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Abstract

With this study we aim to learn more about the process in creating an identity on  
Flashback Forum. We have observed four members of the forum to find what themes  
define thier way of making an identitity. Besides to our empirical material we found  
earlier research that could support our study. The methods we used was qualitative  
since we wanted to get a deep understandning for their behaviour. We found that  
theese  three  themes  were  central:  Language,  Content  and  the  feeling  of  being  
Anonymous. Theese three themes combined show us how the process of creating an  
identity works, but also we learned that the feeling of being anonymous is the main  
core and that it effects the language and content. 

1. Inledning och syfte

1.1 Inledning
Att ta reda på vem man är och var man hör hemma har länge varit centralt i människors liv. 
Sökandet efter sin identitet är en ständigt pågående process  och den påverkas hela tiden av 
omgivningen, genom möten med olika människor, alla val man gör och händelser som sker 
(Gutwirth 2009). 

Under tiden vi lever så skaffar vi oss hela tiden nya erfarenheter som på ett eller annat sätt  
kommer forma oss. Identitet handlar inte bara om att hitta det egna jaget utan man skapar 
sig även en identitet genom sociala sammanhang, vi söker tillhörighet, en plats där vi känner 
oss trygga och kan bygga relationer med likasinnade. Ras, kön, religion, sexualitet är exempel 
på saker som definierar  oss  och påverkar  hur  andra ser oss.  Andras uppfattning om oss 
införlivas i vår egen självbild och influerar hur vi ser oss själva. Den personliga identiteten är  
det som är unikt hos oss själva, det som skiljer oss från andra, det som gör oss till individer 
(Gripsrud 2006). 

Med Internet i vardagen så öppnas nya möjligheter. Förutom att det är en stor källa till 
information och kunskap så har det underlättat att hålla kontakten med nära och kära och 
förenklat  dagliga  sysslor  så  som  att  betala  räkningar.  Internet  erbjuder  dessutom 
möjligheten att utforska sin identitet och man kan se att det finns trender som bidrar till hur 
människor väljer att göra detta. 

En  av  dessa  trender  är  communities,  exempelvis  Facebook,  där  människor  kan  hålla 
kontakt med sina vänner  och dela med sig av det som händer i deras liv. Men det finns inget  
som hindrar någon att måla upp en annorlunda bild av sina upplevelser och förstärka både 
det negativa och positiva med dem. Man kan tänka sig att människor på Facebook, där de går  
ut  med sitt  riktiga  namn,  skapar  en identitet  som ligger  nära  den  person  de  är  utanför 
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Internet. Dock kan den identiteten formas efter hur de själva vill vara eller hur de vill att 
andra ska se dem. 

En annan stor trend är internetforum, vilket är plats där människor kan mötas för att föra  
en diskussion med varandra. Flashback Forum, som är Sveriges största, har över 600 000 
medlemmar och runt 2 miljoner unika besökare varje vecka (wikipedia.org)1. Där samlas alla 
typer  av  människor  för  att  hitta  likasinnade  och  diskutera. Förutsättningarna  för 
identitetsskapande på Flashback Forum blir annorlunda då alla medlemmar är anonyma. Vi 
tycker att anonymiteten som råder på forumet blir en intressant faktor då de har åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet som ledord. På deras sida kan man finna detta citat: "Envar har rätt till  
åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden  
hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje  
slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." 

Är det så att människor känner sig mer hämningslösa i vad de skriver när de inte behöver  
ta några konsekvenser i deras verkliga liv för vad de skriver anonymt på forumet? Hur går 
det till när medlemmarna skapar sin Flashbackidentitet? Vad händer under utformningen?

1.2 Syfte och frågeställning
Vi är intresserade av identitetsbyggande i den miljö som existerar på Flashback Forum.  Det 
finns  redan forskning kopplat  till  forumet  med blandade  inriktningar,  vilket  inte  är  helt  
oväntat då det inte finns någon begränsning vad det gäller ämnen för diskussion. Men den 
brist på tidigare forskning inom vårt intresseområde,  gav oss en möjlighet  att  bidra med 
något nytt. 

Vårt syfte är att få en bättre förståelse för hur människor formar en identitet på Flashback  
Forum  under  de  förutsättningar  som  råder  där.  Vi  vill  också  undersöka  på  vilket  sätt 
utformningen av en identitet på forumet går till. En annan del i vårt syfte är därför att genom 
en  kvalitativ  metod  gå  ned  på  en  djupare  nivå  och  analysera  processen  som  ett  fåtal 
tongivande personer går igenom när de skapar sin identitet.

• Vilka delar är centrala för människors identitetsbygge på Flashback Forum?
• På vilket sätt formar medlemmarna på forumet sin identitet under de förutsättningar 

som råder där?

1 URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Flashback_Forum
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2. Metod

2.1 Metodval
Både kvalitativa och kvantitativa metoder har gemensamma syften; att ge en bättre förståelse 
för det samhälle vi lever i och hur enskilda människor och grupper handlar och påverkar 
varandra.  Dock  handlar  en  kvantitativ  metod  mer  om  att  med  hjälp  av  stora  mängder 
empiriskt material sikta på att nå en generell kunskap om ett visst område (Holme & Solvang 
1997). Till skillnad från kvalitativ metod där det är forskarens tolkning av information som är 
aktuell, så som att tolka referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. 
Dessa saker kan eller bör man inte omvandla till siffror (Holme & Solvang 1997). 

Vi vill nå en djupare förståelse och hitta det säregna, unika eller det eventuellt avvikande 
och eftersom man med en kvantitativ metod är ute efter att gå på bredden, och veta mer 
allmänt,  så  anser  vi  att  den  metoden  inte  skulle  hjälpa  oss  med  våra  forskningsfrågor. 
Eftersom vårt syfte är att få en bättre förståelse för identitetsbyggande på Flashback Forum 
så ansåg vi att det var viktigt att få en närhet till  forskningsobjektet. En kvalitativ metod  
passade bättre  för oss  då vi  kan gå in  på mikronivå och få ta  del  av  ett  fåtal  personers 
upplevelser (Sveningsson, Lövheim & Berquist 2003). 

Vår tolkning som forskare ställs hela tiden i relation till de undersöktas egna upplevelser. 
I vår undersökning så är de användare vi observerar anonyma och vi har valt att inte försöka 
kontakta dem.  Även om vi skulle kunna ta reda på användarnas riktiga identitet så ser vi 
ingen anledning till det. Det har ingen relevans för den undersökning vi gör, även om det 
skulle ha varit intressant att jämföra deras identitet på Internet och i det verkliga livet. Vår 
forskning riktar in sig på identiteten de har på Flashback, inte i verkliga livet. 

Sveningsson et  al.  (2003) skriver om detta i  sin bok  Fånga nätet.  Hon menar att om 
miljön på nätet uppfattas som en social  verklighet  i  sig själv  och intresset riktas mot att  
enbart  kartlägga  den  kultur  som  råder  just  där,  blir  det  mindre  viktigt  att  veta  vilka 
människorna  är  utanför  internet.  Även  om  livet  utanför  nätet  naturligtvis  påverkar  vad 
människor tar med sig till nätmiljön i form av redan existerade normer och värderingar. På 
grund av detta har vi endast kunnat utgå från våra egna uppfattningar men vi är medvetna 
om  att  det  är  viktigt  att  pröva  sina  uppfattningar  kritiskt  och  inte  leta  efter  saker  som 
bekräftar sina egna fördomar (Holme & Solvang 1997). 

2.2 Kvalitativa metoder på Internet
Kvalitativa metoder på och utanför Internet liknar varandra, men för observationer finns det 
en  del  annorlunda  förutsättningar.  Som  forskare  blir  man  inte  en  del  av  miljön  eller 
medskapare på samma sätt eftersom att över Internet kan man vara helt dold på ett betydligt 
enklare sätt i jämförelse med utanför nätet (Sveningsson et al. 1997). Utanför Internet är det 
svårt att göra en observation och samtidigt vara dold, på till exempel en allmän plats finns 
det  alltid en risk att bli upptäckt. För oss är det intressant att göra en dold observation för att 
användarnas medvetenhet om att vi observerar inte ska påverka resultaten. 
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Sveningsson et al. (1997) beskriver att det är en unik möjlighet som nätet erbjuder, där vi 
kan välja att vara helt dolda, passiva och obemärkta. Detta kallas att vara en “lurker”, och 
hon förklarar  det  som någon som “smyger omkring” i  nätmiljön och observerar det  som 
händer och sägs utan att berätta för någon att man finns där. Det är på det här sättet vi har  
valt att angripa våra forskningsobjekt för att inte göra inverkan på något sätt. Det kan dock  
enligt Svenningson (Ibid) bli problematisk att uppnå både ett inifrån och utifrånperspektiv 
som man inom kvalitativa studier ofta är ute efter, då man aldrig har någon direkt kontakt 
med objekten. Men vi kan ta till oss det hon skriver om att man som forskare i en sådan 
situation åtminstone kan redogöra hur situationen ser ut för den som observerar, nämligen 
vi själva. 

Något annat Sveningsson et al. (1997) konstaterar är att studier på nätet görs under andra 
omständigheter  och ger därför  annan information  än utanför  nätet.  ”Frågan  om hurvida 
informationen  är  tillräckligt  rik  eller  inte  beror  i  slutändan  på  vilka  frågor  vi  vill  ha 
besvarade”  (Sveningsson  et  al.,  1997,  s.115).  Vi  anser  att  den  information  vi  får  via 
observationer  ger  tillräckligt  med underlag  för  att  svara på våra forskningsfrågor.  En av 
fördelarna som gynna oss med forskning över Internet är att vi blir mindre begränsade i tid 
och rum eftersom informationen ofta  sparas  en längre  tid  och det  underlättar  för  själva 
dokumentationen av skeendet när man gör en observation (Sveningsson et al. 1997).

2.3 Metodkritik
Det vi hade kunnat göra för att förbättra vår undersökning om vi haft mer tid är att vi skulle 
ha  kunnat  göra  en  grundligare  undersökning  av  våra  forskningsobjekts  aktiviteter  på 
Flashback  Forum  för  att  se  eventuella  förändringar.  Eller  ha  använt  oss  av  fler 
forskningsobjekt,  vilket  hade kunnat  ge oss  mer stryka bakom våra antaganden.  Vi  hade 
kunnat  tittat  på  communities  som  är  uppbyggda  på  ett  annorlunda  sätt  och  jämfört  de 
medlemmarnas förutsättningar med Flashback Forums. Av det hade vi möjligtvis kunnat få 
en  ännu  bättre  förståelse  för  hur  de  speciella  förutsättningarna  medlemmarna  har  på 
Flashback Forum påverkar processen.

2.4 Etik
Att studera människor medför alltid etiska komplikationer. Det är viktigt att ha i åtanke att  
det är verkliga människor som studeras och att vad de än skriver får de inte hängas ut.

Vi forskar som “lurkers”, alltså låter vi inte de vi studerar veta om att vi läser vad de har 
skrivit. Då Flashback Forum är ett öppet forum där medlemmarna är medvetna om att alla 
som vill kan komma åt den skrivna informationen anser vi att vårt val att inte meddela de att  
vi  observerar är  godtagbart.  Men vi måste fråga oss  i  vilken grad det är  accepterbart  att 
studera någon utan att de är medvetna om det? Och på vilket sätt är det möjligt att skriva om 
dessa personer och ändå skydda deras identitet från allmänheten? Att ta kontakt med de som 
ska studeras innan studien påbörjas kan ge konsekvenser. Känslan av att någon undersöker 
alla deras åsikter skulle kunna ge prestationsångest och därför skriva saker som de i vanliga 
fall inte skulle skriva. Andra konsekvenser är de kan sluta skriva eller helt enkelt inte vill  
medverka i forskningen. För att få en mer rättvisande bild, och inte på något vis påverka  
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resultaten, kan det mest korrekta sättet vara att observera dessa människor först och sedan 
eventuellt be om samtycke (Svedmark 2012).

För att skydda människorna vi observerar har vi ändrat deras användarnamn i rapporten. 
Vi kommer dock att behöva citera dem, för att styrka våra resonemang, och det medför en 
risk att avslöja deras riktiga användarnamn på Flashback Forum för de som är intresserade 
av att ta reda på det. Vi skulle kunna minimera den risken genom att ta bort citaten, men det  
medför svårigheter för oss i vår forskning då det tar bort chansen att styrka vissa argument.  
Att kunna citera är viktigt även för att läsaren ska kunna följa och förstå arbetet, dessutom 
har  då  läsaren  en  möjlighet  att  göra  sina  egna  tolkningar  och  därigenom  även  granska 
forskaren (Svedmark & Nyberg 2009).

Alla medlemmar som har någon slags kontakt med våra forskningsobjekt beräknas också 
in  i  studien.  Deras  kommentarer  kan  framhäva  svar  och  åsikter  från  de  användare  vi  
observerat som är viktiga för att visa på vilken roll de har antagit. Även där anser vi att det är 
mindre relevant att meddela dem att vi har studerat en del av deras inlägg, mestadels för att 
de inte är de vi i huvudsak observerar.

2.5 Vad vi har gjort
Vi har delat upp vår metod i tre olika faser. Fas 1 består av hur vi gick tillväga i början av vår 
forskning kring Flashback Forum och hur vi lärde känna forumets uppbyggnad och funktion. 
Fas 2 beskriver hur vi tänkte i vårt urval kring de fyra forskningsobjekt vi observerat och hur 
observationen såg ut. I Fas 3 förklarar vi på vilket sätt vi har analyserat den samlade empirin
hur vi sedan kom fram till tre teman som verkar centrala för personernas identitetsbygge på 
forumet.

2.5.1 Fas 1
De  förberedelserna  vi  gjorde  inför  denna  undersökning  var  att  göra  användare  på 
flashback.org.  Fördelarna med att  vara medlem är att  det  öppnar upp möjligheten att  få 
tillgång till en medlems tusen senaste inlägg och alla trådar de startat.

För att underlätta processen började vi med att läsa omkring 50 trådar och på det sättet få  
en  bättre  insikt  i  hur  forumet  fungerar,  hur  trådarna  är  uppbyggda  och  lära  oss  olika 
förkortningar  som  är  vanliga  på  forumet.  Det  kan  vara  förvirrande  att  inte  förstå  alla 
förkortningar, till exempel “TS” som betyder TrådSkapare, vilket leder till att läsningen inte 
blir lika effektiv.

Vi insåg att trådarna under rubriken Heta ämnen var ett givande ställe att fokusera på. De 
trådar som ligger under denna rubrik är de som har många visningar och är aktiva. Chansen 
att det finns intressanta inlägg och diskussioner är större i de mest aktiva trådarna, vilket är 
till en fördel. Genom de trådar vi hittade på Heta ämnen kunde vi komma vidare till andra 
läsvärda trådar.

2.5.2 Fas 2
Många på Flashback Forum är provocerande i deras sätt att vara, och det var något vi ofta 
kunde finna oss själva att fastna för. Men det är inte alltid en provocerande åsikt eller ett  
utmanande  språk  som  gör  att  någon  sticker  ut,  utan  det  kan  även  handla  om  att  en 
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användare verkar genuin och hjälpsam. Vi kan dock se att det är genomgående starka åsikter 
från användarna som kan handla om allt från feministiska frågor och relationer till rasfrågor. 
Det viktigaste är att de brinner för sin åsikt och deltar aktivt. Detta blev då ett av våra krav på 
våra  forskningsobjekt.  Dock  handlar  det  endast  om  vår  personliga  uppfattning,  andra 
observatörer skulle möjligtvis inte dela vår åsikt gällande vilka som sticker ut och inte. 

Då vi bestämt oss för att arbeta med dolda observationer bedömde vi att det är bra om de 
människor vi observerar ger oss mycket att arbeta med. Det blir svårare att analysera en 
användare som inte aktiv, utan vi ville fokusera på de som delar med sig av sina åsikter. Då 
blev det andra kravet vi kom fram till att de vi studerar ska ha skrivit minst tusen inlägg. Med 
så pass många inlägg kan vi få mycket empiriskt material och chansen att gå in på mikronivå. 

Saker som var mindre betydelsefulla för våra urval gällde sådant som om det var en man 
eller  kvinna,  anledningen  till  detta  var  att  syftet  med  forskningen  inte  hade  någon  vikt 
gällande kön, utan endast vilken roll som antas av användaren. I vissa fall var det dessutom 
svårt  att  fastställa  om  användaren  var  man  eller  kvinna  på  grund  av  bristen  av  en 
presentation  och  att  användarnamnen  eller  visningsbilderna  kunde  vara  missledande 
(exempelvis  att  en  man  har  en  visningsbild  på  en  kvinna,  eller  att  en  kvinna  har  ett 
användarnamn som kan förknippas med en man). Andra delar handlade om hur lång tid de 
varit  medlemmar,  så  länge  de hade  över tusen inlägg spelade  inte  medlemskapets  längd 
någon roll. 

Det lades ingen större vikt angående hur många trådar de själva startat, även om det på 
ett  sätt  kunde hjälpa  oss  att  lära  känna användaren  bättre  då egenstartade  trådar  oftast 
handlar  om  deras  starkaste  åsikter.  Ålder  på  användaren  hade  inte  heller  någon  direkt 
relevans, och även det var svårt att ta reda på även om vi ville. Om de var avstängda eller inte  
lades inte heller någon större vikt vid eftersom deras historia och gamla inlägg fortfarande 
går  att  komma  åt,  samma sak  gäller  om  de  skrivit  i  avslutade  trådar  då  informationen 
fortfarande finns att hämta.

Användare som vi ville försöka undvika att följa är de som trollar. Man kan anta att det  
finns  många  troll  på  Flashback  Forum,  eftersom  det  är  ett  fenomen  som  är  vanligt  på 
Internetforum (Herring et.al 2002). Ibland kan det vara svårt att veta om en person trollar 
eller inte. Många har starka åsikter som man kan tycka känns överdrivna eller extrema men 
det betyder inte alltid att det är ett troll. Lättast att veta om det är ett troll är att de skriver på 
ett så provocerande sätt att det blir överdrivet och folk inte ger någon respons. Därav blir det 
en mindre intressant användare att följa.

När vi hittat en användare i en tråd som verkade fylla alla våra krav, läste vi igenom en 
stor del av deras inlägg för att få en bättre insyn i om de verkligen skulle passa för ändamålet.  
Om vi ansåg att de passande läste vi deras inlägg mer ingående.

2.5.3 Fas 3
Vi  försökte  bilda  oss  en  uppfattning  av  dem  genom  att  under  tiden  vi  läste  skriva  ner 
specifika inlägg, citat och våra egna reflektioner som vi ansåg visade på deras återkommande 
beteende. Sedan började bygga upp den bild av våra forskningsobjekt som vi bedömde att de 
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själva ville visa upp. Vi letade återkommande mönster i deras inlägg för att få reda på om de 
betedde sig likadant hela tiden eller om de hade flera olika identiteter.

Efter att vi studerat dem separat jämförde vi dem mot varandra genom att rita upp en 
mindmap  där  vi  skrev  ned  våra  forskningsobjekts  olika  egenskaper.  Trots  att  vår 
undersökning  var  liten  fann  vi  tre  genomgående  teman  som  verkar  vara  centrala  för 
personers  identitetsbygge  på  Flashback  Forum.  Dessa  var  språket,  innehållet och 
anonymiteten.
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3. Relaterad forskning 

3.1 Identitet
Det finns många olika sätt att se på identitet. Ett sätt att se på det är att när man befinner sig 
på Internet så är man inte sig själv utan någon annan och inte bara en annan del av sig själv. 
Man kan tänka på identitet som att det inte är samma sak som att vara öppen med sitt namn,  
utan det är den egna självbilden och andras bild av en själv. Serres (1991) beskriver det som 
att Identity is the exact opposite of ‘Identitcal’ or sameness in time and space . Flera forskare 
inom identitet (Brinthaupt & Lipka 2002; Harter 1999; Hogg et al. 1995) hävdar att det egna 
jaget och identitet är två olika saker, men att de är relaterade till  varandra. De menar att 
medan en individ bara har ett jag så har de flera olika identiteter. Dessa identiteter varieras 
beroende på vilken kontext någon befinner sig i som till exempel bland familjen, vännerna 
och i skolan. Men för att förstå identitet på Internet behöver vi först reda ut vad identitet i sig 
är och hur andra definierar det. Det har beskrivits på olika sätt av flera forskare. 

På Flashback Forum kan användarna skapa både en egen identitet och hitta tillhörighet 
till en grupp. Gutwirth (2009) har förklarat den egna identiteten och tillhörigheten till en 
grupp som kombinationen och bandet mellan  ipse och idem. Han menar att ipse är den så 
kallade  “själv-identiteten”,  känslan  av  jaget  för  en  person.  Ipse  är  det  väsentligaste  för 
existens, det är nu och pågående, trots det är den inte likformig eller stabil på något sätt utan 
formas om hela tiden. 

Han  förklarar  att  Idem,  “den  enformiga  identiteten”,  kommer  utifrån  kategorisering. 
Idemidentiteten  är  inte  en  utan  flera  beroende  på  kontext,  det  syftar  till  den  sociala, 
kulturella eller religiösa identiteten. Idem uttrycker till vilka grupper en människa hör, det 
som interagerar  oss  med samhället.  Gutwirth  (2009)  menar  att  identitet  är  ett  ständigt 
förflyttande mellan ipse och idem. Han säger att bandet mellan dem är starkt och att den 
personliga identiteten inte kan utvecklas om de inte är i koppling till varandra. 

Vi tycker att det Johansson (1999) skriver om de sociala kriterier som avgör en människas 
identitet är relevant för vår forskning. Han nämner att några av dessa är etnicitet, klass, kön,  
nationalitet,  personlighetstyp  och  begåvning  men  poängterar  även  att  det  har  blivit  allt 
svårare att på ett entydigt sätt fastslå att det är just dessa kriterier man ska utgå ifrån. Vi har 
sett på Flashback Forum att medlemmarna väljer vilka sociala kriterier de vill identifiera sig 
med.

Johansson (1999) talar om att identitetsskapande är en ständigt pågående process snarare 
än en fastställd definitiv identitet. Man ser inte hur människan är utan hur den blir till. Vi  
blir medvetna om oss själva genom andras ögon (Johansson 1999). Gripsrud (2006) menar 
också att det finns en uppdelning mellan vår sociala identitet och vår personliga.  Andras 
uppfattning om oss införlivas i vår egen självbild och ligger under den sociala identiteten. 
Den personliga identiteten är det som är unikt hos oss själva, det som skiljer oss från andra, 
det som gör oss till individer. Det är inte något som blir färdigt vid en viss ålder utan är en 
ständigt pågående process.
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Centralt i människors identitetsskapande har länge varit stil och smak, vi vill passa in och 
hitta en plats där vi hör hemma, detta har blivit ännu mer betydelsefullt i och med samhällets 
estetisering och utvecklingen av konsumtionssamhället.  Medvetenheten för hur  den egna 
personen  framställs  i  olika  förhållanden  och  sammanhang  har  ökat  (Johansson  1996).  
Sveningsson et al. (2003) skriver om att de negativa effekterna denna medvetenhet kan leda 
till  förutfattade meningar om människor som kan bli placerade i olika fack som motsvarar  
de egenskaper de väljer att uppge. Detta tycker vi är extra intressant för vår forskning, då 
man kan se mycket fördomar och förutfattade meningar hos användare emellan på grund av 
de åsikter och ställningstaganden som uttrycks på Flashback Forum.

Identitet kan även delas upp i den individuella och den kollektiva,  med den kollektiva 
syftas det på idem, alltså exempelvis tillhörigheten inom ras, kön, religion och sexualitet. De 
De Hert (2008) uttrycker sin oro för de farliga med det kollektiva identitetsskapandet och 
menar att det har förmågan att begränsa en individ från att bygga upp sin egen individuella  
identitet. 

Gutwirth (2009) är av en annan åsikt, han säger att den kollektiva identiteten krävs för att  
vi människor ska känna en tillhörighet men det bör inte bli konstant utan vara rörlig för att 
den inte ska begränsa vår egen möjlighet till att utvecklas. En tillhörighet definierar oss inte 
utan skapar nya möjligheter, det skapar en aktiv process, det skapar något nytt. Han är även 
av den åsikten att leva och skapa sin identitet handlar om att utforska och inte att vara något 
utan mer om hur man skall  komma att bli.  Han anser att varje händelse i livet påverkar 
människor  och då ändrar  möjligheterna.  Identitet  är  en konstant  produkt  av individuellt 
självbestämmande och agerande.  Han föredrar  att  inte tala  om identitet  som något  som 
definierar honom, att det är något som han innehar och om han skulle förlora det då förlora 
sig själv. Han menar att en sådan syn bestämmer över sin bärare.

3.2 Identitet på Internet
När identitesskapande även tar plats i virtuella miljöer så förändras förutsättningarna lite. 
Ett  stort  namn  inom  identitetsforskning  kopplat  till  Internet  är  Sherry  Turkle,  trots  att 
mycket har hänt sen hon skrev sin bok  Leva Online så är det fortfarande relevant. Turkle 
(1995) har i sin bok beskrivit sin syn på identitet genom Internet. Förr höll människor på att  
vänja sig vid tanken på att datorer kunde projicera och förlänga en persons intellekt. Idag 
anammar vi föreställningen att datorer kan utvidga en persons fysiska närvaro. I och med att  
vi lever mycket i olika virtuella världar är vi mindre bundna till fysiska platser. I detta kan vi 
kommunicera med varandra genom att anta olika roller och experimentera med vår identitet.

Turkle  (Ibid)  skrev  att  datorn  kommer  att  få  fler  betydelser  för  oss  människor,  den 
kommer vara något mer ett hjälpmedel och den kommer också vara en förlängning av oss 
själva in i den virtuella världen. Många människor lever stora delar av sina liv genom en 
dator, på Internet. En dator kan erbjuda oss att kliva in i en helt annan värld där du kan  
bestämma och möjligheterna är stora,  i  princip oändliga och en person kan spela på sin 
identitet och experimentera fritt för att den virtuella miljön tillåter oss att göra det. Det finns 
inga regler som sätter gränser. Vi kan själva forma vår identitet och välja vem vi ska vara 
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(Ibid). Människor som känner att de inte passar in eller hittat en plats där de hör hemma i 
det verkliga livet kan nu få en möjlighet att känna samhörighet.

Sveningsson et al. (2003) är inne på samma spår som Turkle då hon i sin bok Att fånga 
nätet, kvalitativa metoder för Internetforskning beskriver hur man kan leva ut sitt “inre jag” 
på  Internet.  Turkle  (1995)  menar  även att  alla  dessa  möjligheter  är  väldigt  lockande  för 
många människor och vi tillåter oss att leva ut våra begär och drömmar om hur vi ska vara 
eller hur vi kanske alltid velat se oss själv när verkligheten inte kan uppfylla dessa krav. Hon 
beskriver i sin bok hur hon träffar flera människor som föredrar det virtuella livet framför 
verkligheten, att den ger dem så mycket mer i upplevelsesyfte. “Men vad har vi egentligen för 
ansvar för dessa handlingar som vi utför i den världen och vem ska stå till svars för dem? 
Internet kan ses som ett viktigt socialt laboratorium för experiment med de konstruktioner 
och omkonstruktioner av jaget som kännetecknar postmodernt liv” (Turkle, 1995, s. 18).

Något vi har funnit intressant för vår forskning är hur Turkle (Ibid) beskriver att Internet 
ger  människor  chansen att  skapa en identitet  så  multipel  och flytande  att  den tänjer  på 
gränserna även för begreppet. Man kan spela en roll  så långt ifrån eller  så nära sitt eget 
verkliga jag, som man vill. Som användare kan man välja själv hur offentlig man vill vara och 
möjligheten  att  vara  helt  anonym är  oändlig.  Det  gör  att  man kan skapa sig  en helt  ny 
identitet och experimentera med flera olika sådana. Man kan vara någon helt annan än den 
man är i den fysiska världen, visa upp sidor av sig själv som man aldrig förr vågat visa och 
förstärka  bra  och  dåliga  egenskaper  efter  eget  tycke  (Lievrouw  &  Livingstone  2002). 
”Identitet  syftar  på  överensstämmelsen  mellan  två  kvaliteter,  i  det  här  fallet  mellan  en 
person och dennes persona” (Turkle, 1995, s. 15).

Johansson (1999) menar att tidigare forskning handlade om hur vi människor påverkas av 
medieanvändning men det har nu ändrats till hur vi människor använder medierna till att 
skapa nya jag och nya identiteter. Detta sker genom interaktion med medier på olika sätt. 
Med teknikens utveckling har vi idag möjligheten att vara ständigt online, med till exempel 
dator eller mobil. Johansson (Ibid) skriver vidare att det som har hänt är att medierna har 
hjälpt  till  att  sudda ut  gränsen mellan  den  privata  sfären där  vi  människor  blottar  våra 
känslor, problem och begär och den offentliga sidan där vi visar upp ett mer kontrollerat 
beteende. Vi  har sett det här fenomenet på Flashback Forum, då människor gärna uttrycker 
åsikter med mer känsla och inlevelse och inte upprätthåller någon fasad för omgivningen. 
Turkle (1995) påstår att effekterna av detta är att idag så vänder sig människor uttryckligen 
till  datorer  för  att  få  upplevelser  som  de  hoppas  kommer  förändra  deras  sociala  och 
känslomässiga liv, till skillnad från förr då effekten av datornärvaron var sekundär.

Haraway (1998) säger att det är viktigt att dela upp begreppet identitet för att erkänna att 
den alltid är delvis och aldrig komplett. Men hon säger att även det tillåter människor att gå 
med i nya allianser och förstå andra delar av varandra, det motsägande delade jaget är det 
jag som kan utforska nya delar. En människa som går in en roll eller utforskar en ny sida av  
sig själv kan vistas i grupper och miljöer som tidigare var okända. Modet att testa och få nya 
erfarenheter och upplevelser kan bli större genom valet att kunna vara anonym. 
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Kennedy (2006) argumenterar för att den virtuella identiteten ofta är kopplad till den i 
det verkliga livet, vilket vi har blivit medvetna om när vi läst inlägg i trådar på Flashback 
Forum, där människor ofta vill diskutera deras verkliga upplevelser. På grund av det säger 
Kennedy (Ibid) att det är  ett måste att  gå bortom internetidentiteter och kolla på offline 
kontexter av online jag, för att förstå det virtuella livet till fullo. Vi förstår och håller med  om 
att  det  som händer  offline  påverkar det  som sker online men det  är  inte alltid  det finns 
möjlighet att ta reda på kontexten offline. 

Turkle (2011) har idag en liten annan syn på identiteter kopplat till Internet och ser precis 
som Kennedy kopplingen mellan online och offline. Nu är hon orolig för hur vi påverkas av  
att ständigt vara uppkopplad på ett eller annat sätt. Hon menar att det finns människor som 
lever hela sitt liv genom en dator för att de känner att deras rätta jag är den de är online.

Kennedy (2006) kommer även in på att  konceptet  anonymitet  försvårar  saker för det 
knyter samman vara och känna och därigenom begränsar möjligheten att utforska de tydliga 
skillnaderna mellan dessa två. Anonymitet är mer komplext än vid första anblicken och det 
är en stor skillnad mellan att vara anonym och känna sig anonym. 

Kendall (1999) kom med ett nytt bidrag till området då hon beskriver att i vissa fall är inte  
virtuell  identitet  fragmenterad  utan  stabil  och  att  i  vissa  forum  finns  de  relativt  enade 
internetidentiteter representerade. Hon menar att nu är det bevisat att det är viktigt att göra 
skillnad på typer av identiteter som presenteras i distinkta internetmiljöer.

Lindh (2011) skriver om att det finns flera psykologiska aspekter som förklarar delar av 
varför människor beter sig på ett visst sätt på Internet. Han skriver att Meyers (2008) talar 
om  deindividualiteten  och  att  det  är  ett  tillstånd  då  människor  i  grupp  mister  sin 
självkännedom  som  resulterar  i  nedsatt  självkontroll  och  individualitet.  Den  fysiska 
anonymiteten  är  en  faktor  som  bidrar  till  deindividualiteten.  Lindh  (2011)  anger  flera 
exempel på hur det finns en koppling mellan anonymitet  och aggresivt och hämningslöst 
beteende i oilka chatrum och på forum. Även att anonymiteten sänker den känslighet  en 
individ har  gentemot  andra i  sin omgivning.  Lindh (2011)  har  skrivit  om aggressiva och 
provocerande beteenden på Internet och det är intressant för oss då vi kan känna igen det 
när vi läser på Flashback Forum.

Gustavsson (2009) har skrivit om Identitetsskapande på Internet men hon har riktat in 
sig på Facebook istället. Mycket i det hon undersöker påminner om det vi ville göra men det 
är  en  stor  skillnad  mellan  Flashback  och  Facebook  när  det  kommer  till  offentlighet.  På 
Facebook använder du ditt namn och har ofta en profilbild samt information om vilken stad 
du bor i, vad du jobbar med och i vilka kretsar du umgås i. Det skiljer sig åt mot vår studie 
som baseras på att användaren vet om att denne är helt anonym, vilket ger en helt annan 
frihet och självklart större spridning i antagande av olika roller.

McKenna & Bargh (2000) har skrivit om hur Internet påverkar personligheten genom ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Mycket av den forskning de gör är är intressant för oss, då de 
tar  upp  hur  männsikor  skapar  sig  en  identitet  på  internet  och  hur  anonymiteten  och 
deindividualiteten påverkar den processen både positivt och negativt. Vi kan dra paralleller 
mellan det som händer på Flashback Forum och det som McKenna & Bargh (2000) skriver. 
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Valkenburg, Schouten & Peter (2005) kom fram till i sin artikel att ett stort motiv till att 
skapa en identitet  på Internet handlade om att utforska sig själv  och att kompensera för 
sociala svårigheter i det verkliga livet, till exempel blyghet. Detta är ett intressant sätt att se 
på identitetsskapande, då man på Flashback Forum har möjligheten att utforska sig själv och 
skriva saker man i andra sammanhang kanske inte vågar uttrycka.
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4. Korta fakta om Flashback Forum

4.1 Regler
Det finns tydligt beskrivet vad som är tillåtet och inte på forumet2. På forumet kan man läsa 
följande riktlinjer. ”Flashback ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Trådar som saknar 
detta kommer att raderas eller låsas. Forumet ska inte heller användas för att starta eller 
bedriva  trakasserier  av  icke  offentliga  personer.  Medlemmar  som  motarbetar  den  fria 
debatten  i  forumet,  genom  att  systematiskt  publicera  inlägg  med  för  låg  kvalitet  och 
bristande debattunderlag blir bannlysta” (flashback.org)3. 

De som bryter mot reglerna riskerar få en varning, bli  avstängd eller få en permanent 
bannlysning. Vid första avstängningen blir man avstängd en vecka, vid andra en månad och 
vid  tredje  i  sex  månader.  En  varning  eller  avstängning  preskriberas  ett  år  efter  att  den 
började verkställas. Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från 
forumet i sex månader utan föregående avstängning. De kan även bli permanent bannlysta 
(flashback.org).

4.2 Startsidan
På startsidan4 presenteras 12 huvudkategorier5: Data, Droger, Kultur, Livsstil, Mat, Politik, 
Resor, Samhälle, Sex, Sport, Vetenskap, Övrigt och Om Flashback och alla dessa har ett antal 
underkategorier. På startsidan finner man även genvägar till Heta ämnen6, Nya inlägg, Nya 
ämnen, Regler och Bli medlem. Under kategorin Heta ämnen finns det tre kategorier vilka är 
Aktuella händelser, Övriga och Äldre än en månad. De trådar som dyker upp där har många 
visningar för dagen. Vissa kan finnas kvar en längre tid medan andra ersätts. 

4.3 Trådsystemet
Flashback Forum är uppbyggt på ett trådsystem, vilket innebär att en användare väljer ett 
ämne att  skriva och gör  då ett  inlägg  som blir  början på en tråd7.  Inläggen visas  under 
varandra  i  kronologisk  ordning  efter  datum  och  tid.  Det  finns  en  funktion  som  gör  att 
användare kan citera varandras inlägg, vilket underlättar när det är många som svarar på 
samma tråd och en användare endast vill kommentera ett specifikt inlägg. Vid postande av 
information som kan vara känslig för andra användare, såsom hur serier eller filmer slutar 
finns en funktion som kallas spoilerfunktionen. Med hjälp av den kan användare dölja delar 
av sin text och som läsare får man själv välja om vad vill se vad som skrivits. Alla inlägg som 
skrivs granskas av en moderator i efterhand och det händer att inlägget  tas bort om inte 
reglerna följs.

Ibland är det ingen användare som tycker att tråden verkar intressant och det blir då inga 
svar, medan andra gånger får trådar flera tusen svar. Hur en tråd sedan ser ut, efter den 
kommit igång är väldigt olika och beror väldigt mycket på vilken typ av ämne det är och vad 

2 Se bilaga 10.1 Regler
3 URL: https://www.flashback.org/
4 Se bilaga 10.2 Startsida 
5 Se bilaga 10.3 Kategori
6 Se bilaga 10.4 Heta ämnen
7 Se bilaga 10.5 Trådsystem
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som diskuteras. En tråd som till exempel handlar om roliga saker som hänt i klassrummet 
fungerar på det sätt att många olika användare delar med sig av sina upplevelser och det blir  
sällan fler inlägg av samma användare. Liknande tendenser kan det bli i trådar som söker 
fakta eller upplysningar om olika saker, inom bland annat brott.

Det är ibland svårt att avgöra om det är en kille eller tjej som skriver inlägg. Vissa skriver  
vad de är och med andra drar man en egen slutsats som baseras på vad man själv tycker en 
tjej eller kille bör ha för åsikt. Det handlar om fördomar och förväntade ramar för de båda 
könen. Det händer att en användare frågar någon annan i en tråd om de är en man eller 
kvinna.

4.4 Medlemsskap
När man skaffar sig ett medlemskap väljs ett  användarnamn och det går att lägga till  en 
profilbild  om  man  vill.  Alla  medlemmar  har  en  profil8 där  man  kan  se  det  datum  de 
registrerade sig och antal inlägg de har skrivit totalt. Man kan även se vilka trådar de själva 
har startat och i vilka trådar de gjort sina tusen senaste inlägg, allt detta går att komma åt 
och läsa. Det finns inga krav på att skriva in någon personlig information, men vissa väljer 
att ha en kortare text som syns på presentationen och under varje inlägg de gör. 

Den  enda  privata  kontakten  man  kan  ha  med  andra  medlemmar  är  genom  en 
meddelandefunktion. För att bli medlem måste man ha fyllt 18 år, detta infördes år 2006. 
Men det hindrar inte minderåriga från att registrera sig, eftersom att man själv skriver in sitt 
födelseår  på  registreringssidan  och  det  finns  ingen  som  kan  kontrollera  att  uppgifterna 
stämmer. Efter registeringen tar det tre dagar innan kontot blir aktiverat.

4.5 Trolling och flaming
Trolling eller trolla är ett välkänt fenomen på olika Internetforum. Med att trolla menas att 
en användare medvetet skriver ett stort antal provokativa, märkliga, ickerelevanta och/eller 
oseriösa diskussionsinlägg på olika forum syfte att provocera fram en känslomässig debatt, 
ofta utanför själva ämnet för huvuddiskussionen (wikipedia.org)9. 

Herring et.al (2002) beskriver fenomenet trollning som att en användare lurar andra in i 
poänglösa  och  tidskrävande  diskussioner.  Flaming  å  andra  sidan  handlar  om  när  en 
diskussion börjar gå över styr och handlar om att förolämpa den andra med oseriösa påhopp 
(wikipedia.org)10.

Vi har observerat fyra olika användare. Alla användare vi har valt har på något sätt stuckit 
ut i våra ögon och vi har följt deras inlägg i olika trådar. Här nedan följer utdrag ur samtal de 
fört på Flashback Forum. 

8 Se bilaga 10.6 Presentation 
9 URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll
10 URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Flama
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5. Empiri
Vi kommer nedan beskriva de fyra användare vi observerat och visa urdrag från de olika 
inlägg som de skrivit.  Vi använder oss av citat från dem för att ge en så tydlig  bild som 
möjligt, sett ur vår synvinkel. Som vi beskrivit i etikavsnittet så har vi valt ut nya namn åt 
våra forskningsobjekt för att skydda deras flashbackidentitet.

5.1 Användare 1 - Kitty
Användare 1 är en kvinna som registrerade sig på Flashback Forum i mars 2009. Hon har 
totalt  skrivit  2310  inlägg  och  hon  har  inte  startat  någon  tråd.  Hon  byter  ofta 
presentationsbild och vi har under den här perioden sett tre olika hittills. Hon har ett citat på 
sin presentation där det står: “If it ain't Stiff it ain't worth a fuck.” Det som gjorde att vi tyckte 
hon stack ut i mängden var de mothugg som det låg ganska mycket irritation bakom och det 
ständiga förtydligandet att hon kunde klara sig själv och behövde ingen som skulle ta hand 
om henne.

”Jag  klarar  min  försörjning  alldeles  på  egen  hand.  Vem  vill  sitta  i  knät  på  någon annan?  Risky 

business.”

Hon har skrivit i en tråd att hon har mer än ett barn och även antytt att hon inte är “ung” 
längre  och  en  tråd  så  skriver  hon  att  hon  är  jurist.  Kitty  gör  flest  inlägg  inom  ämnena 
feminism och jämställdhet,  relationer och samlevnad och sex. Hon blir lätt provocerad av 
män som har åsikter som inte helt och hållet drar jämnt med hennes feministiska synsätt. 
Hon  är  väldigt  oblyg  och  delar  gärna  med  sig  detaljrik  information  om  hennes  egna 
upplevelser och erfarenheter som att hon blivit illa behandlad, både fysiskt och mentalt,  i  
relationer. Hon använder sig gärna av citat för att förstärka sina argument. Tonen i hennes 
inlägg är ofta hård och man ser inte så mycket förståelse eller empati speciellt inte mot andra 
män.  Vi upplever det som att hon har levt ganska hårt och har mer än en dålig erfarenhet av 
män bakom sig. 

En intressant tråd som Kitty har startat en diskussion i är en som handlar om sexuella  
övergrepp. Tråden handlar om vad som definierar ett sexuellt övergrepp och startades i maj 
2012. Diskussionen mellan Kitty och den andra blir ganska hetsig och det är här hon skriver 
att hon är jurist. 

”Jag är en paragrafryttare. I dubbel bemärkelse. Var så säker. Och som jurist skulle jag säga att till 

rättsväsendets uppgifter hör att upprätthålla lag och ordning bland annat genom att förebygga brott, 

utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer. “

Hon är väldigt självsäker i det här inlägget för att hon anser verkligen att hon har rätt och 
tycker att den andra användaren inte vet vad denne pratar om. Vidare i tråden så får hon 
bekräftelse från ytterligare en användare som skriver:
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”Du ägde honom. Sexigt ;) ”

Varpå hon skriver att hon anser att den andra användaren som deltar i diskussionen är ett 
troll. Men att denne är alldeles för korkad för att trolla på ett underhållande sätt, och trycker 
sedan återigen på det faktum att hon är jurist. Det tycker vi visar på att hon tycker det är 
viktigt  i  just  det  här  fallet  att  andra  ska  tro  på  henne  och  förstå  att  hon  faktiskt  har  
kunskapen. Just i den här tråden så tycker vi att hon är mer klar i sina resonemang än andra  
gånger. Hon ger tydliga svar även om det i vissa fall märks att hon blir lite provocerad.

Andra gånger är hon ännu mer provocerad, vilket hon flera gånger blir då det är en man 
som skriver, och har ett mer påfluget språk som i inlägget här nedan. 

”Och kvinnor måste inte lägga band på sin sexuella instinkt menar du? Du har alldeles rätt i att de 

sexuella villkoren för män och kvinnor skiljer sig åt. Män ska, precis som du säger, så sin säd medan  

kvinnors sexualitet kontrolleras. Vi förväntas omsorgsfullt välja ut den vackraste påfågeln. För att så 

göra rakar vi fittorna och armhålorna. Det har vi läst i kvällspressen. Det är Fredrik Virtanens och  

andra sådana där sexualliberalers fel. Allting.”

Detta är ett exempel på hur det märks att hon tycker att det finns saker som är fel i vårt 
samhälle och att det faktiskt finns någon som är ansvarig för detta. I ett annat inlägg så är 
hon extremt ironisk som svar på någon annans inlägg och skriver:

”Nej, jag vet tydligen inte alls hur det fungerar. Fan vad korkad jag är.”

I  ett  väldigt  långt  inlägg  i  en  tråd  som handlar  om sexköplagen  så  skriver  hon  om sitt  
samarbete med kvinnojourer och hur hon jobbat gratis för saken och för att hjälpa kvinnor. 
Återigen visar det på hennes feministiska sida. Hon skriver även att hon varit aktiv i debatten 
sedan lagen infördes.  Hon beskriver även hur hon inte kan diskutera känsliga ämnen på 
jobbet, bland annat sexköplagen.

”Och det här med vara politiskt inkorrekt. Jag kan ta min egen arbetsplats som exempel, i stort sett 

bara  män med traditionella  högervärderingar  eller  mer  liberalt  sinnade.  Det  är  stört  omöjligt  att  

försöka  diskutera  homonormativiteteten  och  integration/invandring  eller  vad  som  helst  som  är 

känsligt.  Man  blir  småsvettig  och  skruvar  besvärat  på  sig.  Politiskt  inkorrekta  skämt  möts  med 

flackande blickar. Troligtvis för att man är rädd att trampa på tår men kanske mest av allt för att PK-

samvetet skäms för att man liksom inte bryr sig ett jävla dugg. Det har inget med mig att göra ändå. 

Hoppsan! Och någonstans här hamnar även sexköpslagen. Jobbigt. Jag bryr mig inte. Ju.”

5.2 Användare 2 - Snövit
Snövit är en kvinna som registrerade sig på Flashback Forum i juli  2010. Hon har totalt 
skrivit 1062 inlägg och startat två trådar, båda utan något svar. Hon har en presentationsbild  
i form av en vitkalla och inget citat. Vi upplevde att hon stack ut för att hon var ödmjuk och 
respektfull, vilka är egenskaper som kan vara svåra att hitta bland medlemmarna.
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Hon har i en tråd skrivit att hon har mer än ett barn. Hon antyder även att hon är lite 
äldre, vilket så klart är en tolkningsfråga. De ämnen som hon gör flest inlägg i är relationer  
och samlevnad, barn och familj, träning och sex. Hon ger gärna råd till andra medlemmar 
och hon gör det på ett tydligt och klart sätt. Hon är alltid lugn i sina förklaringar och vill  
alltid ge en vettig syn på saken. När hon blir irriterad, vilket inte händer ofta, så håller hon 
sig fortfarande på en vänlig nivå. Som i det här inlägget nedan.

”Känner igen det, men vet inte vad du ska göra åt det. När jag tog upp sånt så hette det att jag försökte 

styra honom. Att man ville att han skulle spendera lite mer tid med mig, barnen och ffa vara lite mer  

närvarande stod inte högt i kurs där. Ja, jag är lite bitter.”

Hon skriver inte något som är direkt provocerande och blir inte heller provocerad av andra 
speciellt mycket och även om hon blir det så håller hon alltid en skötsam ton i sina svar och  
blir aldrig överlägsen eller kaxig.  Att avslöja saker om sig själv, som till exempel att hon har 
blivit dåligt behandlad i förhållanden och dela med sig av erfarenheter verkar inte vara något 
problem och som läsare känner vi att man får en ganska bra uppfattning om användarens  
personlighet. Hon har skrivit i en tråd som handlar om ögonkontakt att hon var väldigt blyg 
som ung och att hon är undergiven som person, vilket man kan se i citatet här nedan.

”När jag var yngre, blyg som sjutton och mobbad kollade jag ingen i ögonen. Inte ens min familj. Hade 

och har fö inget bra förhållande till den. Idag, om jag undviker ögonkontakt, beror det på flera orsaker. 

Jag kan vara uttråkad, ha noll respekt eller väldigt mycket respekt. Jag är nämligen väldig ug och att se 

ner  är  ett  sätt  för  mig  att  markera  om jag  upplever  någon  som dominant  och  accepterar  denna 

dominans sas. Fast det är ju inget som sker för kreti och pleti.

Oftast beror det helt enkelt på ignorans, att jag inte vill umgås med människan, men "måste".

Här nedan kommer ett typiskt exempel på hur hon ger ett svar som inte provocerar direkt,  
utan hon garderar sig själv i sina resonemang genom att vara diplomatisk och skriva saker 
som ”jag kan ju bara utgå från mig själv”,  ”min erfarenhet är att”.  Hon gör heller  aldrig 
personangrepp när hon tycker någon har fel utan frågar istället hur de tänkte. 

”Själv försöker jag hålla på mig en nivå där jag ifrågasätter för att lära och är fullt medveten om att jag 

definitivt inte vet allt. Jag vet mycket, men inte allt.”

5.3 Användare 3 - PerBesvär
PerBesvär är en man som registrerade sig på Flashback Forum i maj 2008. Han har totalt 
skrivit 2993 inlägg och startat  119 trådar.  Vid detta tillfälle  är han avstängd på grund av 
Ohörsamhet11.  Han  har  ingen  presentationsbild,  och  inte  heller  något  citat  på  hans 
Flashbackpresentation. Vi upplevde att han stack ut på grund av hans extrema åsikter om 
kvinnor och hans provocerande sätt att framföra de åsikterna på.

11 Upprepande varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

19



Genom att läsa hans inlägg och trådar han startat får man veta att han är i 25 års åldern 
och läser på högskola. Men att innan han började plugga mådde han psykiskt dåligt. Han 
håller sig till att skriva i ett par olika ämnen; Relationer & samlevnad, Utbildning & studier, 
PHP, Medicin & hälsa och Integration & invandring. 

Oftast i de äldre inläggen handlar det om att han vill få hjälp av andra med olika problem. 
Det börjar med hans psykiska problem, att han känner sig deprimerad och inte vet vad han 
ska göra åt det. Sedan vill han få tips på intressanta saker att plugga, vilket sedan övergår till 
att få hjälp med skoluppgifter. Efter dessa skriver han en del om sina åsikter på invandring 
och rasfrågor och i senaste trådarna fokuserar han mest på att diskutera kvinnor.

I mitten av 2011 startar han sin första tråd av många som handlar om hans funderingar 
över att tjejer dras till “assholes” och “bad boys” som han kallar det. Den tråden får över 
1000 läsare, men bara omkring 25 svar. Han håller sig väldigt lugn i denna tråd, och som 
innan är han bara intresserad av att veta vad andra anser om saken och delar med sig av att 
han tycker sig se detta överallt i festmiljöer som han vistas i. Hans sista inlägg i den tråden 
lyder: 

”Onekligen ett intressant fenomen.” 

Efter den tråden fortsätter PerBesvär att starta många trådar inom “tjejer dras till assholes”-
ämnet, ofta lägger han upp långa texter han läst om just detta fenomen men hänvisar sällan 
till någon källa. Det är inte alltid han lyckas få med andra i diskussionen, men i många fall 
blir det omkring 100 inlägg totalt i hans trådar där folk har blandade åsikter. Desto längre 
fram man kommer i tiden blir han mer och mer säker på sin sak, och börjar få svårt för de 
som säger emot honom. När det är en annan kille som säger emot så antar PerBesvär oftast 
att det är en feminist och säger att han inte lyssnar på dem. Är det en tjej som säger emot  
skriver han oftast att det inte går att lyssna på henne för att hon inte är tillräckligt snygg för 
att innefatta de tjejer han försöker diskutera kring, eller menar på att tjejer alltid säger en sak 
men gör en annan.

”Kan garantera att du attraheras av sånna killar, i stort sett ALLA tjejer som ett snyggt utseende verkar 

göra det.“

”Ok så du erkänner härmed att du är tsm med en "badboy", i en tråd där du argumenterar emot att  

flickor dras till dessa, lol. Kvinnlig logik i sin essence.”

När en medlem håller med PerBesvärs ståndpunkt kan han svara på ett trevligt sätt för att 
visa att han uppskattar när andra tycker som han.

”Tack för tipsen! Det med frukterna var guld, kommer garanterat köra på detta!”
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Många av hans trådar har blivit avstängda och förflyttade till Papperskorgen av Moderatorer. 
Detta har berott på att det saknas en frågeställning, eller att han startat en tråd som liknar 
sådana som redan existerar.

Vi fann en tråd han startat som handlade om att göra ett experiment gällande om det var 
lättare  att  ragga  upp kvinnor  genom att  bete  sig  som ett  “asshole”  på  dejtingsidor.  Han 
startade den i slutet av december 2011 och innan den stängdes av i mars 2012 på grund av att  
medlemmarna  inte  höll  sig  till  ämnet  längre,  hade  den  3799  svar  och  över  500  000 
visningar.

Experimentet  gick ut på att PerBesvär hade samlat  på sig mycket information om hur 
kvinnor fungerar genom egen forskning och bestämde sig för att börja trycka ner kvinnor, för  
att ta reda på om han kunde nå en större framgång med dem på nätdejtingsidor med hjälp av  
det beteendet. Han avslutar det inledande inlägget med att skriva: 

”[...] stämmer detta så är det ett starkt bevis på att kvinnor är totalt slut i huvudet.”

De första svaren han får i tråden är relativt positiva till hans experiment och skriver att de 
tycker det ska bli intressant att följa honom på dejtingresan. Innan någon egentligen skrivit 
något som talar emot PerBesvär så garderar han sig genom att skriva att han inte vill ha de 
som tycker olikt honom där. 

”Förresten, lika bra jag säger det redan nu. Vore tacksam om diverse manshatande feminister kunde 

hålla sig ifrån tråden, orkar inte med nå jävla dramatjaffs i denna också. Håll er till sandlådan, tackar!”

5.4 Användare 4 - Clayton
Clayton är en man som registrerade sig på Flashback Forum i oktober 2008. Han har totalt 
skrivit 3932 inlägg och startat 63 trådar. Han har en presentationsbild som föreställer en 
skogsvätte, och ett citat som lyder: "And then there are the politicians: may every last one of 
them die violently and painfully at the end of a rope or in a bloody ditch, and may God damn  
all their souls to hell!"  --Dr. William Pierce. Clayton stack ut i våra ögon på grund av hans 
kontroversiella åsikter som rasist och för att han var saklig och informativ när han uttryckte 
dem.

Han skriver mest i kategorierna för Integration & invandring och Medier & journalistik 
och alla inlägg han gjort handlar mestadels eller till  viss grad om rasism. Clayton arbetar 
med ett yrke kopplat till en samhällsvetenskaplig universitetsutbildning. Han är gift och det 
verkar logiskt att dra slutsatsen att han är mellan 30 - 40 då han i ett inlägg berättar om sitt 
liv: 

”Medan tiden gick så utbildade jag mig, skaffade ett jobb, och träffade min nuvarande hustru.”

Det är dock inte ofta han avslöjar något mer personligt om sig själv i sina inlägg, därför är det  
svårt att veta vilken exakt ålder han är i eller något annat specifikt om honom som person 
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egentligen. Han verkar ha skaffat sig ett namn på forumet då det upprepade gånger är andra 
medlemmar som skriver att ”jag tycker ofta att du brukar ha bra åsikter”.

De trådar han själv startat är sällan för att han behöver hjälp eller råd med något, utan 
handlar antingen om att han vill diskutera något med likasinnade, upplysa eller möjligtvis 
provocera. 

”Vi måste göra någonting åt det. Och det absolut viktigaste och mest angelägna som varje enskild 

medborgare kan deltaga i är att utbilda och sprida budskap. Till och med något så till synes trivialt 

som att aktivt skriva inlägg på internet, att sprida flygblad, klistermärken, starta en hemsida eller tala  

med sina nära och kära och arbetskollegor om de problem som vårt folk, vårt land och vår ras står 

inför, har betydelse.”

Vi  upplever  att  vi  blir  provocerade  av  det  han  skriver,  medan  vi  samtidigt  tror  att  han 
egentligen är ute efter att diskutera med likasinnade. Det händer att han startar trådar med 
länkar till internettidningar, antingen för att visa artiklar eller bilder som han inte tycker om, 
och ställer en frågeställning kring detta för att få veta vad andra anser.

Den tråd vi ansåg var lättast att följa honom var i en tråd där han skriver att media har  
försökt trycka ner den vite mannen och rasister, så nu vill han och ett par andra medlemmar  
ställa upp och svara på frågor som andra har om rasisters åsikter. Han förklarar även att 
rasism inte  är  rashat  i  hans  ögon  och  att  han  anser  att  det  är  den  största  lögnen  som 
någonsin spridits om rasism. Denna tråd startades i maj 2011, har 5312 svar och över 260 
000 visningar. Claytons uppgift som han givit sig själv i denna tråd är att svara på de frågor 
som uppstår om rasister. Han besvarar på ett akademiskt sätt frågor utifrån sitt eget tycke 
och egna åsikter, och har därför inte något direkt stöd i det hans skriver. Detta förklarar han 
även i sina inlägg, att det handlar om hans personliga åsikter.

”De  absolut  mest  signifikanta  rasskillnaderna  är  enligt  min  egna  uppfattning  abstrakt  tänkande, 

förmåga  att  genomföra  komplexa,  kooperativa  uppgifter,  och  flertalet  faktorer  relaterade  till  

intelligens. Kreativitet, språkinlärning, komplex problemlösningsförmåga, o.s.v. Dessa egenskaper är 

fundamentala för att en modern civilisation skall kunna upprätthållas. Araber och negrer (och negrer i  

synnerhet)  saknar  denna  förmåga  i  tillräckligt  hög  utsträckning  för  att  en  politik  baserad  på 

rasåtskillnad skall vara nödvändig.”

Clayton  kan  skriva  sina  åsikter  på  ett  sätt  som  inte  är  politiskt  korrekt  alla  gånger,  ett 
exempel på detta är när han svarar på en fråga angående vad han skulle göra med invandrare  
i Sverige om han fick bestämma:

”När det kommer till negrer eller araber adopterade i låg ålder blir frågan svårare. Rent spontant är 

jag beredd att tillåta ultra-assimilerade negrer och araber som adopterats av vita föräldrar i låg ålder  

under förutsättning att dessa steriliseras. Individer som vägrar sterilisering kommer att tvångsavvisas 
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eller tvångssteriliseras.”

Han verkar ha något svårt för de som inte håller med honom i hans tankegång, och visar 
tydligt men utan att vara otrevlig detta.

”Då har vi åtminstone något gemensamt. Jag vill nämligen inte heller bli förknippad med dig.”
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6. Analys
Vår undersökning handlar  om att  få en bättre förståelse  för hur människor utformar sin 
identitet på Flashback Forum. Efter att ha följt fyra olika användare har vi hittat tre teman 
som vi anser att de gemensamt använder sig av i skapandet av en identitet. De teman vi hittat 
vävs  lätt  samman  men  vi  har  gjort  vårt  bästa  för  att  separera  dem  i  analysen.  När  vi  
analyserar kan vi endast utgå från vår egen uppfattning som forskare. 

6.1 Språket som förmedlar känslor
Vi har sett att Kitty, PerBesvär och Clayton ofta skriver med ett provocerande språk i sina  
inlägg som man vanligtvis undviker i sociala sammanhang utanför Internet. Det kan bero på 
det som Turkle (1995) förklarar om att en dator kan erbjuda oss att kliva in i en helt annan 
värld där du kan bestämma och möjligheterna är stora och det finns inga regler som sätter 
gränser. 

Vi kan se att det språk Kitty använder beror mycket på hur provocerad hon blir och hur 
träffad hon känner sig. Hon har starka åsikter och då hon känner att någon går emot detta så 
skriver  hon  hårda,  kaxiga  svar  tillbaka.  De  användare  hon  blir  mest  provocerad  av  är 
genomgående män, speciellt då de uttrycker åsikter som går emot hennes egna feministiska 
synsätt. Många gånger så upplever vi att hon blir extra eggad när en manlig medlem skriver 
något provcerande. Då antar hon att alla är på ett visst sätt, precis som Sveningsson et al.  
(2003) skriver om att osäkerhet kan leda till förutfattade meningar om människor och de 
placeras  i  ett  fack  som motsvarar  de  egenskaper  de  väljer  att  uppge.  Hon blandar  både 
akademiskt språk, då hon använder facktermer, med det vardagliga för att stärka det hon vill 
få fram, det gör att man upplever att hon har en bra grund i argumenten och att det hon 
skriver är genomtänkt. 

Hon har i ett inlägg skrivit att hon är utbildad jurist så det är kanske inte förvånande att 
hon är bra på att formulera sig och argumentera på ett övertygande sätt.  De gånger hon 
tycker att någon skrivit ett opassande inlägg så kan hon bli ironisk både om sig själv och den 
andra som skrev inlägget på det sätt att hon antyder att hon själv är så dum för att hon inte 
förstod en sak. Hon har vid flera tillfällen också öppet nedvärderat  en annan medlem på 
grund av att de skriver om saker hon anser att de har fel om. Ett exempel på det är i tråden  
som handlar om sexuella övergrepp där hon skriver att det inte är svårt att ”äga ett troll”.

Snövit är ödmjuk i sitt språk om man jämför med de andra vi har observerat. Hon blir  
sällan  provocerad  av  andra  medlemmar  och  när  hon  väl  blir  det  så  gör  hon  inga 
personangrepp utan hon frågar istället hur de tänkte när de skrev sådär. Hon skriver inte 
med ett  akademiskt  språk  och det  kan bero  på att  hon inte  har  starka  åsikter  som hon 
behöver styrka med hjälp av språket på det sätt som flera andra medlemmar gör. Hon skriver 
istället  enkelt  och lättförståeligt.  Hon ger ofta  råd och när  hon gör  det  garderar  hon sig 
genom att börja meningarna med ”jag kan ju bara utgå från mig själv”, ”min erfarenhet är 
att”  för  att  andra  inte  ska kunna säga att  hon har  fel,  vilket  är  ett  diplomatiskt  sätt  att 
uttrycka  sig  på.  Vi  har  inte  sett  att  någon  annan  medlem  har  tagit  illa  upp  eller  blivit  
provocerad när hon skrivit på det sättet.
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När hon väl blir upprörd så kan hon skriva mer bestämt, däremot nedvärderar hon ingen 
eller på något sätt förolämpar dem. Tonen är fortfarande lugn och hon blir aldrig respektlös. 
I ett inlägg har hon skrivit att hon var blyg som ung och är undergiven som person vilket vi  
ser skiner igenom i språket och påverkar det sätt hon väljer att framställa sig på.

PerBesvärs sätt att beskriva sina åsikter har förändrats under den tid han varit medlem. 
Hans tidiga inlägg är skrivna på ett ödmjukt sätt, då de ofta handlade om att han öppnade 
upp  sig  för  andra  medlemmar  om sina  personliga  problem.  Då använder  han  sig  av  ett 
bedjande och försynt språk. 

PerBesvärs språk är i vissa fall kränkande, då han använder starka ord som till exempel 
”feministjävel”. Dessa personangrepp gör han när han upplever att någon inte förstår hans 
åsikt. Han skriver sällan på ett akademiskt sätt med avancerade ord, utan det är mer likt 
talspråk. När han väljer att skriva med ett akademiskt språk beror det oftast på att han vill  
prata omkull någon som säger emot honom genom att försöka låta smart. 

Han är överlägsen då han ofta förstärker sin ståndpunkt med att säga att han ska ha läst 
och hört saker, och menar då på att det är sant. Han använder sig av en nedvärderande ton i  
många lägen, och har nära till  hands att skriva anklagande påståenden. Förutom när han 
diskuterar  med  någon  som  är  inne  på  samma  spår  som  honom,  då  skriver  han  på  ett 
trevligare sätt. 

Ofta väljer han att använda sig av ett språk som många blir provocerade av. Det behöver 
inte vara hans åsikter i sig som är provocerande, utan de ord han väljer att beskriva dem 
med, så som ”kvinnor är vidriga varelser”. 

Claytons språk är av akademiskt karaktär, genom att han använder sig utav många långa 
komplexa ord när han skriver, exempelvis ”ultra-assimilerade”. Det är sällan han skriver på 
något sätt som kan liknas vid alldagligt talspråk. Inte ens när en användare skrivit något som 
han anser vara inkorrekt, använder han sig av något annat än ett akademiskt språk för att 
visa sitt misstycke. Clayton skriver ofta på ett sådant sätt att han vill upplysa och dela med 
sig till andra människor om den kunskap han anser sig besitta. 

Johanssson (1996) talar om att medvetenheten har ökat gällande hur den egna personen 
framställs i olika sammanhang och gett en starkare känsla för det egna jaget. Detta kan vi se 
tydligt  hos  Clayton,  då  vi  upplever  att  han  är  medveten  om  att  han  genom  sitt  språk 
framställer sig själv som självsäker och kunnig inom de områden han berör. 

Alla  våra forskningsobjekt  förmedlar  känslor  genom sitt  språk på olika  sätt.  Kitty  och 
PerBesvär har båda visat  upp ett  aggressivt  och provocerande språk ofta kopplat  till  när 
någon motsätter sig deras åsikter. Kitty använder dock inte lika starka ord som PerBesvär 
kan göra, utan Kitty använder ibland sina akademiska kunskaper för att underminera andra 
medlemmar.  PerBesvärs  språk  är  mer  personligt  riktat  med  glåpord.  Precis  som  Kitty 
använder sig Clayton av ett akademiskt språk, skillnaden är att han gör det i allt han skriver.

Snövit skiljer sig från de andra tre vi observerat på det sättet att hon använder ett språk 
som inte är menat att provocera, utan istället är ödmjukt. Även om hon känner sig träffad 
använder hon aldrig hårda ord eller gör personangrepp. Eter att ha analyserat detta kan vi se 
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att språket våra forskningsobjekt använder när de skriver bidrar till andras uppfattning om 
dem som person och har en betydelse för de identiteter de skapar på Flashback Forum. 

6.2 Innehållet som bygger bilden
Kitty skriver mycket om sina feministiska åsikter och sin syn på den ojämställdhet hon anser 
finns i  Sverige.  Hon uttrycker åsikterna väldigt  tydligt  och skriver precis  hur hon ser  på 
saker,  men  vi  upplever  det  inte  som  att  hennes  syfte  är  att  försöka  omvandla  andra 
medlemmar till feminister. I ett inlägg så beskriver hon hur hon på Flashback Forum kan 
vara öppen på ett sätt som hon inte kan vara på jobbet. Detta kan vi koppla till  det som 
Turkle (1995) säger om att Internet kan uppfylla vissa kriterier som inte verkligheten kan. Vi 
menar att Kitty inte verkar uppleva att jobbmiljön uppfyller hennes önskan om att få yttra 
sina åsikter.

Vi  kan  se  att  hon  som  Johansson  (1999)  nämner  identifierar  sig  med  några  sociala 
kriterier. Hon delar bland annat med sig av att hon är mamma, sina erfarenheter av olika 
förhållanden, att hon är utbildad jurist, att hon jobbat som volontär för kvinnojouren under 
ett antal år och att hon blivit dåligt behandlad av män. Vi upplever att dessa delar bidrar till 
det  innehåll  som finns  i  hennes  inlägg.  Hon har  dålig  erfarenhet  av  män och  har  blivit 
misshandlad men hon visar sig aldrig svag eller underlägsen. På Internet finns möjligheten 
att visa upp sidor av sig själv som man aldrig förr vågat visa och förstärka bra och dåliga 
egenskaper efter eget tycke (Lievrouw & Livingstone 2002). Vi har förstått att Kitty inte vill 
erkänna att hon skulle ha fel och hon förstärker sitt innehåll genom att ofta hänvisa till sin 
egen erfarenhet i ämnet. 

Snövit är alltid politiskt korrekt i sitt innehåll på det sätt att hon aldrig förolämpar eller 
anklagar någon annan. Vi har sett att den största delen av hennes inlägg handlar om att hon 
engagerar  sig i  andra medlemmars problem och gärna kommer med råd hur de ska lösa 
dessa.  Oftast  handlar  det  om relationsproblem  eller  problem inom familjen.  Vad  det  än 
handlar om så är hon vänlig och gör sitt bästa för att hjälpa till även om hon inte har någon 
erfarenhet inom just det området. Överdrivet innehåll är inte något vi sett hos Snövit utan 
hon är trevlig även om hon blivit provocerad. 

Hon delar gärna med sig av sina egna erfarenheter utan att avslöja något som kan knyta 
händelserna till henne i verkligheten. Att hon är mamma till fler än ett barn, att hon var blyg 
och mobbad som liten och blivit dåligt behandlad i förhållanden är lite av den personliga 
information hon delar med sig av.  Det har hon skrivit  när det på ett eller  annat sätt har 
kopplat till då hon vill ge sin syn på en händelse eller då hon identifierat sig med det som 
skrivits i ett inlägg och hon vill visa att hon varit med om samma sak själv. 

Innehållet i PerBesvärs inlägg har varit blandat under den tid han varit medlem. Till en 
början handlade hans inlägg till största del om personliga problem som han inte hade några 
svårigheter att dela med sig av, som vi har beskrivit mer ingående i empirin. I dessa inlägg  
var han vänlig i sitt sätt att skriva och försökte inte ta så mycket plats. Med tiden började han  
skriva mer om kvinnofrågor. Han beskrev att han mådde dåligt på grund av att han hade 
svårt att hitta en flickvän på grund av att kvinnor dras till ”svin” enligt honom. Vi kan se att 
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PerBesvär sökte efter  svar och likasinnade att  diskutera detta fenomen med, för att  som 
Turkle (1995) säger, känna en samhörighet som han kanske inte alltid finner i det verkliga 
livet. 

Det övergick från att han var öppen för olika synsätt från andra medlemmar och ville lära 
sig  av  dem,  till  att  han blev  ignorant  och arg.  Lindh (2011)  skriver  om att  det  finns  en 
koppling mellan anonymitet och aggressivt beteende på forum, och det är ett beteende vi har 
sett hos PerBesvär upprepade gånger.

Många medlemmar på Flashback Forum har kallat PerBesvär för kvinnohatare, vilket vi 
som observatörer kan förstå då han till största delen av sina senare inlägg är provocerande. 
Hans innehåll  handlar  mycket om att  han anser  att  kvinnor ljuger,  är  äckliga  horor  och 
lättmanipulerade. Dock verkar han motsägelsefull då han i vissa inlägg berättar att han vill  
ha en flickvän och ska experimentera med hur han ska lyckas.

För  att  få  innehållet  verka mer faktabaserat  kan han skriva att  han har  läst  och hört 
mycket om hur kvinnor fungerar, men anger sällan källor till hans påståenden. Han anklagar  
även invandrare för att ta alla svenska kvinnor. Det rasistiska är inte det som tar upp störst 
plats i hans inlägg, men när det kommer upp skriver han även det på ett extremt sätt.

Claytons innehåll  är inte varierat,  utan handlar på något sätt alltid om hans rasistiska 
åsikter. Han förmedlar sina åsikter på ett sätt som vi skulle kalla både provocerande och 
extremt. Provokationen anser vi kommer från åsikterna i sig och inte alltid på det sätt han 
presenterar dem. Vi har sett att han utforskar det Gutwirth (2009) kallar för idem, alltså den 
sociala, kulturella eller religiösa identiteten. Clayton är på forumet rasist och identifierar sig 
med de som har samma åsikter och tankar som honom. Detta förstår vi delvis på grund av att  
han startat en tråd där han och ett par andra användare svarar på frågor som medlemmar vill 
ställa om rasister. Han visar därigenom sin ståndpunkt som rasist. Hert (2008) uttrycker en 
oro över att identifiera sig med en grupp och menar att det kan begränsa en människa från 
att bygga upp en individuell identitet. Men vi upplever inte att Clayton blir begränsad av att  
identifiera sig med rasister, då han uttrycker sina åsikter oberoende av vad andra rasister 
tycker.

Hans innehåll i inläggen är extremt på det sätt att han inte är politiskt korrekt, utan öppet  
uttrycker sin avsmak för de människor som inte är vita. Ett exempel är då han skrivit att om 
han själv får bestämma vill han få alla människor som inte är vita ut ur Sverige, men kan 
tänka sig att adopterade får stanna om de blir tvångssteriliserade. 

Vi kan anta att innehållet är genomtänkt då han alltid har svar på tal och en åsikt om allt,  
han verkar aldrig skriva något som han inte står för på forumet. Han vill sprida sina åsikter 
och därför är innehållet ofta informativt och genomarbetat. 

Kittys innehåll styrs av hennes känslostämning för stunden. Blir hon provocerad så kan 
hon utan problem konstatera att någon är ointelligent i  hennes ögon. När hon är på bra 
humör så ser man inget respektlöst i inläggen. Snövit låter sig inte påverkas av andra och 
därför blir hennes innehåll sällan hetsigt. PerBesvärs innehåll handlar mestadels om hans 
synsätt på kvinnor. Han är ofta nedlåtande vilket gör hans inlägg provocerande för andra. 
Claytons  innehåll  är  informativt  och man kan av det  anta att  han vill  sprida sina starka 
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rasistiska  åsikter.  Vi  kan  se  att  alla  våra  forskningsobjekts  innehåll  definierar  dem  som 
personer. Innehållet hjälper till att bygga den bild av dem som vi kan förstå. 

6.3 Anonymitet som ger frihet
Turkle (1995) skriver om hur Internet ger människor chansen att spela en roll så långt ifrån 
eller nära sitt eget verkliga jag, som man vill. Valet att vara anonym ger möjligheten att skapa 
sig en helt ny identitet och experimentera med flera olika sådana. 

Kitty  har skrivit i ett inlägg att hon inte kan uttrycka sina åsikter på jobbet för att de som 
hon jobbar med är stofiler och inte skulle kunna ta att höra vad hon har att säga. Vi kan se att 
hon inte har något problem att uttrycka sig fritt på Flashback Forum när hon inte behöver ta 
hänsyn till  någon som skulle  kunna ta illa  upp.  Genom sina inlägg verkar  hon kunna få 
utlopp för det som tynger henne på grund av det hon upplever i jobbet som jurist och har sett  
när hon jobbade som volontär på kvinnojouren. Därav blir anonymiteten en av de avgörande 
faktorer för det hon väljer att skriva. 

Snövit har delat med sig av att hon är en blyg och ödmjuk person och genom att vara 
anonym får hon en möjlighet att vistas i miljöer som tidigare varit okända för henne, som 
Harraway (1998) nämner är en möjlighet som finns på Internet.

Johansson (1999) beskriver hur gränserna mellan den privata sfären där vi människor 
blottar  våra  känslor  och  den  offentliga  sidan  där  vi  är  mer  kontrollerade,  suddas  ut  i  
Internetmiljöer.  PerBesvär har skrivit på forumet att han söker närhet från kvinnor, men 
trots detta lämnar han aldrig rollen som den person som anser att kvinnor är vidriga. Då vi  
endast studerat PerBesvär på forumet kan vi inte vara helt säkra på detta, men på grund av 
att han nämnt sin önskan om närhet så antar vi att han, utanför Internet, inte yttrar sina  
åsikter om kvinnor lika extremt. I och med detta kan vi dra slutsatsen att han genom sin 
anonymitet har tänjt på gränsen mellan den privata och offentliga sfären.

Vi ser att Clayton använder Flashback Forum som en arena där han har skapat sig ett 
namn som andra användare känner igen och ser upp till. Det faktum att han är anonym är en 
stor förutsättning för honom att kunna tala öppet om sina åsikter och försöka sprida dem till  
så många som möjligt, detta förstår vi då han verkar medveten om att det inte är allmänt 
accepterat  att vara rasist.  Han har skrivit  i ett  inlägg att utanför Internet kan människor 
informera sina nära och kära, medan han på Flashback Forum kan sprida propaganda.

Kennedy (2006) säger att anonymitet är mer komplext än vid första anblicken och att det 
är en stor skillnad på att vara anonym och känna sig anonym. Vi tycker oss se att Snövit inte  
alltid känner sig anonym då hon i vissa fall tycker att någon har skrivit något obestänksamt, 
men istället för att säga det rent ut så är hon sansad. Trots att hon är medveten om att det 
inte finns några direkta konsekvenser med att släppa de spärrar som man vanligtvis har när 
man  rör  sig  bland  andra  människor  så  väljer  hon  att  visa  respekt,  vilket  många  andra 
medlemmar inte gör. Vi upplever att den roll hon antagit på Flashback Forum ligger nära 
den hon har utanför Internet. Kitty delar i liten grad med sig av personlig information, men 
som inte på något sätt kan kopplas till hennes identitet utanför Internet därför anser vi att 
hon både är och känner sig anonym.
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Om vi fortsätter på Kennedys (2006) spår om att det finns en skillnad mellan att vara och 
känna sig anonym, så kan vi se att exempelvis PerBesvär i separata inlägg har valt att dela  
med sig av sitt förnamn, i vilken stad han studerar, vad han studerar, hur gammal han är och 
några karaktäristiska drag han har i sitt utseende. Men vi upplever att han ändå känner sig  
anonym då han är öppen med sina kontroversiella åsikter. Clayton däremot är mer noggrann 
när det kommer till anonymiteten och förklarar till exempel sitt arbete som att det är kopplat  
till en Universitetsutbildning, utan att säga något mer ingående. Det verkar som att Clayton 
lägger stor vikt vid att kunna känna sig helt anonym.

De som har varit medlem under en längre tid, som till  exempel PerBesvär, tänker inte 
alltid på att alla de små bitar av information han lämnar efter sig kan läggas ihop och leda till  
att andra medlemmar skapar sig en egen bild av hur de tror att PerBesvär är utanför forumet  
även om den inte alltid är korrekt. 
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7. Diskussion
Vårt syfte var att få en bättre förståelse för hur människor formar en identitet på Flashback 
Forum. I vår undersökning kom vi fram till  att  språket,  innehållet  och anonymiteten var 
centrala  delar  i  identitetsskapandet  för  våra  forskningsobjekt.  Dessa  tre  delar  påverkar 
varandra och vävs samman. 

Genom vår undersökning har vi tolkat att känslan av anonymitet får människor att känna 
en  frihet  att  utforska  och  experimentera  med  identiteter,  som  vi  sett  i  den  relaterade 
forskningen i kapitel 4. Kitty, PerBesvär och Clayton har gjort personliga påhopp och skrivit 
saker  som  inte  är  politiskt  korrekta  och  genom  det  har  vi  fått  en  förståelse  för  att 
anonymitetskänslan också har negativa effekter, även om friheten i sig är positiv. Trots att en 
diskussion sker över Internet kan någon ta illa upp.

 Snövit är den person som vi upplever känner sig minst anonym på grund av hur hon visar 
respekt, är ödmjuk och trevlig. Man kan tolka det som att de användare vi antar känner sig  
mindre anonyma utforskar sin identitet på ett mer återhållsamt sätt. Det kan även vara så att 
hon inte känner ett behov av att hävda sig och att det inte har med känslan av anonymitet att  
göra.

Språket ger en känsla åt det innehåll de skriver, vilket stärker bilden av deras identitet och  
ger oss en helhet. Om alla var tvungna att skriva med samma språk hade det gjort det mer 
komplicerat  för  oss  att  förstå  skillnader  hos  medlemmar  emellan.  Utformningen  av 
identiteter  skulle  vara  mindre  nyanserad  och  fått  mindre  spridning.  Den  kollektiva 
identiteten  kan  bidra  till  att  språket  anpassas  i  olika  sammanhang  när  de  vill  känna 
tillhörighet.

Efter  att  ha  genomfört  denna  undersökning  kan  vi  tyda  att  det  är  i  innehållet  våra 
forskningsobjekt avslöjar saker om sig själva genom att  uttrycka åsikter,  dela med sig av  
händelser och erfarenheter.  Detta är en del av det som definierar dem. Ibland skriver de 
något som vi inte förväntat oss vilket gjorde att vi fick ändra vår syn på deras identitet. Det 
visar på att identitetsskapande är en ständigt pågående process.

Vi tolkar det som att utformningen av en identitet sker med hjälp av de tre centrala teman 
vi funnit i vår undersökning. De teman vi hittat kombineras under processen, men vi kan 
även se det som att ett av dem är kärnan som påverkar de andra två. Det vi anser är kärnan i 
identitetsskapande  på  Flashback  Forum  är  känslan  av  anonymitet  hos  medlemmarna. 
Beroende  på  i  vilken  grad  medlemmarna  känner  sig  anonyma  formas  innehållet  i  deras 
inlägg. Desto högre känsla de har av att ingen vet vem de är utanför forumet, kan vi uttyda  
att det är enklare för dem att dela med sig av sina tankar och åsikter. De som har lägre känsla 
av anonymitet kan känna en återhållsamhet som de tar hänsyn till när de skriver. 

På ett liknande sätt påverkas språket, de som har en större känsla av anonymitet kan bli 
influerade och välja att skriva med ett vulgärt språk. Genom vår undersökning har vi förstått 
att medlemmar som känner sig anonyma inte behöver vara försiktiga med sina ordval, utan 
de kan skriva sina inlägg med vilka ord de vill, oberoende av om det handlar om något glatt 
eller dystert.
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Vi  anser  inte  att  innehållet  och  språket  kan  vara  kärnan  i  identitietsskapandet  på 
Flashback Forum eftersom de delarna i sig inte kan påverka i vilken grad en medlem känner  
sig anonym. Exempelvis om en medlem skriver i ett inlägg att de inte tänker avslöja sin ålder,  
så förändras inte känslan av anonymitet, jämfört med om de istället avstod ifrån att klargöra 
att de inte tänker dela med sig av sin ålder. Innehållet och språket kan aldrig påverka känslan 
av  anonymitet,  då  det  är  den  känslan  som  avgör  innehållet  och  på  vilket  sätt  språket 
används.

7.1 Förslag på vidare forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant för framtida forskning om man kan hitta fler teman 
som är centrala i processen för identitetsskapande och därigenom få en ännu bättre insyn. 
Ett  annat  sätt  att  gå  vidare  med den undersökning vi  gjort  är  att  studera människor  på 
Flashback Forum utanför forumet också. Detta sätt skulle kunna ge en djupare förståelse för 
den identitet de format och det skulle kunna ge en koppling mellan händelser i det verkliga 
livet och hur de beter sig på forumet. Något mer som kan vara intressant är att se till ett 
genusperspektiv, genom vilket man kan undersöka de eventuella skillnader som finns mellan 
män och kvinnors identitetsskapande. Om man kan se något samband mellan hur kvinnor 
och män kombinerar de centrala teman man finner, eller om det olikheter i processen.

Tack, Eva Ikonomidis Svedmark, för all handledning och ditt stöd!
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9. Bilagor

9.1 Regler

NETIKETT

Den som bryter mot netiketten riskerar varning.

0.01. Rubrik
Trådens rubrik ska ge en rättvisande bild av vad tråden handlar om. Är startinlägget huvudsakligen en fråga ska rubriken sluta med ett frågetecken.
0.02. Forumval
Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser.
0.03. Trams och off-topic
Inlägg som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.
0.04. Korspostning
Att korsposta, det vill säga att posta liknande inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.
0.05. Avatar och signatur
Din avatar  får  inte innehålla något som kan uppfattas som olämpligt  på en arbetsplats. Avatarens  eller  signaturens innehåll  får  inte bryta  mot  
forumets regler.
0.06. Moderatorsåtgärder
Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.
0.07. Spoilerfunktionen
Vid postande av information som kan vara känslig för andra användare, såsom hur serier eller filmer slutar, ska spoilerfunktionen användas.
0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida 
förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

REGLER

Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning.
Vid första avstängningen blir man avstängd en vecka, vid andra en månad och vid tredje i sex månader. En varning eller avstängning preskriberas ett  
år efter att den började verkställas.
Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från forumet i sex månader utan föregående avstängning. De kan även bli  
permanent bannlysta.
1.01. Reklam och annonsering
Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som  
användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.
Visa förtydligande av denna regel. 1.02. Upphovsrättsskyddat material
Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.
Visa förtydligande av denna regel. 1.03. Hets mot folkgrupp
Att hetsa eller hota med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning är förbjudet.
Visa förtydligande av denna regel. 1.04. Uppvigling
Det är förbjudet att uppvigla eller att organisera brottslig verksamhet från forumet.
Visa förtydligande av denna regel.1.05. Barnpornografi
Det är förbjudet att efterfråga eller sprida länkar till pornografiska bilder eller filmer med personer som är under 18 år.
Visa förtydligande av denna regel. 1.06. Användarnas anonymitet
Att  på forumet (via inlägg,  PM eller chat) posta, eller hota att posta, personuppgifter  eller annan information, med uppsåt att avslöja en annan  
användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter  som användaren själv publicerat i forumet. Att  sammankoppla användares  
alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.
Visa förtydligande av denna regel. 1.07. Alternativa konton
Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Det är inte heller tillåtet att posta inlägg eller PM på forumet (inklusive chatten) genom ett alternativt  
konto ifall man är avstängd eller bannlyst från forumet.
Visa förtydligande av denna regel. 1.08. Hot och personangrepp
Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.
Visa förtydligande av denna regel. 1.09. Narkotikahandel
All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM och chat, är förbjuden.
Visa förtydligande av denna regel. 1.11. Spridning av datavirus och annan skadlig kod
Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.
Visa förtydligande av denna regel.

ÖVRIGT
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2.01. Ohörsamhet
Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.
2.02. Kvalitet framför kvantitet (KFK)
Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, 
blir avstängda eller bannlysta.
2.03. Åldersgräns
Åldersgränsen på Flashback Forum är 18 år. Underåriga användare kommer att stängas av.
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9.2 Startsida
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9.3 Kategori
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9.4 Heta ämnen
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9.5 Tråd
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9.6 Presentation
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