det två ledande 

perspektiv hos respondenterna för vilken information som kan ha för framtida konsekvenser. 

Det ena perspektivet är att den informationen som kan vara interesse för andra och påverka 

dem själva i framtiden är personliga uppgifter så som namn, adress, telefonnummer och 

kontonummer. Det andra perspektivet är att det är inte bara den informationen som kan 

påverka dem i framtiden utan också den text de skriver och de åsikter som uttrycks där. 

 

4.3.3. Rädslan för andras kommentarer och uppförande på internet 

”Det finns ju de som bara håller på tjafsar och så. Det är inte så trevligt.” Johan (intervju 20) 

Det underliggande hotet på internet för respondenterna är att andra personer kan lämna 

otrevliga kommentarer, och även göra det anonymt. Tomas, i intervju 2, säger detta om det 

negativa som kan förekomma på internet: ”Ja, det skulle vara rasism och mobbing till 
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exempel.” Det framkommer i flera intervjuer att just detta är ett orosmoment som de försöker 

gardera sig mot.  

Gabriella, i intervju 7, säger sig inte agera på något speciellt sätt för att passa in online men 

uttrycker ändå en oro över att andra människor ska döma henne och ge henne otrevliga 

kommentarer via internet. Det tycks som om anonymiteten även kan vara en negativ aspekt på 

internet då människor kan vara otrevliga och dömande anonymt. Hon försöker därför vara 

väldigt anonym själv. Hon berättar att hon har lösenordskyddat sin användare på ett 

community eftersom hon tycker det är så många personer som skriver elaka kommentarer. 

När jag frågar henne om vad som är det negativa med internet säger hon: ”Dåliga är att det är 

väldigt lätt att börja skriva taskiga saker om någon person. Eller att hoppa på en person på 

nätet men inte i verkliga livet. Sen att man håller undan saker. Man kanske skriver det på sin 

blogg eller nånting istället för att säga det i verkligheten, mellan fyra ögon.”.  

Majoriteten av gruppen nämner någon gång under intervjun risken för att råka ut för att någon 

ska säga något dumt åt dem. ”/…/man får många kommentarer ibland av folk som.. Ja” Ada 

(intervju 9). Ett vanligt sätt för respondenterna att gardera sig mot dessa elaka kommentarer är 

att endast tillåta godkända användare ta del av deras material på communitys så som 

Facebook. 

Erika, i intervju 4, har en idé om varför det är lätt att lämna otrevliga kommentarer via 

internet. Detta är Erikas svar på min fråga om huruvida hon tycker att det finns några regler 

för beteenden på internet: ”Nej… Ja man skriver ju inte taskiga saker. Eller det gör man ju 

men alltså det är väl nånting som man inte ska göra. Men de är färre än i verkligheten. Då 

finns det ju verkligen mer att tänka på. Men man har väl inte direkt kontakt. Den enda 

kontakten du har över internet det är ju bara att skriva. Så då, ja, det blir så. Det blir färre 

regler.”. Erika påpekar samma sak som jag nämner tidigare flera gånger tidigare i uppsatsen, 

nämligen att större delen av kommunikationen via internet sker via text. Bristen på den 

fysiska kontakten ger personer självförtroendet att utnyttja internet för att förtala och illa 

behandla andra användare, rädslan för att det ska hända gör att Gabriella, och fler 

respondenter, är misstänksamma mot andra användare och försöker gardera sig mot detta. 

”/… /vissa är väl mer, vad heter det, kaxiga och sådär på internet än i verkligheten.” Sofia 

(intervju 14) 
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När jag frågar om det finns något speciellt sätt som en person ska uppföra sig på online så 

tycker flera av respondenterna att det som en person inte ska göra är att skriva vad som helst 

till andra personer. ”Man kan inte skriva vad man vill till någon.” Jonatan (intervju 3). Det 

tycker jag återspeglar deras oro för illasinta kommentarer, de vill ju själva inte bli målet för en 

persons påhopp. Respondenterna tycker som sagt att det är lättare att lämna kommentarer över 

internet eftersom det inte är direkt till personen. Ada, i intervju 9, utrycker det så här: ”Ja, folk 

vågar väl säga mer vad de tycker på internet än i verkligheten. För att de sitter bakom en 

dataskärm istället.”. I rubriken ”Nätet som en plats att överkomma sociala spärrar” tog jag 

upp det positiva som den textfokuserade kommunikationen på internet erbjuder 

respondenterna, så som en möjlighet att komma över blyghet, leka med sin personlighet och 

att det är en del av deras utveckling.  Här visar sig dock den negativa sidan av den formen av 

kommunikation, samma förutsättningar som realiserar dessa positiva aspekter gör det även 

möjlig för nätanvändare att ge elaka och illasinnade kommentarer åt andra personer. 

”Dåliga är att det är väldigt lätt att börja skriva taskiga saker om någon person. Eller att 

hoppa på en person på nätet men inte i verkliga livet. Sen att man håller undan saker.  Man 

kanske skriver det på sin blogg eller nånting istället för att säga det i verkligheten, mellan 

fyra ögon.” Gabriella (intervju 7) 

Det behöver inte bara gälla avsiktliga påhopp utan även att inte uttrycka åsikter som kan vara 

stötande för andra människor. Frida, i intervju 6, tar upp detta och säger så här: ”Ja, alltså 

man ska ju helst undvika och prata om vissa saker då. Det kan ju störa andra och så där. 

Alltså undvika och prata om sånt där tabu och sådär, såna där ämnen. Liksom som, hur ska 

man säga, undvika och prata om saker som kan var skadligt för andra. Till exempel man 

kanske inte ska stämpla ut sig, alltså personliga åsikter och sådant som kan var lite känsligt 

för andra.”. Frida, och flera respondenter, menar på att det fodras att en person på internet 

respekterar att ämnen har olika betydelse för personer. Linnea, i intervju 13, formulerar sig så 

här om saken: ”/…/vissa tycker att det är helt ok att liksom skriva vad som helst och vissa 

tycker inte det.”  
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4.3.4. Personen på andra sidan skärmen 

”/…/ så åkte vi till Stockholm för att träffa honom och sen visade det sig vara en 35-åring som 

var där.” Terese (intervju 12) 

Det går inte att vara säker på vem som är bakom den andra skärmen, vem är det egentligen 

som de pratar med?  

Samtliga respondenter har ett, till en början, kritiskt förhållningssätt till att prata med okända 

personer på internet. Graden kan skilja, en respondent säger till och med att han knappt litar 

på sina vänner online, men det gemensamma är att det är svårt att avgöra vem personen de 

talar med online verkligen är. 

Terese berättar i intervju 12 om en händelse hon har varit med om när jag frågar om hon litar 

på andra personer på nätet: ”Nej. Det beror väl på. Alltså de som jag vet vilka det är, som jag 

känner, det är klart dem litar jag på men kommer det någon och addar mig på MSN och 

säger att ”nämen vi kan skriva och ha det”, ja visst men det, man har vart med om mycket 

som. Ja så här människor som skickar bilder så visar de sig vara någon helt annan. Jag har 

faktiskt vart med om det en gång. En kompis som skulle träffa en kille. Han skickade en 

jättefin bild på sig själv så åkte vi till Stockholm för att träffa honom och sen visade det sig 

vara en 35-åring som var där. Så nej jag litar inte på människor över lag men de jag känner, 

absolut. Men det finns en hård yta där också.”.  

I gruppen så är det bara Terese som kan ge ett sådant här, konkret, exempel men det hindrar 

ändå inte övriga respondenter att spekulera, och oroas, över eventuella risker med interaktion 

med personer som de aldrig har träffat förut. Det talas ofta om att alla inte har gott uppsåt på 

internet, flera nämner pedofiler som en negativ aspekt av internet. ”Mindre bra är ju som 

pedofiler som är ute efter småbarn.” Jonatan, i intervju 3, talar om det negativa med 

Facebook. 

Respondenterna litar oftast på sina bekanta, som de har träffat i den fysiska verkligheten, även 

på nätet. Det är endast Henrik, i intervju 1, som direkt säger att han kan ha svårt att lita på sina 

vänner: ”Det är knappt så jag litar på dom jag känner. Haha. Jag har som sagt undersökt 

mycket så jag vet hur illa de kan gå. Så jag är väldigt kritisk till allt som skrivs även om det är 

mina kompisar liksom.” I hans fall så verkar det främst vara på risken för datorvirus och 

liknande som gör att han har den inställningen. Den generella inställningen är att 

respondenterna kan tala med personer de inte känner på nätet men att de då är på sin vakt, de 



59 

 

börjar tala om ytliga saker och med tiden växer förtroende för personen om han eller hon 

beter sig ärligt. 

Jag nämnde tidigare, under ”Bilden som förstärkning av jaget” hur Linnea, i intervju 13, 

berättade om sin kontrollmetod av okända personer. Linnea vill ha minst två bilder av en 

person för att försäkra sig om att personen inte bara hade stulit en bild på någon annan 

människa och säger att det är sin. Hon är den enda respondenten som har en klar metod för att 

testa personen på andra sidan skärmen. 

Flera respondenter anser att berätta för mycket om sig själv på internet är en dålig egenskap 

som en person kan ha på internet. De menar att avslöja för mycket om sitt privata liv är en 

dålig ovana eftersom vem som helst kan få reda på det, så tycker Evelina, i intervju 5, och 

säger: ”/…/alltså vem som helst kan ju läsa det.”. Det ska dock poängteras att många 

respondenter tar kontakt med personer de inte känner och tycker det är underhållande och 

givande för dem. Evelina som är en av dem som tycker att det är en dålig egenskap att berätta 

för mycket om sig själv på nätet, säger även att det positiva med att vara social online är att 

träffa nya personer. Hon anser att vara social online är en del av utvecklingen. Det kanske är 

så att lära sig hantera riskerna faktiskt är en del utvecklingen med. 

Så som jag tog upp i föregående rubrik ”Rädslan för andras kommentarer och uppförande på 

internet” så tycker majoriteten av respondenterna att människor vågar mer när de talar med en 

person online än de gör när de pratar med människor i den fysiska verkligheten samt att detta 

även gäller när det kommer till att uppföra sig otrevligt och oärligt. Detta ligger även till 

grunden för hur de bemöter en ny människa som de inte redan känner och har träffat offline, 

alltså personen på andra sidan skärmen. Av rädsla för att bli mötta av oärlighet och otrevligt 

beteende så väljer respondenterna ofta att ha en kritisk syn på den okända personen. 

”R: I spelet, jag vet inte. Nej jag tycker det är väl enbart folk som är för coola när det handlar 

om internet. Liksom som när man pratar med folk man inte känner. Bra egenskaper vet jag 

inte. Men jag tycker bara folk som är internet-tuffa om man säger så. 

I: Internet-tuffa kan du beskriva det? 

R: Ja men som är tuffa genom skärmen liksom, på andra sidan skärmen. Det är väl sådant 

liksom. Om de håller på, ja.” Magnus, i intervju 19, talar om dåligt uppförande i spel på 

internet. 
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Jag har tidigare vid flera tillfällen tagit upp att respondenterna ofta påpekar att internet till 

största delen bara är text och inte erbjuder den form av kontakt som finns vid ett direkt möte 

eller ett telefonsamtal. Detta blir dock relevant återigen här. Att avgöra om en person är den 

som den verkligen utger sig för att vara eller om personen inte bara är ute efter att vara 

otrevlig i tryggheten bakom skärmen blir svårare att avgöra för respondenterna när det rör sig 

om samtal som består av endast text. Det blir därför enkelt för respondenterna att utgå från en 

kritisk syn på de nya personerna de talar med online. Det behöver inte ses som negativt utan 

mer försiktigt, en sådan inställning kanske behövs för att klara sig i den sociala interaktionen 

via internet och kunna skapa seriösa vänskapsrelationer med personer utan ha mött dem i 

direkt i den fysiska verkligheten. 

Det ska dock påpekas att om det är en person i deras befintliga vänskapskrets så ser de oftast 

inte så kritiskt på de personerna, Magnus, i intervju 19, utrycker sig så här om den saken: 

”Nja. Jag vet faktiskt inte. Det tänker jag faktiskt inte på. Jag snackar ju mest med kompisar 

och så där så jag tänker inte så mycket på sådant.”. 

 

4.3.5. Tillit på internet 

”Det är för stort nästan så man vet inte vad man kan lita på och vad man ska lita på.” Terese, 

i intervju 12, ger sin synpunkt på internet. 

Facebook är den sajt som oftast nämns under intervjuerna, majoriteten av respondenterna 

nämner just den sajten någon gång under intervjuerna. Till exempel när jag frågar Viktoria, i 

intervju 8, vem hon är på internet så svarar hon: ”Ja, den som sitter vid Facebook hela 

dagarna antar jag.”. Majoriteten i gruppen har ett stort förtroende för Facebook. En av 

anledningarna till förtroendet är att de kan begränsa åtkomsten av sitt material till endast 

godkända vänner. ”Om vi pratar om typ Facebook eller communitys eller något så kan man 

ha endast för vänner man är, alltså kompisar, på det communityt.” Frida (intervju 6). 

Respondenterna har ofta högre tillit till internetsidor där de kan begränsa åtkomsten till sitt 

material eller sidor de tror har en seriösare klientel, som sagt så har majoriteten av 

respondenterna stort förtroende för Facebook. ”Alltså jag är ju medlem på en sida som heter 

Fotosidan. Men där vet jag att det bara är fotointresserade och riktiga fotografer, så där 

känns det ju mer tryggt att lägga ut bilder. Men som till exempel Bilddagboken, där är ju alla 

sorts människor inloggade.” Karin (intervju 16) 
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För Erika, i intervju 4, så innebär förtroendet att hon vågar mer: ”Ja. Ja, det tycker jag. 

Speciellt, alltså för mig. För att mina föräldrar har alltid sagt åt mig att aldrig lämna ut 

nånting. Alltså ”du får inte lägga ut några bilder på internet, du får inte säga ditt efternamn” 

och så och då har ju inte jag gjort det heller. Men ja, sen jag kom med i Facebook då var det 

kört. Då var ju allting uppe liksom.”. Erikas kommentar är representativ för en stor del av 

gruppen, de litar på Facebook och kan dela med sig mer där än de annars gör när de är online. 

Henrik, i intervju 1, tycker att många personer tar risker när de inte tänker sig för medan de är 

online: ”En dålig egenskap är väl att, de här att bara klicka utan att egentligen tänka. Klicka 

vidare till en länk, och länk och länk… Då kan man hamna på riktigt dåliga ställen. Jag tror 

man måste tänka mycket om man ska vara på internet egentligen. Det kanske låter konstigt 

men jag tror faktiskt det är väldigt viktigt att man tänker medan man gör saker och ting. 

Kanske inte på Facebook eller så men ska man ut på Google och leta då är det viktigt att man 

tänker efter.”. Återigen återspeglas förtroendet för Facebook. Henrik är den respondent som 

har mest att säga om detta ämne. När jag frågar honom om hur han håller sig säker på internet 

så börjar han med att säga: ”Ja, först och främst så skyddar jag min dator till max. Jag sköter 

den som ett litet barn, just för att jag vet riskerna.”. Detta är olikt de flesta andra 

respondenterna, när de talar om tillit och säkerhet på internet så menar de främst tillit på 

internet i relation till att skydda sina personliga uppgifter från personer som skulle kunna 

utnyttja dessa på något sätt samt skydda sig från elaka kommentarer. När Henrik talar om tillit 

på internet så menar han att förutom att skydda sina personliga uppgifter även datorsäkerhet 

och huruvida informationen på en sida går att lita på. Här är ett exempel på det sistnämnda: 

”Jag litar väldigt starkt på Wikipedia av någon anledning fastän jag vet att man inte borde 

det /…/”. Han tänker mycket på säkerheten på internet överhuvudtaget och säger att han tror 

att han är försiktig och håller sig skyddad men säger även att det innebär ju inte att det 

verkligen är så. ”Jag kanske inte alls är så säker som man borde vara, inte vet jag?”  Henrik 

(intervju 1). 

Henrik och resten av respondenterna litar på Facebook. Vissa andra sajter nämns även i 

intervjuerna och det är skilda meningar om dess tillförlitlighet. Ett exempel är Bilddagboken, 

som nämns av flera respondenter, Karin (intervju 16) litar inte på den sidan men det gör flera 

andra respondenter till exempel Erika (intervju 4). Skälet till att Erika litar på den sidan är att 

bara godkända personer kan få se hennes material, hon säger så här: ” ja det är bara mina 

vänner som kan logga in på mina profiler på Facebook och Bilddagboken/…/”. 
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För respondenterna så är det viktigt att kunna begränsa åtkomsten av sitt material till endast 

de som det själva anser som tillförlitliga personer. Tillit på internet handlar om att kunna lita 

personer och när det kommer till en specifik sida som erbjuder social interaktion så är 

gruppens krav att de ska kunna begränsa tillgängligheten av deras material och information.  
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5. DISKUSSION 

I min diskussion, som nu följer, kommer jag diskutera mina resultat från min analys i relation 

till min tidigare forskning och teori.  

Avsnittet Social interaktion via nätet handlar om hur respondenterna förhåller sig till den 

interaktion som förekommer via internet. Detta följs av Säkerhet som behandlar deras syn på 

anonymitet och konsekvenser av att lämna ut material på nätet samt deras hållning till att 

lämna ut bilder på nätet.   

Lokala och globala kontakter behandlar respondenternas konakt med personer i andra länder, 

sitt eget land och sin egna lokala miljö. Den maskulina fasaden handlar om skillnaden mellan 

de manliga och kvinnliga respondenterna. Sedan följer Lokalt präglad identitet som tar upp 

huruvida internet har påverkat deras identitet. Binärt förhållningssätt till okända personer 

handlar om hur de ser på människor som de inte har träffat tidigare. Till sist kommer 

Stigmatiserad syn på internetanvändaren vilken handlar om respondenternas tendens att 

ursäkta sitt användande av internet. 

 

5.1. Social interaktion via nätet 

Respondenterna tycker att social interaktion via internet är underordnad den sociala 

interaktionen som de har i den fysiska världen. Anledningen till att de tycker så är att de anser 

att interaktionen via internet bara är textbaserade och inte erhåller de signaler och uttryck som 

den fysiska erbjuder. Jenny Sundén menar att samtal över nätet hamnar i ett gränsland mellan 

text och det verbala samtalet och detta gränsland tycker respondenterna är opersonligt. 

Respondenterna delar oron om att communities på internet skulle orsaka att människor slutar 

träffa varandra i den fysiska verkligheten för att istället bara interagera via nätet. Dock så ter 

det sig som en osannolik utveckling i deras fall då de deras syn är att internet inte ersätter 

interaktionen i det fysiska livet utan mer fungerar som ett komplement. Internet är där de 

informerar sig om vad som sker i deras bekantskapskrets. 

Ett argument för den sociala interaktionens via internets underordnade ställning är att 

respondenterna ofta väljer att benämna att inte vara online på internet som ”det verkliga 

livet”. Det som sker på internet är alltså underordnat det som sker utanför internet. 



64 

 

Dock så har de social interaktion via internet ofta och uppskattar det med. Bloggar visar 

respondenterna inget större intresse av, i alla fall inte av att läsa andras. Bloggar beskrivs som 

något tråkigt och trivialt. Det tycks inte ligga för dem att välja att följa en blogg pågrund av de 

delar värderingar och synsätt med bloggens skapare. Vissa respondenter följer någon blogg 

men då är det en person de känner som har skrivit den och intresset för bloggen ligger inte i 

åsikterna som förmedlas utan i nyfikenheten i vad den bloggskrivande vännen sysselsätter sig 

med. Respondenterna kan dock sägas idka bloggens frihet att vara partisk och inte objektiv på 

ett sätt, då de själv skriver bloggar. Deras användande av bloggar tycks dock inte ha så 

mycket att göra med att dela med sig av sin syn till potentiella läsare utan då de för bloggar så 

är det av en personlig anledning och fyller mest deras egna behov. Till exempel som en 

dagbok eller som en uppgift till ett skolprojekt. 

Respondenterna använder sig ofta av communities för deras interaktion via internet. 

Communities erbjuder ofta en funktion som de anser väldigt viktig nämligen den att kunna 

begränsa antalet som har tillgång till deras material till endast godkända vänner. Denna 

funktion anser Paul Levinson vara en viktig del av vänskap över internet vilket stämmer in på 

respondenternas syn. Den funktionen erbjuder dem en viss trygghet när de är online och 

nämns ofta som en viktig del i deras strategi att hålla sig säkra på nätet. 

 

5.2. Säkerhet 

Säkerhet är en aspekt av respondenternas sociala liv på internet. De framkommer två olika 

perspektiv på hur de förhåller sig till anonymitet. 

 Den ena delen av respondenterna tänker de på anonymitet ur bemärkelsen av vad personen 

själv säger och lämnar ut om sig själv. Den andra delen ser anonymitet ur bemärkelsen som 

allt som går att finna om en person i ett samlat begrepp, så som tillgänglighet av information 

och bilder och möjligheten att spåra en person via ip-nummer. De respondenter som tillhör det 

förstnämnda perspektivet kan till exempel säga att de kan vara anonyma när de vill, det är 

deras eget val medan de som väljer att se ur det andra perspektivet menar på att allt de gör på 

internet kan spåras av den som vill. Det sistnämnda perspektivet stämmer överens med David 

Lyons syn på övervakning på internet där information övervakas och lagras systematiskt för 

att skapa personliga profiler.  
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Det framkommer även två perspektiv på huruvida material de lämnar ut kan påverka dem. Det 

ena perspektivet är att den informationen som kan vara interesse för andra och påverka dem 

själva i framtiden är personliga uppgifter så som namn, adress, telefonnummer och 

kontonummer. Det andra perspektivet är att det är inte bara den informationen som kan 

påverka dem i framtiden utan också den text de skriver och de åsikter som uttrycks där, det 

skulle till exempel kunna påverka dem senare vid deras framtida jobb. Att arbetsplatser skulle 

kunna bruka lagrad information om sina anställda är en synpunkt som även David Lyon tar 

upp som möjliga konsekvenser av övervakning och systematiskt lagrande av information. 

Hur de går tillväga för att hålla sig säkra varierar, en del respondenter har ingen speciell 

taktik. Andra har mer specifika taktiker som att inte lämna ut sin mailadress, hemadress eller 

liknande samt att vissa vill inte ens säga sitt namn till en ny person de talar med via internet. 

Jag kommer senare i diskussionen, under rubriken Binärt förhållningssätt till okända personer, 

gå närmare in på ytterligare ett sätt hur de håller sig säkra i den sociala interaktionen via 

internet. 

Ewa Thorslund menar att nätets användare vara försiktig med att lägga upp bilder på internet 

då de är omöjliga att återkalla när de väl är där. Det är en syn som respondenterna delar. En 

bild på sig själv eller någon annan har en speciell roll i interaktionen via internet. Att dela 

med sig av en bild på sig själv är en handling som visar att de har förtroende för personen som 

får se bilden. Att få se en bild av personen de talar med är ett sätt att validera den personen. 

Dock så vet respondenterna om att detta inte går att lita på fullt ut, personen kan skicka en 

bild som faktiskt inte stämmer. När det kommer till att visa upp bilder på sig själva så är 

gruppen försiktiga, de ger inte ut en bild hur som helst. Bilden behandlas som en personlig 

uppgift jämställd med namn, adress och telefonnummer. Det som dock blir lite 

motsägelsefullt är att respondenterna inte är benägna att dela med sig av sin bild inför en ny 

bekantskap på internet men de vill dock själva snabbt få tillgång till en bild. 

Paul Levinson påpekar att anonymiteten och bristen på fysisk kontakt som internet erbjuder 

gör att internetanvändare snabbare tar till påhopp än de gör i den fysiska verkligheten och 

dessa påhopp på nätet är något som respondenterna är medvetna om och försöker undvika. De 

tycker detta är en negativ aspekt av anonymiteten som den textbaserade miljö som internet 

utgör. 
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5.3. Lokala och globala kontakter 

Respondenterna har inget större interesse av kontakter med utlandet. När det väl förekommer 

är det oftast via forum, spel eller med släktingar som bor i andra länder. De har dock kontakt 

med personer ifrån andra ställen i Sverige. Sett till Kajsa Klein tanke om att globalisering 

upplevs genom delandet av mediala händelser och symboler och att det fodrar samarbete och 

standardisering så kan deras förhållning tyckas helt logisk. Alla förutsättningar Klein ger finns 

redan inom landet och det skulle inte vara så konstigt om dessa förutsättningar finns och är 

ännu starkare inom respondenternas redan befintliga nätverk då deras vänner troligen får ta 

del av samma mediala händelser och signaler med.  

Även så delar alla respondenter den gemensamma nämnaren att det är studenter vid samma 

gymnasieskola. Det är deras gemensamma punkt i vardagen som de utgår ifrån och innan 

utbildningen är fullföljd så lär deras ambitioner om global migration var begränsad till 

tankestadiet. Det kan hända att gruppen efter skolgången är avslutad får större anledning att 

söka sig utanför sin lokala miljö och skapa bekantskaper på en större geografisk yta. Dock 

behöver det inte vara på det sättet, som Gunilla Bradley och Linda Bradley påpekar så kan 

även behovet att ta del av lokala aktiviteter och händelser öka då vår värld blir allt mer 

globaliserad. 

Ett annat argument varför interaktionen via internet främst hålls inom det egna landet är 

nationaliseringen av internet. Då internet erbjuder mycket material på det egna språket så kan 

det i sin tur främja att nätanvändarna mest nyttjar detta. Då sajter och communities med social 

inriktning inriktas mot en specifik nation och använder sig av det egna språket så leder det till 

att de främsta personer en nätanvändare gör bekantskap med kommer vara av samma 

nationalitet. 

Majoriteten av respondenternas interaktion via internet sker dock med deras redan befintliga 

bekantskapskrets. Detta kan förklaras med att de tycker att det sociala livet på internet är 

underordnat det sociala livet i det fysiska livet. För att relatera till min teori så påstås 

globaliseringens påverkan på individen vara den att sociala relationer lämnar sammanhanget 

där det sociala samspelet vanligtvis sker. Detta leder till att uppfattningen om närhet istället 

blir abstrakt, i mening av vad personen kan tänka sig men inte manifestera materiellt. I 

respondenternas fall så är den abstrakta närheten inte att föredra. Respondenterna fäster stor 

vikt vid att träffas i det fysiska livet och det sociala livet på internet är som sagt underordnat 



67 

 

att träffas på riktigt i det fysiska livet. Även så placerar de samtal via telefonen över kontakten 

via internet. Detta pågrund av att respondenterna anser att de faktiskt inte kan vara säker på 

vem de talar med, även om det är en nära vän, då interaktionen via nätet oftast består av bara 

text. De kan alltså bara anta att de talar med rätt person. Det textbaserade sammanhanget gör 

det även svårt att uppfatta sinnestillståndet hos personen de talar med då de till exempel inte 

har tonlägen i rösten eller ansiktsuttryck att läsa av. En bekantskap med en person i ett annat 

land skulle troligen inte kunna uppfylla dessa krav. 

 

5.4. Den maskulina fasaden 

Skillnaden mellan den kvinnliga respektive manliga delen av gruppen är deras inställning till 

den sociala interaktionen via internet. Männen vill gärna tona ner den grad de använder 

internet socialt och vad det betyder för dem. Detta förekommer även till viss del ibland de 

kvinnliga respondenterna men de är oftast snabbare på att medge vikten av det sociala livet på 

internet för dem.  

För att relatera till min teori så stämmer detta överens med idén om att kvinnor och män 

överför sina vardagskulturer till internet, i kvinnornas fall en social kultur där vänskap är 

viktigt och männens fall en spel- och konkurens-kultur. Dock så stämmer det bara till viss del. 

De manliga respondenterna visar sig generellt ha lika stor social interaktion via internet som 

de kvinnliga. De väljer dock att tona ner detta faktum och de upprättar en maskulin fasad 

vilket ter sig vara en illusion som döljer deras deltagande i den sociala kulturen som sett som 

en kvinnlig företeelse.  

Sett till Jodi O´Briens idé om att en persons kön ger grundinformationen om hur den beter sig 

socialt så blir upprättandet av den maskulina fasaden en logisk handling. Då männen deltar i 

den ”kvinnliga” sociala kulturen så blir det ett sätt att hävda sin könstillhörighet. Då internet 

är tillstörsta delen baserad på text och sakna visuella ledtrådar så krävs handling för att styrka 

könstillhörigheten. Varför är det då viktigt att hävda sin könstillhörighet? Enligt Jodi O´Brien 

är en persons könstillhörighet är ett sätt hur, vi som människor, uppfattar, sorterar och 

definierar andra personer och oss själva. Den maskulina fasaden är de manliga 

respondenternas sätt att hålla fast vid sin egen definition av sig själv. Även fast internet 
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teoretiskt sätt är könsblint, som Dale Spender hävdar, så behöver inte det betyda att dess 

användare vill vara könsneutrala. 

 

5.5. Lokalt präglad identitet 

Respondenternas identitet präglas av deras lokal tillhörighet. Vilket går emot spekulationer 

om att internets möjliga inverkan på identiteten skulle kunna vara att individers och gruppers 

menings och identitetskapande påverkas mer av det globala än det lokala.  Att 

respondenternas förankring ligger i deras lokala sammanhang märks då deras huvudsakliga 

interaktion via internet är med vänner från den fysiska verkligheten som tillhör deras 

bekantskapskrets.  

Sett till Jostein Gripsruds två kategorier av identiteten; den sociala identitet och den 

personliga identiteten, i förhållande till respondenterna så har inte internet haft någon markant 

inverkan. Det framkommer dock vissa aspekter där internet har inverkan. Respondenternas 

sociala identitet grundar sig i deras lokala närvaro och internet har ingen direkt inverkan där, 

där fungerar internet som ytterligare ett sätt att ha kontakt med deras befintliga 

bekantskapskrets. Hans Erlandsson menar så går det att jämföra ungdomars syn på internet 

med en telefon, vilket stämmer in till viss del. Dock så ser respondenterna ett telefonsamtal 

som en bättre form av kommunikation än ett samtal via internet. Deras personliga identitet har 

internet dock haft viss inverkan på, den grundar sig i stort sett på deras lokala närvaro men 

internet har gett dem ett testfällt för utveckling av identiteten. 

Det är just det här testfältet som skiljer sig från respondenternas annars lokalt bundna 

personliga identitet. Detta testfält tillåter respondenterna att överkomma sociala hinder så som 

blyghet och testa på roller, till exempel yrkesroller de vill ha i framtiden. Internet möjliggör 

detta testrum genom att erhålla anonymiteten som behövs och även erbjuda dem ett annat 

forum än deras lokala sammanhang. Detta testfält går att relatera till Scott Rettbergs idé om 

att World of Warcraft fungerar som en simulering av kapitalismen och tränar spelarna att 

uppföra sig och agera i en marknad som styrs av företag. Båda aktiviteterna kan ses som 

förströelse men under ytan finns en positiv infallsvinkel med för dess utövare. 

Enligt Ulrika Sjöberg så har internet givit ungdomar möjligheten att trotsa värden så som att 

inte ljuga och att alltid ta konsekvenser för sina handlingar för att kunna experimentera med 
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roller och leka med sin identitet. Det stämmer väl in på respondenternas syn på deras lek med 

identiteten med internet som hjälpmedel. Sett till Seymour Paperts syn på att leken med 

personligheten kan var både ärligt och nyttigt om de inblandade vet om att den andra personen 

inte är vilken den säger samt att båda ser det som ett spel har jag till viss del lite svårt att 

acceptera. Självklart så är mina respondenter medvetna om att en person de talar med på 

internet kan ljuga men de utgår inte ifrån det och de godtar inte det utan söker efter ärliga 

personer. 

Pierre Lévys idé om den territoriella identiteten som utgörs av var en person bor är 

överensstämmande med respondenternas identitet. Internet i förhållande till denna identitet 

fungerar mest som ytterligare ett kommunikationsmedel med deras redan befintliga 

vänskaper. Internet tillgodoser respondenterna med information om vad som sker i deras 

bekantskapskrets vilket även innefattar rykten och skvaller. Den territoriella identiteten bär 

stora likheter med deras sociala identitet. 

Anledningen till internet inte har större effekt på deras identitet kan vara att interaktionen via 

nätet till största delen är textbaserad och saknar grundläggande information som förekommer i 

den fysiska verkligheten. Jostein Gripsrud menar att identiteten är ett begrepp som består av 

flera olika karaktärsdrag som till exempel aspekter av våra likheter och olikheter till andra 

personer. I den textbaserade miljö som internet utgör blir det svårt att identifiera, samt 

validera, dessa likheter och olikheter hos andra personer. Möjliga likheter och olikheter som 

kan framkomma i interaktionen via internet bygger snarare på spekulation då den fysiska 

verklighetens tecken, så som det visuella saknas, och en person inte kan vara helt säker på den 

vem den andra personen verkligen är. För att relatera till Katherine Hayles så kan de inte ens 

vara säker på att det är en människa. 

 

5.6. Binärt förhållningssätt till okända personer 

När respondenterna talade under intervjuerna talade om de nya personer som de inte känner 

från den fysiska världen som de kommer i kontakt med så framkom det att de har speciellt 

förhållningssätt mot dem. Respondenternas uppfattning om okända personer på internet 

bygger på att se i binära polariserade motsatser där de själv framstår som det själva är den 

positiva parten, vilket givetvis leder till att den andra parten är den negativa. Detta bygger på 
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antaganden snarare än konkreta fakta då det faktiskt handlar om en person som de inte vet 

något om. Deras synsätt är att en person på nätet antingen är ärliga eller oärlig, det ges inga 

gråzoner. De väljer även att se den nya personen som oärlig, tills personen har överbevisat 

dem, om det nu händer. Respondenterna själva ser sig som ärliga, den okända personen blir 

deras motsats. 

Detta låter negativt men min tanke är att detta kan fungera som en försvarsmekanism där de 

genom att från början väljer att se en ny person på ett negativt sätt tills denna har bevisat 

motsatsen skyddar sig själva mot eventuell fara. Säkrast är så klart interaktionen med 

människor som redan ingår i deras befintliga bekantskapskrets.  

Det går då att spekulera i varför de har kontakt med andra personer än deras vänner ifrån den 

fysiska verkligheten. En förklaring är Sherry Turkles idé om att människor söker kontakt via 

internet då de spenderar mer tid ensamma framför datorn och det är vårt sätt att söka oss 

tillbaka till det gamla by-samhället. Detta förklarar ju dock inte varför respondenterna väljer 

att tala med personer som de inte känner förut. Faktum är att de uppskattar den vänskapen 

med. Det tar dock längre tid att bygga upp förtroende till någon genom internet då det fysiska 

livets markörer saknas. Paul Levinson menar att vänner från internet har lite gemensamt med 

vänner från den fysiska verkligheten och att vänskapen på nätet grundas på ett gemensamt 

intresse. Detta stämmer till viss del in på respondenterna, de har olika syn på sina vänner från 

den fysiska verkligheten och de vänner de har på internet. Åtminstone till att börja med. När 

de väl har validerat personen så ökar deras förtroende till denna och vänskap via internet kan 

leda till att vänskapen övergår till det fysiska livet. Det är speciellt i denna situation som 

försvarsmekanismen blir viktig men den är även för att skydda sig mot eventuella möten med 

personer som inte är den de utger sig att vara och besvikelsen av att ha engagerat sig i en 

person som inte finns. Detta skulle kunna röra sig om en person som bedriver samma lek med 

identiteten som jag tidigare har nämnt att de själva har gjort 

 

5.7. Stigmatiserad syn på internetanvändaren 

Det framkommer en inställning hos respondenterna som tyder på att bedriva socialt 

interaktion på internet är inte helt socialt acceptabelt. Till exempel vid frågan om hur mycket 

tid de spenderar på internet så använder sig flera respondenter av ordet ”tyvärr” i samband 
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med sitt svar. Detta ord och andra med samma mening är ett återkommande inslag i 

respondenternas svar. Det blir som att de ber om ursäkt för den tiden de ägnar åt att vara 

online. Detta kan ha samband med faktumet att de anser att mötet i den fysiska världen är en 

bättre form av interaktion. Mötet i den fysiska världen innebär, uppenbart, att personer inte är 

allena när de bedriver interaktionen till skillnad från internets interaktion som oftast kan 

bedrivas i ensamhet, i alla fall i en fysisk mening. Det är lätt att ponera nätets interaktion 

vanligen ses som en sysselsättning som bedrivs av isolerade och ensamma människor. En 

klichéartad bild av internetanvändaren som en enstöring som sitter och häckar framför datorn 

utan sällskap. I respondenternas fall så innebär en sådan stigmatiserad syn på den typiska 

internetanvändaren en vansklig situation. De är ju själva är frekventa internetanvändare men 

ändå har inställningen om internetanvändaren som en enstöring vilket de troligen inte vill vara 

själva. Detta leder till att de känner sig manade att ursäkta sig för sitt internetanvändande. 

Möjligen så finns det även en underliggande oro för att de ska isolera sig själva och bli 

uppfylla den bild de har av internetanvändaren. David Bells tankar om att communities på 

internet skulle orsaka att människor slutar träffa varandra i den fysiska verkligheten kanske 

uttrycker en generell oro som delas av internetanvändarna med. 
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6. SLUTSATS 

Jag kommer först att svara på frågorna jag ställde i början av detta arbete och avslutar detta 

kapitel med min slutsats. 

 

6.1. Har gruppen kontakt med personer i ett globalt perspektiv eller är 

kontakten mer lokalt inriktad? 

Respondenterna har ingen större kontakt med personer i andra länder, och visar heller inget 

större intresse att ändra på det. Den kontakt som ändå förekommer är ofta via forum, spel eller 

med släktingar som bor i andra länder. Dock så har de ofta kontakt med personer på andra 

ställen i Sverige. En bidragande faktor till att de väljer kontakt inom sitt eget land framför 

global kontakt kan vara att personer från samma land är mottagare av samma mediala 

händelser och symboler. Ett allt mer nationaliserat internet som tillhandahåller nätanvändaren 

möjligheten att interagera på sitt eget språk kan även ses som ytterligare än en faktor som 

främjar att deras interaktion hålls inom sitt eget land.  

Respondenternas interaktion är främst inriktad på deras befintliga bekantskapskrets som de 

har kontakt med i den fysiska verkligheten, den är alltså till stor del lokalt baserad. 

Anledningen till detta tycks vara att respondenterna tycker att det sociala livet på internet är 

underordnat det sociala livet i det fysiska livet fäster stor vikt vid att träffas i det fysiska livet. 

Vänskapen via internet blir abstrakt då internet är en textbaserad kontext och inte erhåller den 

närhet de vana med från den fysiska verklighetens och de kan inte vara säker på vem de 

egentligen talar med. En bekantskap via internet bygger på antaganden så som att en person 

verkligen är den som den utger sig för att vara. Vänner ifrån andra länder skulle troligen 

stanna på den abstrakta nivån vilket inte fyller respondenterna krav. 

Respondenternas gemensamma punkt i vardagen är gymnasieskolan som samtliga är studenter 

vid. Innan utbildningen är avklarad så är det logiskt att tänka att deras möjliga planer på 

global migration som högs befinner sig i tankestadiet. Det är möjligt att de efter avslutad 

utbildning känner sig mer benägna att söka global kontakt. Detta behöver dock inte stämma 

då behovet att ta del av lokala aktiviteter och händelser kan öka i en all mer globaliserad 

värld. 
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6.2. Har internet skapat en brytning från identitetsbegreppet för gruppen?  

Respondenternas identitet präglas av deras lokala tillhörighet. De påverkas inte mer av det 

globala än det lokala pågrund av internet. Deras sociala identitet grundar sig på deras lokala 

närvaro, där fungerar internet som ytterligare ett sätt till kontakt med de befintliga vännerna, 

det går nästan att jämföra det med telefonen. Dock så anser de ett telefonsamtal som en bättre 

form av kommunikation. Deras huvudsakliga interaktion via internet sker med deras vänner 

ifrån den fysiska verkligheten. Deras sociala identitet faller även samman med idén om en 

territoriell identitet. Internet har haft viss inverkan på deras personliga identitet, den grundar 

sig i stort på deras lokala närvaro men internet har givit dem möjligheten till ett testfällt för 

identitetsutvecklingen. 

Detta testfält är där internet har haft inverkan på deras identitet. Det erbjuder respondenterna 

en möjlighet att överkomma sociala hinder så som blyghet och tillåter dem testa på roller, till 

exempel yrkesroller de vill ha i framtiden. Det är anonymiteten som internet erhåller som 

möjliggör detta testfält samt även att det är ett forum som möjliggör kontakt utanför deras 

lokala sammanhang. Detta testfält gör det möjligt för dem att inte tala sanning utan tanke på 

möjliga konsekvenser. Denna form av interaktion kan ses som förströelse men erbjuder 

utövaren något positivt med. Dock är det inte bara respondenterna som har tillgång till detta 

testfällt. De är medvetna om att respondenter medvetna om att en person de talar med på 

internet kan ljuga men de utgår inte ifrån det och de godtar inte det utan söker efter ärliga 

personer. 

Skälet till att internet inte har så stor inverkan på deras identitet kan vara att interaktionen via 

internet är till största delen textbaserad och grundläggande information som förekommer i den 

fysiska verkligheten saknas. Då identiteten kan sägas vara ett samlat begrepp som innefattar 

flera olika karaktärsdrag hos en person, till ex våra likheter och olikheter till andra personer, 

så blir det svårt att validera och identifiera dessa hos andra personer via internet. De likheter 

samt olikheter som möjligen framkommer i interaktionen via internet bygger snarare på 

spekulation då den fysiska verklighetens tecken, så som det visuella saknas. 
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6.3. Hur ser min utvalda grupp på sig själva i deras interaktion via 

internet? Och hur tycker de att deras sociala liv i ”verkligheten” respektive 

internet skiljer sig åt? 

Respondenterna tycker att social interaktion via internet är underordnad den sociala 

interaktionen i den fysiska världen. Detta beror på att interaktionen via nätet oftast är 

textbaserad och saknar det fysiska livet signaler och uttryck, samtalet via internet hamnar i ett 

gränsland mellan tal och text och respondenterna finner detta gränsland opersonligt.  

Det finns en oro hos respondenterna om att interaktionen via internet skulle resultera i att 

människor slutar träffas i den fysiska världen. I deras fall verkar inte det vara en uppenbar risk 

då främst internet fungerar som ett komplement till interaktionen i det fysiska livet. För 

respondenterna så är det som sker på internet är underordnat det som sker utanför internet 

vilket blir tydligt då de väljer att benämna tillståndet av att inte vara online på nätet som ”det 

verkliga livet”. 

I deras interaktion via internet så använder de sig ofta av communities som erbjuder dem att 

bara låta godkända personer ta del av deras material. Just den funktionen är viktig för 

respondenterna.  

Att lästa andra personers bloggar visare de ytterst lite intresse för, bloggar beskrivs som något 

tråkigt och trivialt. När de väl läser en blogg så är det inte för att ta del av någons åsikt utan 

att få reda på sin bloggskrivande väns situation. När de själva för en blogg så handlar detta 

inte om att dela med sig av sina egna åsikter utan det då fyller personliga behov. 

Skillnaden mellan de manliga och kvinnliga respondenterna visar sig i inställningen till att 

vara social via internet. Männen vill tona ner den grad de använder nätet för social interaktion. 

De kvinnliga respondenterna är mer öppna att med sitt användande av nätet för sociala syften 

och det stödjer idén om att kvinnor överför sin sociala vardagskultur till internet. Dock så 

deltar de manliga respondenterna lika aktivt i nätets sociala interaktion. De väljer dock att 

tona ner detta faktum och de upprättar en maskulin fasad vilket ter sig vara en illusion som 

döljer deras deltagande i den sociala kulturen som sett som en kvinnlig företeelse. 
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6.4. När gruppen är online, hur ser de på människor som de kommer i 

kontakt med via nätet som de inte tidigare känner? Och tycker de då att de 

kan lita på andra personer? 

Gruppens representation av nya personer på internet som de inte känner ifrån den fysiska 

världen som de träffar på internet är en väldigt binär form. Den nya personen kan antingen 

vara äkta eller falsk, det finns inga gråzoner, och de tenderar att utgå från att personen är 

falsk. De ser sig själva överlag som äkta och den okända personen är deras motsats. Den nya 

bekantskapen ses, som sagt, ingående som falsk och tills denna har bevisat sig vara äkta. 

Detta kan ses som en försvarsmekanism som går ut på att de inledande väljer ett negativ 

synsätt till okända personer online tills denna har bevisat motsatsen skyddar sig själva mot 

eventuell fara. Interaktionen med den befintliga bekantskapskretsen är säkrare. Det tar tid att 

bygga en vänskapsrelation via internet och skapa förtroende till den andra personen och de 

utvecklar tillit till personer som de inte har träffat i den fysiska verkligheten. 

 

6.5. Hur håller gruppen sig säkra på nätet och mycket information om sig 

själva berättar de? 

Respondenterna har ett specifikt förhållningssätt till okända människor som de träffar på 

nätet. 

Deras uppfattning om okända personer på internet bygger på att se i binära polariserade 

motsatser där de själv framstår som det själva är den positiva parten och den andra personen 

är den negativa parten. Detta bygger på antaganden snarare än konkreta fakta då det inte vet 

något om den andra personen. Detta kan ses som en försvarsmekanism som går ut på de från 

början väljer att se en ny person på ett negativt sätt tills denna har bevisat motsatsen. På så sätt 

skyddar sig själva mot eventuell fara. 

Vänskapen via internet tar tid att bygga upp, den baseras först på ett gemensamt intresse och 

är i det stadiet långt från vad vänskapen i det fysiska livet är. När personen är validerad och 

respondenterna börjar lita på personen så kan även den övergå till vänskap i det fysiska livet. 

Det är speciellt i förberedelse för detta tillfälle som den nämnda försvarsmekanismen blir 
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viktig. Dock är den även viktig för att bespara respondenterna besvikelsen över att ha 

engagerat sig i en person som inte finns. 

6.6. Vad finns det för sinnesbild hos gruppen angående det sociala livet på 

internet? 

Respondenternas är benägna att be om ursäkt för sitt internetanvändande vilket bygger på 

deras stigmatiserade syn på internetanvändaren som en enstöring. Även fast de faktiskt 

bedriver social interaktion via internet så har de ändå synsättet att internetanvändaren sitter 

ensam och ägnar sig åt datorn. Internet, även om det handlar om social interaktion via mediet, 

blir en osocial sysselsättning och den kan utföras utan andra personer är närvarande. 

Respondenternas uttrycker oro för att leva upp till deras stigmatiserade bild av 

internetanvändaren som varken är socialt acceptabel eller ett tillstånd de vill befinna sig i. De 

använder ju dock internet i stor utsträckning och känner sig därför manade att be om ursäkt 

för detta. 

 

6.7. Slutsats 

För att knyta ann till min tes om att internet fungerar som en förstärkning av det befintliga 

sociala nätverket för gruppen så anser jag att den stämmer. Respondenternas interaktion via 

internet är främst inriktad på kontakt med personer som de redan känner ifrån den fysiska 

världen.  Även fast möjligheten till global kontakt finns väljer de att inrikta sin interaktion 

inom sitt egna land och specifikt till sin lokala miljö. De har en skeptisk inställning till nya 

människor som inte tillhör deras befintliga bekantskapskrets vilket kan vara en from av 

försvarsmekanism som faktiskt kan vara nödvändig att ha för en person som ska bedriva 

social interaktion via internet.  

Den sociala interaktionen via internet har sin plats i alla respondenters liv. De manliga 

respondenterna är dock benägna att uppvisa en maskulin fasad med intentionen att tona ner 

sin sociala interaktion. Borrtom denna fasad står det dock klart att båda könens sociala 

interaktion via nätet är lika stor. 
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Det finns dock en oro hos respondenterna att de ska leva upp till deras stigmatiserade syn på 

internetanvändaren och bli mindre sociala i den fysiska världen. Detta gör att de känner sig 

behöva be om ursäkt för deras internetanvändande. 

Den textuellt baserade miljö som internet utgör saknar många av den fysiska världens 

uttryckssätt, tecken och signaler och detta kan vara en orsak till att respondenternas sociala 

interaktion via internet är underordnad den interaktion de bedriver i det fysiska livet med sin 

befintliga bekantskapkrets. Internet är inget substitut för respondenternas sociala interaktion i 

den fysiska verkligheten. Det har dock medfört ett träningsfält för utvecklingen av deras 

identitet. 
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7. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING. 

Ämnen att ta vid där mitt arbete slutar skulle förslagsvis kunna vara en mer ingående 

undersökning i genus och socialt liv på internet, alltså om den manliga fasaden jag nämnt. 

Närmare undersökningar av socialt liv ur användarnas perspektiv på commuities, givetvis 

Facebook men även andra kunde vara intersant. I detta arbete har till exempel Bilddagboken 

och Deviant Art nämnt och dessa skulle även kunna visa sig intressanta att undersöka. 

Jag tycker även att Bildens betydelse i interaktionen på internet var en väldigt intressant 

aspekt som vore givande att ägna mer tid åt. 
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