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Abstract 
In this thesis we have performed a study involving behavior changes in anonymity 
online with different techniques. We have researched anonymous platforms and how 
the anonymity changes people’s behavior, for a greater understanding of the field. 
From our results we were able to conclude that changes of people’s behaviors are 
effected by which platform they were using. We categorized the behaviors into three 
different categories based on the results of a qualitative analysis method of our data. 
We were able to conclude that one of the most common reasons to use anonymity is 
how much more users perceived others to be more open and honest. However, we 
were also able to see how anonymity had its drawback in forms of, most commonly, 
“trolls”.  Based on our results we draw the conclusion that the behavior changes 
people have are balanced between the positives and the negative behaviors. We also 
find in our study that the positives outweigh the negative. 
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare PO Ågren för det stöd och feedback vi har fått och hjälpt 
oss igenom uppsatsen gång. Vi vill även tacka alla som var med och deltog i 
enkätstudien samt intervjuerna. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle är internet en stor del av hur vi som människor kommunicerar med 
varandra. Genom olika sociala medier som t.ex. Facebook och Twitter kan personer samtala 
genom allt ifrån olika artefakter som smartphones och datorer till kylskåp med LCD-skärm 
och applikationer. (Crook, 2011) I den vetenskapliga världen kallas detta för Computer-
mediated communication (CMC) när två eller flera personer kommunicerar med varandra 
genom datorer i alla dess former. I denna studie kommer vi att fokusera på den 
beteendeförändring som händer hos deltagarna när de använder sig av anonyma plattformar 
som t.ex. Jodel, Flashback och 4chan. Det har blivit mer och mer vanligt att man läser om 
olika hot och att skolor är tvungna att stängas på grund av anonyma hot. Örebros universitet 
fick hålla stängt då det kommit in ett anonymt hot (Rydhagen, 2016) Eller då vi kunde läsa 
om en skola i Skutskär som mottagit ett hot där de bedömde att hotet var seriöst och där man 
fick stänga skolan (Eidvall / Omni, 2015). Med anonymiteten så kommer det även fram 
människor som tenderar att näthata och nätmobba andra personer (Novak, 2011). 
Organisationen Friends presenterade i sin 2016 version av deras nätrapport att allt fler unga 
får näthat och nätmobbning emot sig och dem tar upp den problematik som anonymitet för 
med sig (Friends, 2016). Idag cirkulerar även hashtagen #hatahat på sociala medier, ett 
initiativ av företaget Telia, där dem uppmuntrar folk till att sluta hata på sociala medier i 
utbyte av att dem får gratis mobildata på sociala medier. (Telia, 2016) Det är dock viktigt att 
fundera på de positiva aspekterna anonymiteten kan medföra som att t.ex. kunna prata med 
andra personer som har liknade problem (Troberg, 2011). 

I denna uppsats har vi valt att undersöka hur anonymitet påverkar människor både 
negativt och positivt. Vi vill undersöka hur deltagarna anser om beteendeförändringen 
mellan att vara anonym och icke anonym på internet. 
  

1.1 Syfte 
Eftersom nästan alla människor använder internet anser vi att det är relevant att studera 
anonymitet på internet och se vilka förändringar det medför. 
 Syftet med denna forskningsstudie är att generera en djupare förståelse om det sker 
någon beteendeförändring hos användare av anonyma plattformar. 
 Vi vill lyfta fram och skapa en förståelse för hur anonymitet kan förändra en persons sätt 
att vara på internet. Vår avsikt är att kunna öka förståelsen och bidra med nya insikter kring 
forskningsområdet. 

1.2 Frågeställning 
I denna uppsats utgår vi från frågan: hur ändras användarnas beteende när de är på 
anonyma plattformar? 

2. Relaterad forskning  
I detta avsnitt presenterar vi forskning som vi har gjort bedömningen av att den är 
relevant till vår studie. Avsnittet börjar med om hur man såg på anonymitet och integritet 
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och hur det har vuxit fram förut, för att sedan beskriva kort terminologin som används 
inom detta forskningsområde, de positiva och negative effekter som har observerats av 
andra och avslutas sedan med ett avsnitt om hur man ser på anonymitet och integritet på 
internet idag. 

2.1 Anonymitet förut 
Idag definierar man oftast anonymitet som omöjligheten att identifiera andra eller en själv 
som till exempel i internet chattrum där användarna har ett alias men någon koppling till sitt 
egna "jag" finns inte. I vissa fall, som i mobilapplikationen Jodel, har inte ens avsändarna 
något alias. (Christopherson, 2007) Men om man går lite längre bak i tiden föreslog Hayne 
och Rice (1997) att det finns två olika kategorier av anonymitet; teknisk anonymitet och 
social anonymitet. Teknisk anonymitet är när alla meningsfulla identifikationer som ens 
namn tas bort i kommunikationen. I den sociala anonymiteten uppfattar individen sig själv 
att den är anonym men inte nödvändigtvis behöver vara det.  

I Pedersens (1979) artikel föreslår han att det finns sex olika typer av personlig integritet 
som individer har; Reserve, isolation, intimacy with family, intimacy with friends, solitude 
och anonymity. Där anonymitet refererar till att umgås med andra individer men att inte 
bedömas utifrån sitt beteende av dem andra. I en senare studie utförde Pedersen (1997) en 
faktoranalys för att hitta de olika funktioner som de olika typerna av integriteten hade. 
Resultatet av studien föreslog att anonymitet hade tre olika funktioner relaterade till 
integritet; recovery, catharsis och autonomy där recovery visades sig vara den viktigaste 
funktionen hos anonymitet. Recovery enligt Pedersen (1997) definierades som en känsla av 
självläkning där individen aktivt funderade över den situationen som dem befann sig i vilket 
resulterar i en slags avkoppling. Catharsis var definierat som möjligheten att uttrycka 
känslor och tankar till andra men att fortfarande vara anonym, som på digitala plattformar 
som erbjuder kommunikation med andra. Catharsis och den form av emotionell rensning 
som den innebar kunde dock ses som både positiv och negativ men mer om det under rubrik 
2.2. Den sista funktionen, autonomy, fick individen experimentera med nya beteenden utan 
att behöva vara rädd för de eventuella sociala konsekvenser som skulle uppstå. Denna 
funktion skulle eventuellt kunna leda till att individen får en oerhörd känsla av frihet. Alla 
dessa funktioner kan leda till att förbättra en individs psykologiska hälsa (Altman, 1975; 
Altman & Chemers, 1980; Vinsel et al., 1980; Werner et al., 1992) 

2.2 Positiva och negativa effekter av anonymitet 
Anonymitet kan påverka kommunikation på flera olika sätt (Christopherson, 2007) både på 
individnivå och i grupper. Christopherson (2007) tar upp hur många av de studier som 
genomförts kring anonymitet tar upp de negativa aspekterna av anonymitet som att det 
skulle kunna leda till en ökning i aggressivt beteende och uppmanande till 
självmordsbenägna personer.  

Christopherson tar upp hur en av dem mest noterade positiva aspekterna av anonymitet 
är hur viktigt det är för en individ att ha sin egen ”integritetssfär” och att det har en positiv 
påverkan på människors psykologiska välmående. Integritet i denna kontext menas med hur 
att individen kan kontrollera mängden kontakt som dem har med andra individer, inte 
nödvändigtvis att individen avsäger sig all kontakt med andra utan mer att den har själv 
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kontrollen över mängden kontakt (som ifall dem vill vara identifierbara). Åt andra sidan så 
har det även visat sig ifall man tar bort möjlighet till en integritetssfär från individer 
resulterar detta i ett aggressivt och asocialt beteende (Christopherson, 2007; Glaser, 1964; 
Heffron, 1972) I en studie av Maczewski (2002) där unga människor intervjuades om deras 
sätt att använda internet för att utforska sin identitet. Svaren som att internet var en viktig 
del i deras umgängeskrets utveckling och deras egen utveckling. En av respondenterna 
uttryckte att folk på internet var mer uttrycksfulla i sin kommunikation i jämförelse med när 
man kommunicerade, som den vetenskapliga världen kallar det, Face-to-Face (FtF). Flertal 
studier har visat att social kommunikation via internet kan leda till en ökad självsäkerhet och 
öka individers sociala kompetens. (Morahan-Martin, 2003) 

2.3 Anonymitet  
Christopherson (2007) tar upp i sin artikel  ”On the internet nobody knows you’re a dog” om 
hur anonymitet och avsaknaden av att veta vem det är man kommunicerar med leder till att 
man jämnar ut det sociala spelfältet. Christopherson (2007) säger att forskare spekulerar om 
att CMC agerar som ett filter där sociala koder filtreras bort och osynliggörs för mottagarna 
vilket leder till att användarna frigörs från sina sociala roller. Detta leder alltså till att sociala 
spelfältet utjämnas då mer socialt utsatta grupper som t.ex. minoritetsgrupper får mer 
inflytande i en internetmiljö där användarna är anonyma.  Detta är en teori som kallas ”the 
equalization theory”. Denna teori menar att ifall man filtrera bort dessa sociala koder så 
tillämpar mottagarna inte någon stereotyp till avsändaren.  

2.3.1 Anonymitet idag  
Kang (2013) i en studie om varför folk söker anonymitet på nätet använder sig av Gary Marx 
(1999) analys för att definiera anonymitet som att en person inte kan bli identifierade utifrån 
någon av de sju olika identifikationsdimensionerna. Dessa sju dimensioner är, enligt Marx 
(1999),  

• En persons riktiga namn (alltså inte t.ex. ett alias på ett internetforum)  
• Geografisk plats 
• Pseudonyms som är kopplade till personens plats eller lagliga namn, eller på annat 

sätt ger ledtrådar till vem personens identitet kan vara 
• Avslöjande mönster om individens beteende 
• Delaktighet i sociala cirklar 
• Annan information om personen, som t.ex. personnummer. 
• Något som kan peka ut personliga karaktärsdrag eller på annat sätt visa vem 

personen är, som tatueringar eller andra egenskaper.  
I Kangs (2013) diskussionsavsnitt tar Kang upp att resultatet av studien pekar på att folk, 
oavsett bakgrund, söker anonymitet. Resultatet visade även hur flera av respondenterna i 
studien önskade att dem kunde vara anonyma men att sätten för att uppnå anonymitet var 
för avancerade för en icke insatt person. Här definierades dock anonymitet som mer än att 
man inte kunde identifiera de sju olika identifikationsdimensionerna då detta inkluderade 
att gömma ens IP-adress. Det kan diskuteras ifall en IP-adress räknas som ett sätt att 
identifiera en individ eller om IP-adressen används mer för att spåra en individ utan att 
riktigt veta vem personen bakom IP-adressen är. 
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 Något som har diskuteras sedan internet blev allt populärare är hur anonymitet 
möjliggör ett missbruk och abnorma/olagliga aktiviteter (Rigby, 1995). I Kangs artikel 
visades det sig att ungefär hälften av respondenterna använde sig av anonymitet för olagliga 
eller andra socialt icke accepterade vanor genom att besöka hemsidor med våldsamt innehåll 
eller för att ladda ner olagliga filer. (Läs: fildelning.) En av de aktiviteter som Kang listar är 
hur en del av respondenterna använde sig av anonymiteten för att söka upp personlig 
information om andra. I och med denna sökning av personlig information så har termen 
“doxxing” vuxit fram för att ge ett namn på detta fenomen. Doxxing har konnotationen av att 
det är något negativt som sker när en användare sprider personlig information om någon, 
som att avslöja en persons identitet. (The Economist, 2014) Åt andra sidan så visade Kangs 
resultat även att den största majoriteten av respondenterna även använde anonymiteten för 
att ta del av sociala aktiviteter som särskilda intressegrupper, allmänt socialt, delning av 
kreativt arbete, utbyte av hjälp, köp- och säljaktiviteter, politiska diskussioner och 
recensioner. 

2.4 Integritet på internet 
Internetanvändning hos den allmänna befolkningen har ökat lavinartat de senaste åren, 
redan för tio år sedan hade mängden internetanvändare växt till över en miljard. Idag har 
denna siffra klättrat till över 7 miljarder. (InternetWorldStats, 2016) Enligt Kraut, 
Mukhopadhyay, Szczypula, Keisler, & Scherlis (2000) använder majoriteten av användarna 
sig av sina internetuppkopplade apparater till att kommunicera med varandra. Denna 
relativt nya kommunikationsform, i jämförelse med andra kommunikationsformer, har lett 
till att olika forskningsområden har tagit intresse för detta. 
 Ingves (2015) har  skrivit en artikel med frågeställningen ”Hur görs avvägningen mellan 
yttrandefriheten och den personliga integriteten när det kommer till kränkningar på 
internet?”. Artikeln diskuterar vad personlig integritet egentligen innebär och använder sig 
av nationalencyklopedin och den statliga Integritetsutredningen för att definiera den som att 
man har rätt till ett utrymme där ”oönskat intrång, såväl fysiskt som psykiskt, kan avisas”. 
Det nämns även hur stort detta utrymme är varierar beroende på vem individen är och vilken 
situation den befinner sig i. Denna vaga förklaring har lett till att det är svårt att definiera 
vad lagstiftningen menar som lagligt och olagligt.  
 Ingves fortsätter med att diskutera vad som faller under yttrandefrihet och vad som 
faktiskt klassificeras som olagligt. Här tar hon upp problematiken om att ofta är 
gärningsmännen anonyma men även att en av anonymitetens största fördelar är hur den 
bidrar till yttrandefriheten. Genom att vara anonym och bristen av FtF kontakt gör att folk 
skapar en bild av att internet är en fri zon fast från ett lagligt perspektiv så är fallet inte så. 
Detta har lett till att folk anser att om man kommunicerar på internet så har man ”gett sig in 
i leken så får man leken tåla” som Ingves  förklarar det. 
 Det finns även en problematik när näthat eller andra olagliga aktiviteter sker då 
rättsväsendet i Sverige och EU generellt sätt inte har anpassat sig tillräckligt bra för att 
hantera dessa problem. Då de företag som äger anonyma plattformar är lokaliserade över 
hela världen är det svårare för polisen att begära ut uppgifter.  
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3. Metod 
Vi valde att strukturera upp vår studie med hjälp av en kombination av två kvalitativa 
metoder d.v.s. en metodtriangulering (se 3.5) för att få en mer djupgående förståelse kring 
ämnet. Som Ahrne & Svensson, (2011) konstaterar så ger en kombination av kvalitativa 
metoder en djupare förståelse kring ämnet vilket visar på större trovärdighet av resultatet. 
Att kombinera kvalitativa datainsamlingsmetoder som enkäter där respondenterna fick svara 
med öppna svar med en serie semi-strukturerade intervjuer stöds även av Denscombe, 
(2000) och av Marshall & Rossman, (2006). Vi tog beslutet att genomföra en kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv ansats för att lättare strukturera upp och förstå vår 
insamlade data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Eftersom vi arbetade med en stor 
mängd kvalitativ data ansåg vi att en kvalitativ innehållsanalys var ett naturligt val för att 
sammanställa och analysera empirin. En kvalitativ innehållsanalys var bra för att hitta 
mönster och teman som vi ville presentera i resultatet (Rogers, Sharp, & Preece, 2011). 

Det blev ett naturligt val att analysera empirin med en kvalitativ innehållsanalys då vi 
samlat in kvalitativ data, då vi studerade tankar och känslor om ämnet beteendeförändringar 
hos användarna. Vi gjorde en bedömning för den tid vi hade tillgängligt och de resurser vi 
hade då vi planerade insamlingen av data. Med detta i åtanke tog vi beslutet att använda oss 
av en enkätstudie samt en serie semi-strukturerade intervjuer. 

Eftersom att vi utformade frågorna till intervjuerna och enkätstudien själva så har vi varit 
aktivt delaktiga i forskningsprocessen, vilket innebär att vi hade på förhand bestämt de 
teman och kategorier vi ville fokusera på. Vi började hela insamlingen med att skicka ut en 
enkät där vi sökte deltagare som använder eller har använt sig av en anonym plattform. Efter 
det skickade vi skickade ut inbjudningar till att vara med på en semi-strukturerad intervju till 
de som deltog i enkätundersökningen. Efter att vi genomfört enkätstudien gjordes en 
kvalitativ innehållsanalys för att plocka fram teman och kategorier som vi använde som 
grund för de semi-strukturerade intervjuerna. 

3.1 Urval 
När vi sökte deltagare till enkätundersökning tog vi till ett bekvämlighetsurval genom att vi 
la upp enkäten på de plattformarna som vi visste att deltagare till studien fanns på. Till 
intervjuerna gick vi vidare med ett urval av självselektion där gick ut med information att vi 
sökte deltagare till en intervju som använder sig av anonyma plattformarna Reddit, 
Flashback och Jodel. Deltagarna fick sedan ta kontakt med oss om de var intresserade att 
delta i intervjun (Yin & Retzlaff, 2013). Anledningen till att vi valde dessa urvalsmetoder var 
för att vi sökte deltagare som använder anonyma plattformar aktivt, vi blev tvungna att 
använda metoder där vi enkelt kunde få tag på dessa personer som använder anonyma 
plattformar. En annan aspekt var att vi respekterade att deltagarna ville vara anonyma så 
kom vi fram till att bekvämligheturval och självselektion var de metoder för urval som 
passade oss bäst för denna undersökning.  
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När vi valde deltagarna till intervjuerna tog vi ut tre kvinnor och tre män från de personer 
som ville ställa upp på intervjuer för att få en djupare bild av ämnet.  

 

3.2 Pilotstudie 
Vi började med att göra en pilotstudie där vi testade enkäten och de frågor vi ville använda i 
studien. Detta gjorde vi för att undersöka om det var något vi kunde förbättra samt plocka 
bort för att bli mer relevant och effektiv. Vi konstaterade att vi behövde omformulera några 
frågor på enkäten då testpersonen ansåg att några frågor var otydliga. Det som vi gjorde var 
att korrigera detta och sedan testa enkäten igen för att se om det blev bättre. Om vi inte hade 
gjort en pilotstudie hade vi kunnat äventyra resultaten då deltagarna missförstått vissa frågor 
och svarat fel, samt att om enkäten var otydlig skulle vi få in mindre svar (Rogers, Sharp, & 
Preece, 2011). 

3.3 Enkätstudie 
Vi valde att genomföra en enkätstudie (se bilga.1) där vi fokuserade på frågor om anonymitet 
och beteendeförändringar hos användarna. Vi ville få en bild av användningen samt den syn 
användare från de olika plattformarna ser på anonymiteten och beteendeförändringar hos 
sig själva samt hos andra användare. Att skicka ut enkäter var ett naturligt val för oss då vi 
kunde få tag på en stor del kvalitativ data från personer som aktivt använder någon av de 
anonyma plattformarna vi hade med i urvalet (Benyon, 2013). Genom att vi genomförde 
enkätstudien först och sedan de semi-strukturerade intervjuerna fick vi till en 
metodtriangulering (se 3.5) av metoder. Enligt (Denscombe, 2000) kan en kombination av 
metoder ge bättre djup i forskningen och hjälpa oss bevisa styrkan i undersökningen. 
Enkätundersökningar är ett bra sätt att lära sig om målgruppen och deras generella attityd 
samt syn till ämnet man undersöker. Man som undersöker får dock förlita sig på deltagarnas 
svar och ha en förhoppning på att de svarar ärligt (Marshall & Rossman, 2006).  

 Enkäten strukturerades upp på så sätt att vi började med att fråga deltagarna om ålder, 
kön och vilken/vilka plattformar de använder. Vi började med lätta frågor som får deltagarna 
mer engagerade för att sedan gå över till mer öppna frågor där deltagarna blir mer aktiva och 
får svara med sina egna formuleringar. Det är svårt som deltagare att börja svara på öppna 
frågor direkt i en undersökning, det är därför vi valde att börja lätt och sedan gå över på de 
lite svårare för att få ut bäst svar. (Marshall & Rossman, 2006).  

3.4 Semi-strukturerade intervjuer 
De semi-strukturerade intervjuerna (se bilaga.2) baserades på det data vi fick ut från 
innehållsanalysen vi gjorde med vår enkätundersökning, vi kunde fokusera på teman som 
framkom i analysen och strukturera frågor till intervjuerna som vi ansåg vara passande 
(Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer så 
kunde respondenterna berätta mer om sina upplevelser och historier som kan vara oväntad 
och ge mycket användbar information (Benyon, 2013). När vi utförde intervjuerna så ville vi 
göra det med en respondent i taget, det finns en risk att om det är flera respondenter 
samtidigt i en intervju kan de påverka varandra och på så sätt äventyrar det resultaten, vi 
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ville även hålla respondenterna anonyma och vi kunde inte göra det om vi intervjuade flera 
personer samtidigt (Laurel, 2003). 

 

 

3.5 Metodtriangulering 
Vi genomförde en metodtriangulering då vi använde oss av två olika kvalitativa 
datainsamlingsmetoder som semi-strukturerade intervjuer och en enkätstudie med öppna 
svarsalternativ. En metodtriangulering innebär att man använder sig av två eller flera 
metoder för att genomföra datainsamling. Genom att genomföra en triangulering av metoder 
kan vi ta del av data från både intervjuer samt kvalitativa enkäter, på detta sätt kan vi samla 
in data från personer som inte kunde vara med på intervjuerna (Benyon, 2013). När vi 
genomförde triangulering av metoder kunde vi ta del av alla fördelarna från de olika 
metoderna som t.ex. användarnas egna åsikter och tankar i intervjuerna och att vi kunde nå 
ut till många deltagare snabbt med enkätundersökningen. 

3.6 Kvalitativ innehållsanalys 
En innehållsanalys var till en början ett verktyg för att analysera stora mängder kvantitativ 
data inom nyhetsförmedling och olika attityder för och emot händelser i samhället 
(Krippendorff, 2004, refererad i Hällgren Granheim & Lundman, 2012). I denna studie valde 
vi att genomföra en kvalitativ innehållsanalys eftersom att vi använder oss av kvalitativ data, 
eftersom att vi studerat beteendeförändringar hos användare av anonyma plattformar och 
deras känslor och tankar kring ämnet. 

En kvalitativ innehållsanalys är gynnsam då vi kunde fokusera på likheter och olikheter 
mellan det material vi samlat in och på så vis blev det lättare för oss att dela in det i 
kategorier och teman för att sedan analyseras. Enligt Hällgren Granheim & Lundman är 
innehållet i en innehållsanalys uttryckt i manifesta budskap och latenta budskap, det som är 
manifesta budskap är det som innehåll deltagarnas olika uttryckt sig fast i text. Det latenta 
budskapet är då man kan gå lite djupare och se vad man kan se när man läser mellan raderna 
(Hällgren Granheim & Lundman, 2o12). 

För att förstå innehållet i den data man samlat in så är det användbart att genomföra en 
innehållsanalys då man kan se teman och kategorier man tidigare varit omedveten om. I den 
kvalitativa innehållsanalysen finns det olika begrepp som kan vara relevanta att förstå 
beskrivningen av vår process under 3.7. 

Analysheten är alla de intervjuer och enkäter vi använt för analysen (Hällgren Granheim 
& Lundman, 2o12).  

Meningsenhet är den text som har betydelse och ligger som grund för analysen, det gäller 
att inte välja för stora eller för små meningsenheter då vissa delar av innehållet kan gå 
förlorat då man börjar koda innehållet  

Kondensering är då man förkortar texten för att göra det mer lättförståeligt men att man 
fortfarande har kvar den viktiga kontexten.  
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Abstraktion är då man kondenserat texter med olika koder, det betyder att man tar fram 
innehållet och höjer den logiska nivån. 

Kod är då man kondenserat betydelsen av meningens betydelse och detta är ett 
hjälpmedel för oss som forskare att kunna reflektera över data och kan se hela kontexten. 

Kategori är då man samlat ihop alla koderna och annat innehåll som är liknande för att vi 
lättare kunna skilja på innehåll som kan vara snarlika varandra men har olika betydelse. 

Tema är till för att binda ihop de olika kategorier och betydelser som framkommit i 
analysen, teman är den röda tråden i analysen.  

3.7 Genomförande och tillvägagångsätt 
När vi började med att genomförandet av metoderna för att tolka och analysera empirin så 
genomförde vi en kvalitativ innehållsanalys. Vi började med att analysera enkätstudien, vi 
läste igenom det insamlade materialet flera gånger för att kunna kondensera 
meningsenheterna som var mest intressanta och relevanta för studien. Efter att vi tagit fram 
meningsenheterna började vi att sätta in dem i koder för att lättare kunna se helheten. När 
koderna var klara gick vi vidare med att dela in dem i underkategorier där vi kunde placera 
några nyckelord som hjälpte oss att förstå materialet, efter det kunde vi hitta kategorier där 
och sedan delas in i underkategorier. Denna process gjorde vi på enkätstudien samt på alla 
transkriberingar vi fick ut från de semi-strukturerade intervjuerna. När vi nedan presenterar 
resultaten gör vi det i form av citat tagna från transkriberingarna och enkätundersökningen. 
Detta är ett sätt för oss att stärka trovärdigheten och giltigheten i resultatet (Hällgren 
Graneheim & Lundman, 2o12). 
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Tabellen visar ett exempel hämtat från den kvalitativa innehållsanalys vi genomförde. Här 
framgår de kondenserade meningenheterna, koderna, underkategorier samt kategorier. 

 

Meningsenhet	 Kondenserad	
meningsenhet	 kod	 	

Underkategor
i	

Kategori	
Anser	mig	vara	mer	öppen	kring	mina	åsikter…	
Anonymitet	ökar	möjlighet	att	diskutera	känsliga	frågor…	
Skriver	som	jag	tänker…	
Det	som	gör	Appen	bra	att	människor	blir	mer	frispråkiga…	
Mer	öppet	och	framåt…	
Man	blir	lite	mer	öppen	när	man	inte	behöver	tänka	på	exakt	allt	man	skriver…	
En	möjlighet	att	vara	ärlig	utan	att	riskera	stigmatisering	av	övriga	personer	och	
funktioner…	
Säger	vad	jag	tycker	när	jag	är	anonym.	Är	någorlunda	PK	offentligt…	
Så	länge	ingen	ljuger	eller	förvanskar	information	kring	människor	så	borde	
alla	ha	rätt	att	beskriva	sina	känslor…	
Positiv	eftersom	alla	åsikter	som	jag	tvingas	ta	ställning	till	får	mig	att	reflektera	över	
saker	jag	annars	inte	brytt	mig	om…	
Jag	är	mer	benägen	att	ta	diskussioner	på	anonyma	forum	än	vad	jag	är	på	
facebook	där	folk	är	känsligare	och	tar	illa	upp	där	diskussioner	blir	utdragna	
och	avsaknad	av	fakta…	
Jag	vågar	fråga	känsligare	frågor	till	allmänheten,	får	fler	infallsvinklar	än	hos	mina	
kompisar…	
Mindre	blyg	och	mer	öppen.	Ingen	som	kan	döma	en	på	samma	sätt…	
Jag	kan	få	hjälp	och	åsikter	jag	annars	inte	fått	då	jag	är	blyg	och	inte	kan	prata	med	
alla…	
Möjligheten	att	vara	mer	ärlig	och	säga	vad	jag	tycker	utan	att	folk	identifierar	
mig	som	på	facebook…	
	

	
	
	
	
	
	
	

Ärlighet	hos	
användare	och	sig	

själv	
	

Positiv	effekt	av	
anonyma	plattformar	

	
Lättare	att	visa	sina	
känslor	och	tankar	

	
	
	
	
	
	
	
Ärligare	på	internet	

	
Positivt	att	dela	med	

sig	
	

Annan	syn	på	frågor	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ärlighet	
Öppenhet	
Visa	sina	
känslor	

Svar	på	frågor	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Öppenhet	

Nej	jag	är	väldigt	passiv	och	försöker	inte	lämna	några	åsikter	men	kan	säga	
dem	muntligt	istället…	
Brukar	inte	yttra	mina	åsikter	på	internet.	Lättare	att	ta	dem	personligen	för	att	slippa	
en	urspårad	diskussion	online…	
Skulle	välja	mina	ord	noggrannare	än	vad	jag	gör	idag	då	det	finns	en	risk	att	
mina	uttalanden	kopplas	till	mig…	
Vill	inte	riskera	förlora	jobbet	pga.	eventuella	opassande	icke-PK-åsikter…	
Grövre	jargong	överlag…	
Att	vara	PK	är	viktigt	i	vissa	karriärsteg.	Att	ha	rätt	attityd	är	viktigt.	Alla	måste	tycka	
samma	sak,	vilket	garanterar	lojalitet	i	nätverket…	
Visst	vore	det	bäst	ifall	alla	hade	rätt	att	uttrycka	både	oro	och	hat	utan	att	
dömas	för	det,	men	sådan	yttrandefrihet	har	vi	inte…		
Man	tänker	efter	när	man	publicerar	på	Facebook	men	inte	när	man	är	anonym…	
Går	ofta	över	till	oseriöst	och	hetsar	andra…	
Folk	är	antingen	mer	ärliga	eller	bara	ute	efter	att	starta	bråk…	

	
Beteende	förändring	

hos	sig	själv	
	

Generellt	en	negativ	
effekt	av	anonyma	

plattformar	
	

Undviker,	håller	sig	
borta	från	

plattformarna	
	

Rädd	för	att	välja	fel	
ord	

	
	
	
	

Negativ	inställning	
	

Undviker	visa	sina	
tankar/känslor	

	
Vågar	inte	dela	med	sig		

	

	
	
	
	
	
	

Negativt	
Undviker	
Hålla	sina	
känslor	
instängd	

	
	
	
	
	
	
	

Undvikande	

Varför	vågar	människor	inte	stå	för	sina	åsikter…	
Det	känns	som	många	gömmer	sig	bakom	anonymitet	och	att	det	är	”lättare”	att	
komma	undan…	
Många	uttalar	sig	hur	som	helst	när	de	inte	behöver	så	för	sina	åsikter	och	
många	kan	fara	illa	av	detta	pga.	näthat…	
Många	väljer	att	gömma	sig	bakom	anonymitet	och	kan	vara	negativa	på	andra	
användare…	
I	största	allmänhet	tror	jag	anonymitet	skadar	andra	mycket…	
Mitt	beteende	ändras	mot	ett	oseriöst	beteende…	
Jag	blir	mer	barnslig	och	skriver	skit	till	folk…	
Jag	tenderar	att	”trolla”…	
Jag	tenderar	att	kasta	bensin	på	elden	i	laddade	diskussioner	för	att	provocera…	
Många	uppför	sig	dåligt…	

	
Negativ	

beteendeförändring	
hos	andra	användare	
på	plattformarna	

	
Allmänt	dåligt	

uppförande	online	
	

Trolla/oseriöst	
beteende	

	

	
	
	
	

Gömmer	sig	bakom	en	
skärm	

	
Dåligt	uppförande	mot	

andra	

	
	
	
	
	

Gömma	sig	
Provocera	
Oseriöst	

	
	
	
	
	
	

Upprörande	

Anonymitet	bidrar	generellt	till	bredare	och	friskare	klimat	i	diskussioner…	
Oförklarlig	frihet…	
Jag	är	mycket	mer	öppen	med	ekonomi	och	politik	vilket	har	sin	grund	i	en	rätt	
trångsynt	vänskapskrets…	
Lättare	att	uttrycka	mig	fritt…		
Jag	vågar	vara	något	mer	öppen…	
Anonymitet	stärker	det	fria	ordet	i	det	idag	ytterst	styrda	debattklimatet…	
Ja,	det	går	att	säga	lite	vad	som	helst	när	man	är	anonym	och	man	behöver	inte	
vara	PK…	
Jag	gillar	att	diskutera	utan	att	behöva	riskera	karriären	för	mina	åsikter…	
Diskuterar	anonymt	för	att	folk	uttrycker	vad	de	tänker	och	känner	utan	att	
risken	att	bli	uthängd/utfryst…	
Diskuterar	ämnen	som	jag	vanligtvis	inte	gör…	

	
Positiv	inställning	till	
anonyma	plattformar	

	
Lättare	att	uttrycka	
vad	man	känner	

	
Friheten	att	uttrycka	
sig	själv	och	tankar	

	
Slipper	bli	dömd	av	
andra	människor	

	
Frihet	att	diskutera	

allt	
	

Ingen	kan	döma	
åsikter	

	
Ingen	åsikt	är	fel	

	
Alla	har	rätt	till	en	

åsikt	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Verklig	frihet	
Ingen	censur	
Värdefulla	
åsikter	

	

	
	
	
	
	
	

Frihet	

Föreställer	mig	alla	som	tonåringar	som	sitter	i	en	källare	till	jag	är	bevisad	
motsatsen…	
Jag	tror	man	ser	personer	som	mycket	mer	stereotypa	och	man	tror	ofta	värre	
om	personerna	när	de	är	anonyma,	för	att	de	oftast	är	mer	öppna	och	inte	
tänker	på	vad	de	skriver…	
Jag	tar	ställning	till	argumenten,	inte	vem	som	framför	dem…	
Jag	kan	bli	ganska	chockad	över	andras	personers	åsikter	och	jag	tror	att	de	inte	
hade	vågat	yttra	sig	om	dessa	inte	varit	anonyma…	

	
	

Stereotyper	och	
generella	

uppfattningar	
	

Användare	förblir	
stereotyper	tills	
bevisad	motsats	

	
Stereotyp	av	det	som	

skrivs	
	

Bevisande	motsats	krävs	
	
	

	
	
	

Stereotypiska	
kommentarer	

	
	
	

Stereotypiskt	

	



 
 

13 

4. Resultat  
I detta avsnitt i kommer vi att presenterar de resultat vi fick fram genom denna 
undersökning. Vi genomförde en enkätstudie och en serie semi-strukturerade intervjuer 
som vi kommer att presentera med hjälp av kategorisering och citat ur transkriberingarna. 
Som sagt tidigare i avsnittet 3.7 är detta ett sätt för oss att öka trovärdigheten i vårt 
arbete. 
 

4.1 Resultat från enkätstudien  
I denna enkätstudie (bilaga 1) deltog 44 personer, 15 kvinnor och 28 män och en person 
svarade inte på frågan om kön. Alla som deltog i studien använder sig av anonyma 
plattformar som t.ex. Jodel, Flashback, Reddit samt 4chan. I detta kapitel kommer vi att 
redovisa de resultat vi fick ut från enkätstudien. Vi kommer att ge exempel i form av citat 
uttagna från enkätstudien och presentera dem med en sammanfattning. För att det ska bli 
lättare att läsa har vi även valt att dela upp kapitlet i underkategorier som vi fann mest 
relevanta för vår undersökning.  

4.1.1 Öppenhet 
I många enkätsvar framkom det att användarna framförallt ansåg att anonymitet gör att 
människor blir mer öppna med sina problem och känslor. Det framkommer i enkäten att 
diskussioner på anonyma plattformar blir mer djupgående och ärliga när de diskuteras 
anonymt, detta händer eftersom personer inte har någonting att bevisa eller har en 
självimage att leva upp till. Deltagarna i studien beskriver att de har lättare att skriva 
känsligare saker samt att de är mer ärliga. 

”Jag är mer benägen att ta diskussioner på anonyma forum än vad jag är på 
facebook där folk är känsligare och tar illa upp där diskussioner blir utdragna och 
avsaknad av fakta.”  26 år, man 

“Diskutera ämnen som jag vanligtvis inte gör.” 26år, kvinna 

“Möjligheten att vara mer ärlig och säga vad jag tycker utan att folk identifierar 
mig som på facebook.” 19 år, man 

“Tycker de flesta är mer öppna och vill diskutera med lite mer liksinniga personer.” 
22 år, kvinna 

Deltagarna beskriver att anonymiteten gör att man inte behöver stå för det man skriver, på 
detta sätt blir det lättare att ta tillfället att fråga någonting man inte vågar göra annars eller 
diskutera ämnen som man annars inte kan göra. Det deltagarna beskriver är att de är mer 
benägna att fråga saker eller diskutera när de är anonyma än vad de gör med sina vänner 
eller familj samt på plattformar där man är identifierad som t.ex. Facebook. 

“Jag kan få hjälp och åsikter jag annars inte fått då jag är blyg och inte kan prata 
med alla.” 22 år, man 
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“Jag vågar fråga känsligare frågor till allmänheten, får fler infallsvinklar än hos 
mina kompisar.” 25 år, man 

Några av deltagarna använde de anonyma plattformarna till att söka svar på känsliga frågor 
när de inte kunde prata ut med någon annan i sin närhet. Det som inträffar när de sitter och 
skriver på anonyma plattformarna är att de kan finna andra personer med liknande problem 
eller frågor att diskutera med utan att avslöja sin identitet. 

4.1.2 Undvikande beteende 
Enkätstudien visade även de mer negativa aspekterna av anonymitet och det framkom att 
några deltagare i studien var väldigt försiktiga med att skriva saker online och med det 
menar vi inte på anonyma plattformar utan generellt. Deltagarna beskrev saker som att de 
inte vågade skriva vad de tycker då det kan ha konsekvenser på privatlivet och på så sätt 
undviker de att skriva. Detta kan kopplas till det vi sa i rubrik 4.1.1 där man är försiktig att ta 
upp känsliga ämnen då man kan bli ihopkopplad till sina åsikter och frågor och att man på 
detta sätt aktivt undviker detta beteende. 

“Skulle välja mina ord noggrannare än vad jag gör idag då det finns en risk att 
mina uttalanden kopplas till mig.” 32 år, man 

“Att vara PK är viktigt i vissa karriärsteg. Att ha rätt attityd är viktigt. Alla måste 
tycka samma sak, vilket garanterar lojalitet i nätverket.” Ville ej uppge ålder/kön 

“Hade jag behövt säga vem jag var hade jag kanske inte tagit steget” 23 år, kvinna 

Det undvikande beteendet framkom inte hos alla deltagare men det är fortfarande en aspekt 
av anonymitet som vi vill lyfta fram eftersom det kan speglas till ett negativt beteende och en 
ändring i användarnas egna beteenden att de undiker att söka diskussioner och frågor online 
bara för att de är avskrämda av att bli kopplad till det. 

4.1.3 Negativt beteende hos andra användare 
Ett av de teman vi fann intressant var att deltagarna tyckte illa om andra användares 
beteenden på anonyma plattformar. Deltagarna tyckte att andra användare inte kunde stå för 
sina åsikter och gömmer sig bakom anonymiteten. Det vi såg i enkätsvaren var att det skapas 
dålig stämning då användare har möjlighet att skriva vad de vill online och att de inte behöva 
stå för sina handlingar eftersom att ingen vet vem de är. Detta är en kategori som synts i 
olika medier under senaste tiden och berör det som kallas mobbing och ”troll” på internet. 

 “Brukar inte yttra mina åsikter på Internet. Lättare att ta dem personligen för att 
slippa en urspårad diskussion online.” 25 år, kvinna 

“Många väljer att gömma sig bakom anonymitet och kan vara negativa på andra 
användare.” 26 år, man 

 “Många uttalar sig hur som helst när de inte behöver så för sina åsikter och många 
kan fara illa av detta pga. näthat.” 23 år, kvinna 
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När det kommer till att användarna såg en negativ beteendeförändring hos andra användare 
så kan man koppla det till det undvikande beteende som vi tog upp i underkategorin 4.1.2. 
Det är svårt att undvika negativt beteende hos andra personer eftersom att man inte kan 
styra vad andra tycker eller skriver. Det vi såg i undersökningen var att deltagarna 
fortfarande återvände till de anonyma plattformarna även fast det fanns så mycket 
negativitet, detta är en avvägning hos användarna. 

4.1.4 Friheten 
När det kommer till friheten deltagarna kände när de använde sig av anonyma plattformar är 
en viktig del i den positiva aspekten av anonymitet online. Det handlar om att deltagarna 
beskrev hur de kunde vara fria utan att man behöver lägga sin identitet bakom. Genom att 
kunna stå bakom anonymiteten kan man uttrycka sina känslor och åsikter fritt utan att 
behöva använda sin identitet och skada den på något sätt.  

“Jag är mycket mer öppen med ekonomi och politik vilket har sin grund i en rätt 
trångsynt vänskapskrets.” 32 år, man 

“Anonymitet stärker det fria ordet i det idag ytterst styrda debattklimatet.” Ålder 
okänt, man 

Respondenterna visade att de kände en känsla av frihet där de kunde diskutera ämnen som 
de annars inte kunde göra vanligtvis, det handlar om att diskussioner och åsikter uttrycks 
utan en social spärr som ens egen identited man byggt upp. 

“Jag gillar att diskutera utan att behöva riskera karriären för mina åsikter.” 34 år, 
man 

“Diskuterar anonymt för att folk uttrycker vad de tänker och känner utan att risken 
att bli uthängd/utfryst.” 26 år, man 

Det framkommer att deltagarna känner frihet när de är anonyma på internet och att de inte 
behöver vara tillbakahållsdragna om vad de skriver utan att de kan skriva exakt vad de 
känner utan att behöva bli tyglad av de sociala koder och riskerna för att bli utfryst av 
kollegor eller vänner. 

4.1.5 Stereotyperna 
En aspekt som framkom när vi genomförde enkätstudien var att vissa deltagarna anpassa 
stereotyper på andra användare. Andra visade sig se andra användare som helt blanka och 
kunde inte se något stereotypiskt sätt att agera på internet. Dessa åsikter var delat bland 
deltagarna på enkätstudien och det fanns kommentarer som berör båda sidorna. 

“Jag tror man ser personer som mycket mer stereotypa och man tror ofta värre om 
personerna när de är anonyma, för att de oftast är mer öppna och inte tänker på 
vad de skriver.” 25 år, man 

“Jag tar ställning till argumenten, inte vem som framför dem.” 34 år, man 
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”Jag kan bli ganska chockad över andras personers åsikter och jag tror att de inte 
hade vågat yttra sig om dessa inte varit anonyma.” 22 år, kvinna 

Genom att applicera en stereotyp på användarna kan åsikter som yttrar sig anonymt online 
bli värre eftersom att man ser en person som sitter där och skriver. Eftersom det är så lätt att 
skriva på anonyma plattformar så kommer det finnas användare som skriver saker som kan 
provocera och skapa ilska bland andra. Genom att användarna är anonyma så är man 
skyddad och det enda man kan gå på är att applicera ett stereotypiskt tankesätt för att 
föreställa sig personen bakom anonymiteten eller att låta bli att tänka på personen och bara 
gå på kontexten av det som skrivs. 

4.2 Resultat av intervjuerna  
I detta kapitel så kommer vi presentera den data vi fick ut av våra intervjuerna (bilaga 2). 
Citat kommer att ges som exempel på vad respondenterna själva sa för att tydliggöra. 
Intervjuerna bestod utav totalt 6 respondenter, var av häften var tjejer och andra hälften 
killar. Samtliga respondenter var i tjugoårsåldern och studenter, samt användare utav någon 
anonym plattform.  

4.2.1 Varför anonyma plattformar? 
I de sex intervjuer vi genomförde sade samtliga respondenterna att det huvudsakliga syftet 
till att dem var användare utav anonyma plattformar var att få ta del av en diskussion om ett 
visst ämne eller intresse. Likt plattformar som Facebook så dras användarna till dem 
anonyma plattformarna av olika skäl, där anonymiteten inte behöver vara huvudskälet till att 
man använde sig utav dem. En av respondenterna gav anledningar som underhållning, tips 
och allmän delning av information för att förklara varför den var en användare av anonyma 
plattformar. 

Flera av respondenterna tog även upp att dem tyckte att andra användare på dessa 
plattformar var ärligare och att det var en lockande faktor, både för att dem kände att de 
själva kunde vara mer ärliga och säga exakt vad dem tycker och att dem fick ärligare svar. En 
av respondenterna beskrev att denna person själv hade kunnat koppla sitt eget Facebook 
konto till en av de anonyma plattformarna utan problem, men att denna person trodde att 
diskussionerna hade blivit mer ”sterila” om detta hände. 

På frågan om ifall plattformarna inte längre hade varit anonyma sade respondenterna att 
det berodde på vilken plattform det var. De sa att de hade blivit mer restriktiva i sina inlägg 
och att de inte hade ändrat sitt beteende. Denna förändring berodde dock på som sagt av 
vilken plattform som dem var användare av. Det var framförallt på plattformar som Jodel 
och Reddit där det hade påverkat dem. På plattformar med ett mer specifikt intresseområde, 
som Sweclockers, hade anonymiteten en mindre påverkan då det huvudsakliga syftet var att 
användarna hade ett gemensamt intresse och delning av information var det som låg i fokus. 

4.2.2 Positiva och negativa effekter 
Majoriteten av intervjurespondenterna uppgav att dem upplevde att anonymiteten hade en 
mer positiv effekt än negativ. En av respondenterna tog upp hur den gillade att ”elda på” 
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diskussionerna och provocera och tog upp hur detta var ett exempel på något som den 
upplevde som positivt för den men kanske negativt för alla andra användare.  

Den positiva effekten som respondenterna tog upp hade ofta att göra med att skillnaden 
på hur ämnen diskuterades på anonyma plattformar i jämförelse med hur de diskuterades på 
plattformar som Facebook där användarna är identifierbara. På Facebook sa respondenterna 
att dem kände att de behövde stå på sig och försvara sig själva mer än att bara diskutera 
själva syftet, i och med detta fanns det större risk att dem skulle behöva återvända till 
diskussionen motvilligt. 
 

”Jag skulle inte ge mig in i den diskussionen på Facebook men på Jodel så kanske 
jag skulle försöka.” – 22 år, kvinna, student  

4.2.3 Bekvämlighet 
Samtliga respondenter kände sig antingen mer bekväma med att diskutera personliga ämnen 
som politiska åsikter och relationsfrågor på anonyma plattformar. Det framkom att 
deltagarna höll tillbaks sina åsikter när de använde identifierbara plattformar som t.ex. 
Facebook. Anledning till varför dem kände detta varierade dock. Tre av respondenterna 
skulle inte bry sig ifall deras inlägg skulle återkopplas till dem medan resterande tyckte att 
det berodde på kontexten av denna återkoppling. En av respondenterna tog upp hur den inte 
skrev några kontroversiella åsikter men att den kanske inte skulle vara bekväm ifall något 
som den hade skrivit till när den var yngre kom upp senare i t.ex. en arbetsintervju. 
 

”Nej inget sånt, eller det kan ju ha hänt att man skrivit något man ångrar i yngre 
ålder, men jag har aldrig tänkt att det är kopplat till mig och kommer upp på en 
arbetsintervju om 5 år. Eller att något företag använder det emot mig. ” 22 år, man, 
student 

4.2.4 Respondenternas definition av anonymitet  
När vi frågade respondenterna om vilka anonyma plattformar dem använde sig av var det 
många som gjorde antagandet om att vi menade sociala plattformar. Ingen av deltagarna 
frågade ifall vi menade tjänster som t.ex. Tor eller andra plattformar som erbjuder som inte 
nödvändigtvis har ett huvudmål att användarna ska kommunicera mellan varandra. Detta 
hade givetvis med vårt metodval att göra. (se kapitel 6) 

4.3 Resultat av den kvalitativa innehållsanalysen 
Under metodrubriken beskrev vi hur vi hade delat in vad de olika respondenterna hade sagt i 
meningsenheter. Detta underlättade för oss att kondensera vad det var som respondenterna 
sa vilket då blev kondenserade meningsenheter. Från dessa kondenserade meningsenheter 
kunde vi hitta underkategorier som resulterade i övergripande kategorier. Detta gav oss då 
en mer förgriplig bild av vad alla de olika respondenterna sade. 

När vi sökte kategorier hos de kondenserade meningsenheterna kunde vi se att många 
deltagare sökte sig till anonyma plattformar av anledning att de ville ta del av en mer öppen 
och opåverkad konversation. Faktorer som att bli dömd av sina likgiltiga spelade stor roll till 
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varför dem kände att dem vände sig till anonyma plattformar för att kunna diskutera. 
Respondenterna tydde även på att dem upplevde att användarna på anonyma plattformar 
vågade prata fritt om sina personliga åsikter och deras privatliv. Dessa fick då 
underkategorierna som: “Opåverkad kommunikation” och “Ärlighet” dessa blev tillsammans 
kategorin ”Genuin Öppenhet”. 

Många utav respondenterna sa även att dem inte deltog så mycket i diskussionerna utan 
läste mest eller använde funktioner, som på plattformarna Reddit och Jodel, som att rösta 
upp och ner inlägg. Vi valde att kalla detta ’passivt deltagande’ då respondenterna 
fortfarande var delaktiga i vad som sades bara att dem inte lade ut inlägg i lika stor del själva. 

5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom den analys vi genomfört genom kvalitativ 
innehållsanalys av den insamlade empirin. I denna studie har vi studerat om det finns 
några beteendeförändringar hos användare. Det framkom under studien att det finns 
många positiva och negativa aspekter av anonymitet på internet som är intressant att 
analysera.  

5.1 Beteendeförändringar på internet 
Pedersen (1997) beskriver tre olika aspekter kring anonymitet på internet, recovery, 
catharsis och autonomy. I vår studie kunde vi observera två av dessa faktorer som var 
autonomy, catharsis, den vi inte kunde identifiera var kategorin recovery vilket handlar om 
den självläkande processen genom att använda anonymitet på internet. Detta kan bero på att 
Pedersen valde att fokusera på de positiva aspekterna av anonymitet på internet och vi valde 
att vara neutral. I vårt resultat visade det sig att det finns många olika anledningar till 
deltagarna sökte sig till anonyma plattformar. Anonymitet på internet är ett sätt att skydda 
sin identitet och slippa ta på sig det sociala ansvaret att behöva stå för sin åsikt, detta är en 
social beteendeförändring som handlar om att stå för sina åsikter. När man inte behöver 
använda sin egen identitet så ansåg deltagarna att diskussionerna blev mer öppna. Det visar 
på ett undvikande beteende hos deltagarna då de aktivt undviker att skriva för att slippa 
ansvaret eller skada sin identitet. Samtidigt som deltagarna vänder sig till anonyma 
plattformar och visar på ett mer positivt socialt beteende då de skriver öppet om sina 
funderingar och diskuterar med andra användare på anonyma plattformar. Denna 
beteendeförändring tror vi har att göra med den självimage man byggt som på plattformar 
som t.ex. Facebook. Vissa deltagarna ville inte starta diskussioner eller visa sina åsikter då 
andra visste vem man är. Det är även så att den sociala beteendeförändringen handlar om 
att deltagarna är mer öppna och ärliga med andra användare.  

Enligt Pedersen (1997) och den studien vi genomförde så är detta en av den största 
positiva aspekten kring anonymitet på internet att användare blir mer öppna och ärliga. 
Genom att användarna inte vet vilka de andra är så plockar man bort de förutfattade 
meningarna man har om varandra. Genom vår studie har vi även konstaterat att några 
deltagare applicerade stereotyper på andra användare för att lättare förstå varför folk skriver 
som de gör och att denna applicering var oundviklig och gjordes ibland omedvetet. 
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Anledningen till denna beteendeförändring är då det skrivs någonting som upprör eller 
chockerar läsaren då ville deltagarna veta vilken sorts person detta var, men eftersom det är 
anonymt fick de applicera en stereotyp på kontexten av det som skrivits. Vi anser att det är 
en nyfikenhet som leder till denna beteendeförändring hos deltagarna och att det handlar om 
att få upp en bild av hur denna användare kan vara. 

Kangs (2013) diskuterar i sin studie att hälften av hennes respondenter använde sig av 
anonymitet för socialt beteende som intressegrupper, delning av kreativt arbete och utbyte 
av hjälp, den andra hälften handlar om olagliga och abnorma aktiviteter. Detta beror på att 
Kangs forskning tar en en djupare beaktning av anonymitet än vad vi gör då det handlar om 
att göra sig själv anonym med hjälp av att ändra sin IP-adress. Men det som är intressant är 
de flesta användarna i vår egen forskning och i Kangs (2013), Pedersen (1997 samt 
Christopherson (2007) visar oss att det stora området kring anonymitet på internet handlar 
om de sociala delarna. De sociala beteendeförändringarna som vi har observerat i denna 
studie är den större delen positivt men vi har även observerat några av de negativa 
beteendeförändringarna som avvikande beteenden och oseriöst beteende. 

5.2 Avvikande beteende 
Christopherson (2007) skriver i sin forskning om att anonymitet kan leda till ilska och hat. 
Han påstår dock att de positiva beteendena väger upp det negativa beteenden. Vi kom fram 
till samma slutsats i analysen att de positiva beteendeförändringarna av anonymitet väger 
upp och gör att det negativa. I studien kunde vi se några deltagare som ansåg att 
anonymiteten hos andra användare kunde luta åt ett negativt beteende där de stöter på så 
kallade ”troll” och användare som var ute efter att provocera. Även fast deltagarna i studien 
påvisade dessa negativa beteendeförändringar hos andra användare så slutade de inte att 
besöka plattformen. De negativa delarna väger på så sätt upp till det positiva, att användarna 
anser att man får stå ut med de negativa beteenden för att kunna ta del av det positiva som 
anonyma plattformar medför. I vår studie kunde vi observera att några deltagare själva höll 
sig borta då de stöter på oseriösa och ”troll” användare. Det som är intressant den avvikande 
beteendeförändringen var mest mot att deltagarna inte ville skriva eller lägga upp någonting 
på plattformar där man är identifierbar som t.ex. Facebook. Det vi kan se i studien är att 
deltagarna aktivt kunde skriva på anonyma plattformar och sedan ändrades deras beteende 
mot det avvikande när de var på plattformar där de var identifierbara. Det vår studie visar 
här är att anonymiteten skapar både en avvikande beteende förändring hos användarna, då 
de håller sig borta för att slippa oseriösa användare eller för att undvika att sin självimage 
blir skadad på de identifierbara plattformarna som t.ex. Facebook. 

5.3 Oseriös beteendeförändring 
Som vi beskrivit tidigare runt de negativa aspekterna kring anonyma plattformar. Mycket 
handlar om ”troll” och generellt dåligt beteende hos andra användare men det vi inte kunde 
observera i vår studie var det som Christopherson (2007) skriver om näthat och mobbing. I 
vår studie handlar de negativa beteendeförändringarna om ett omoget och oseriöst beteende 
hos andra användare, vissa deltagare kände att detta beteende kunde appliceras till dem 
själva ibland. Då vi genomförde intervjuerna var alla deltagare studenter på universitet och 
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högskolor och det kan på så sätt vara ett mer moget beteende hos deltagarna och på så sätt 
kunde vi inte observera ett beteende som hot och mobbing, även fast detta även finns högre 
upp i åldrarna men är inte lika prevalent som i yngre åldrar. Dock fick vi fram att några 
deltagare från enkätstudien förändrade sitt beteende på så sätt att de hade en tendens att 
”trolla” och vara oseriös eller hetsa upp andra användare. Eftersom att enkätstudien var 
utdelad på plattformar som Flashback, Reddit och Jodel så mötte vi en större del av 
populationen samt ett större åldersspann på deltagarna. Vi kan på så sätt se en skillnad 
mellan de studenter vi intervjuade och på enkätstudien. Även fast det var många olika 
personer som deltog i enkätundersökningen så kunde vi inte hitta något som tydde på hot 
eller mobbing. Alla deltagare i vår studie var runt 18 och uppåt samt att de som aktivt 
använder sig av anonyma plattformar kanske undviker dessa om dessa får ta emot hot eller 
blir mobbade. Den oseriösa beteendeförändringen hos vissa deltagare och andra användare 
på internet så har nog till största del med underhållningsvärde för enskilda personer, det 
finns alltid personer som gillar att provocera eller behöver hävda sig för att må lite bättre och 
att vara anonym gör detta lättare att åstadkomma.  

5.4 Social beteendeförändring 
Med sociala beteendeförändringar menar vi de ändringar som påverkar de sociala aspekterna 
av samhället, hur personer pratar och umgås med andra människor. I denna studie visade sig 
dessa beteendeförändringar i form av ett socialt liv på internet. Den stora positiva aspekten vi 
fann i vår studie var att det sociala beteendet förändras när det kommer till att vara anonym, 
vi såg att de flesta personer inte applicerade någon sorts stereotyp, även fast några gjorde det, 
på användare som Christopherson (2007) tar upp i sin teori ”the equalization theory”. Det 
menas att deltagarna inte såg de sociala koderna suddas bort och man ser bara vad personen 
skrivit. Deltagarna var mer intresserade att delta i diskussioner, yttra sig om åsikter och fråga 
frågor när de var anonyma i jämförelse med att skriva saker på identifierbara plattformar som 
t.ex. Facebook och Twitter. 

Vi kan se i vår studie samt i Christopherson (2007) studie att de negativa 
beteendeförändringarna blir mindre relevanta när det är så mycket positiva 
beteendeförändringar som väger upp mot det. De negativa sociala beteendeförändringarna 
handlar om att deltagarna i vår studie inte kunde prata med sina vänner eller familj gällande 
allvarliga saker och på så sätt sökte sig till anonymitet. Detta betyder att det sociala 
beteendet flyttas till de anonyma plattformarna. Vi anser att man borde kunna prata ut om 
sina problem med en person man känner tillit till som man kan föra en diskussion med. Men 
det är en balansgång, har man inte tillgång till personer i sin närhet så är det utmärkt att 
kunna prata ut på internet. Anonymiteten gör att man kan byta det sociala beteendet i sitt 
privatliv till ett mer öppet beteende på internet. 

 De sociala beteendeförändringarna vi vill lyfta fram är främst de positiva som öppenhet 
där deltagarna hade en tendens att vara mer öppna med sina känslor och tankar på anonyma 
plattformar.  

Frihet att ingen vet vem man är på anonyma plattformar och man kan på så sätt agera 
som man vill och ta diskussioner man finner intressanta, deltagarna var inte intresserade av 
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att skriva på identifierbara plattformar och den sociala beteendeförändringen blir att de kan 
vara fria när de är anonyma och tillbakadragna när de är identifierbara. 

5.5 Analys diskussion 
Eftersom att vi är ständigt uppkopplade till internet och allt fler unga använder artefakter 
där man har tillgång till internet är det viktigt att studera effekterna av anonymt socialt 
användande och diskutera för implikationerna detta kommer att ha på samhället. I denna 
studie har vi fokuserat på beteendeförändringar hos användare av anonyma plattformar. De 
normer som finns på nätet inkluderar oftast anonymitet på ett eller annat sätt. De flesta 
hemsidor idag har oftast, på grund av bekvämlighetsskäl, valt att ha som registreringssätt att 
användarna själva väljer vilket alias dem vill ha istället för att använda sin riktiga identitet. 
Som nämnt i relaterad forskningsavsnittet kan man diskutera ifall att maskera sin IP adress 
kan räknas som anonymitet. Vi valde att bortse från detta då vi framförallt kollade på 
beteendeförändring som sker mellan användarna på plattformar som man är automatiskt 
anonym på. Det var svårt för våra respondenter att sätta ord på varför denna 
beteendeförändring skedde, både på dem själva och andra användare. Anledningen till detta 
kan vara att respondenterna själva inte var medvetna om en förändring eller om det var en 
förändring som var naturligt förekommande.  

Det vi kom fram till i denna studie var att det fanns två stora domäner inom ämnet 
anonymitet på internet och de handlar om de negativa och positiva aspekterna. När vi 
analyserat all data kunde vi konstatera att det blev en tydlig bild av att deltagarna söker sig 
till dessa anonyma plattformar då de ville söka svar eller delta i diskussioner som man inte 
kan göra med någon i sin närhet. Deltagarna beskrev hur de kunde prata öppet om ämnen 
som de inte kunde diskutera med vänner och familj. Detta kan leda till att användare 
kommer att söka sig till internet med alla funderingar och problem som de har för att kunna 
diskutera dessa med personer som kan eller varit med om samma sak eller bara användare 
ute för att förstöra diskussionen. I denna studie konstaterade deltagarna att detta är en 
positiv aspekt av anonymiteten och vi ansåg att det hjälper så många av deltagarna så tillhör 
det den positiva domänen. Men det kan hända att det blir negativa beteendeförändringar då 
allt fler unga söker råd och hjälp på internet där andra användarna ger fel råd eller bara göra 
allt värre då de inte är tillräckligt insatta i ämnet. Eftersom att det inte finns något sätt att 
kontrollera anonyma plattformar utan att skada integriteten så kommer vi alltid ha ett 
problem med att kunna lita på vad som skrivs där är korrekt av andra användare. Det 
kommer finnas en balansgång mellan det negativa gentemot de positiva delarna om 
öppenhet och att tala ut om sina problem på de anonyma plattformarna. När det uppstår hot 
mot människor eller skolor så är det självklart att vi måste ta reda på vem eller vilka som 
gjort hotet för att kunna avgöra om det är allvarligt, dock kommer detta att medföra att vissa 
användare kan känna att anonymiteten på den plattformen blivit försvagad vilket i sin tur 
kommer göra att användarna söker sig till något annat medium istället. 

Implikationerna på samhället genom beteendeförändringar på anonyma plattformar 
handlar till stor del om hur vi kommer att använda dessa. Som man kan se i denna studie 
handlar det om att kunna prata med folk och ventilera sina problem och det dagens media 
fokuserar på är de negativa delarna som hot mot skolor, näthat och mobbing och de positiva 
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aspekterna hamnar i skuggan. Det kommer alltid finnas sätt att uttrycka hot och annat 
utöver dessa anonyma plattformar och vi ser att om vi riskerar anonymiteten på internet 
kommer de människor som verkligen vill hota och mobba fina nya sätt att göra detta. Vi vill 
se att människor förstår hur viktigt den anonyma sociala delen av samhället är då många 
söker sig till dessa för att prata ut om sina problem eller funderingar.  

Ser vi till en av de grundläggande rättigheterna vi har som människor, yttrandefriheten, så 
är anonyma plattformar det medium där vi kan yttra oss precis som vi vill utan 
återhållsamhet som kan finnas på plattformar där vi är identifierbara. Det är lätt för 
användare att gå över mot ett negativt beteende och att vara oseriös eller provocerande mot 
andra användare när man är skyddad bakom anonymiteten. Det vi kan göra är att se till de 
positiva sociala beteendeförändringarna och diskutera varför det är så viktigt i dagens 
samhälle när vi använder fler och fler anonyma plattformar.  

Genom att vara anonym kan man gömma sig och uttrycka hot mot andra försvagas 
anonymiteten då vi måste ta reda på vilka dessa personer är för att avgöra om hoten är 
allvarliga. Vi tycker att anonymiteten är en bidragande faktor till det fria ordet, vi har sett i 
studien att deltagarna undviker att skriva på identifierbara plattformar för att de känner sig 
mer pressade och utpekade om vad de skriver. Genom att vara anonym så har vi möjligheten 
att uttrycka sig precis som man vill och kunna undvika konfrontationen eller diskussionen 
om det är det man vill göra utan att bli förföljd som kan hända på andra plattformar. 
Eftersom att fler och fler personer använder internet så kommer även de anonyma 
plattformarna växa och påverka fler användare. Det som skulle behövas är att genomföra 
etiska diskussioner för att se hur vi ska använda dessa plattformar och hur egentligen 
anonymiteten ändrar våra beteenden på internet för att se om vi kan väga över de negativa 
delarna gentemot de positiva. 

6. Reflektion av studien 
I denna studie har vi genomfört metoder för att besvara vår frågeställning, det finns delar vi 
hade kunnat göra men det gick inte på grund av begränsningarna som tid och etik. Våra 
undersökningar gick ut på att studera beteendeförändringarna med hjälp av en enkätstudie, 
intervjuer och gjorde en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare studier som berör ämnet 
anonymitet har handlat om de olika användningsområden och vilka personerna är som 
använder anonymitet. Eftersom det finns så många stora anonyma plattformar så kände vi 
att en studie om olika beteendeförändringar var relevant. Vi ville studera 
beteendeförändringar hos användare av anonyma plattformar för att delta i diskussionen om 
anonymitet på internet och de olika beteenden uppkommer när man är anonym. Det vi fick 
fram i studien var att beteendeförändringarna hos deltagarna handlade om en balansgång 
mellan det negativa och positiva, det hade varit intressant att enbart studera de positiva eller 
negativa aspekterna för att få en djupare bild av beteendeförändringar.  

Det som hade varit intressant för vår studie hade varit att utföra en större insamling av 
data, eftersom att vi kunde konstatera många positiva beteendeförändringar så skulle det 
vara intressant att fokusera på. Det hade varit önskvärt att genomföra en netnografisk 
undersökning vilket kunde ha gett oss en lite djupare bild av hur användarna agerade på de 



 
 

23 

anonyma plattformarna genom att plocka in material på vad deltagaren skrivit, på så sätt 
hade vi haft möjligheten jämföra detta med vår empiri. En netnografisk undersökning är 
också etisk ifrågasatt då man som undersökare går in anonymt och hämtar material utan att 
fråga de personer som skriver. Vi ansåg även att om vi genomförde en netnografi skulle vi 
behöva identifiera personer för att kunna jämföra resultaten vilket är en moral och etikfråga. 
Problemet är även att vi hade äventyrat personers integritet och anonymitet om vi aktivt 
försökt söka upp dessa och intervjuat dem. 

Vi genomförde vår undersökning under tre veckor, då vi började med 
enkätundersökningen som låg som grund för hur intervjufrågorna blev utformade. En längre 
undersökningstid hade resulterat i en större empiri där vi haft möjlighet att finna fler 
beteendeförändringar som vi inte observerat i denna studie. Vi valde att intervjua hälften 
kvinnor och hälften män för att få ut en så rättvis bild av ämnet som möjligt, i en längre 
studie hade vi kunnat utvidga målgruppen för att få ut ett större resultat som påverkar en 
större del av anonyma användare. Dock finns det en risk att en större studie enbart hade 
påverkat kvantiteten och inte kvaliteten i studien och att vi hade spenderat tid på att finna 
samma slutsats. 

7. Slutsats 
Den studie vi har genomfört tillsammans med vår analys har vi gett en bättre förståelse till 
varför beteendet på anonyma plattformar skiljer sig ifrån plattformar som t.ex. Facebook. I 
vårt analysavsnitt visade vi hur det ofta var en avvägning mellan det positiva och negativa 
som anonymitet tillbringar på kommunikationsplattformar. Vår empiri visade hur våra 
respondenter gjorde denna avvägning och att dem positiva delarna vägde tyngre, vilket 
förklarar till varför dem är användare av olika anonyma plattformar.  
 Empirin visade även hur det fanns ett visst medvetande om att anonymitet inte bara 
tillbringar något positivt utan även hur det kom med vissa nackdelar. Innan arbetet började 
gick vi in med en inställning där vi trodde att fler skulle vara negativt ställda till anonymitet 
då mycket av det man läser på nätet handlar mycket om nätmobbning och näthat.  
 Det har istället visat sig att den beteendeförändring som vi kunde hitta tydde på att det är 
en balansgång mellan de positiva och negativa effekter som anonymiteten för med sig. Då 
anonymiteten när den inte missbrukades i form av hat eller andra negativa effekter så hade 
det den effekten att den gav våra respondenter en positiv effekt på deras liv. Denna 
balansgång är viktig att ha i åtanke när man diskuterar anonymitet på internet och 
framförallt när man reglerar på nationell nivå. Negativa implikationer av anonymitet har en 
tendens att ta över fokus i media och med vårt bidrag avser vi att skapa en mer neutral 
diskussion om ämnet. 
 Vårt bidrag visar att den beteendeförändring som sker när folk på internet är anonyma 
har både positiva, genom att det bidrar till yttrandefrihet och det egna jaget, och negativa i 
form av näthat och ”trollande”.  
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8. Framtida forskning 
För den framtida forskningen inom detta område så bör det bli en djupgående studie om hur 
bland de positiva och negativa beteendeförändringarna har en större inverkan på samhället. 
Eftersom att vi i denna studie har sett att det existerar beteendeförändringar hos användare 
av anonyma plattformar bör nästa steg vara att studera de samhällsfrågor som kan beröra. Vi 
har skapat en förståelse kring hur dessa beteendeförändringar ser ut och identifierat dem, 
genom att starta en diskussion och en förståelse kring ämnet beteendeförändringar på 
anonyma plattformar så kan vi ligga före i det sociala och de samhällsförändringar som 
inträffar. 

Vi hoppas att med denna studie att kunna inspirera andra att ta vidare denna forskning 
som fortfarande är relativt ny inom fältet. Vi ser att vi tagit ett steg mot rätt håll för att kunna 
förstå dessa beteendeförändringar och vi ser möjligheter att utforska detta fält ännu mer och 
se till de positiva samt negativa aspekterna för en djupare forskning. Detta kommer att leda 
till bättre social förståelse om beteenden på internet. Vi hoppas att denna studie kommer att 
hjälpa andra att bli inspirerade och fortsätta forskningen inom detta viktiga område. 
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Vi är två studenter från Umeå universitet och

digital medieproduktion som genomför en

undersökning gällande identitet och

anonymitet på internet. Enkäten är uppbyggd

så att ni svara på frågorna med era egna ord,

ni väljer själva vad ni vill svarar på. All data vi

samlar in är kon�dentiell och kommer bara

att användas i forskningssyfte.

Anonymitet online av Niklas Lögdal och
Philip Calissendorff
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Använder du, eller har du
använt någon av dessa
anonyma plattformar?
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Intervjufrågorna 
 
Vilka anonyma plattformar använder du dig av? 
 
 
 Anonymitet på sociala medier lockar användare till plattformar på grund av olika 
skäl, vad är det som lockar dig? Eller är anonymiteten irrelevant? 
 
 
 Om de plattformarna med anonymitet inte längre skulle erbjuda detta, hade du 
fortfarande använt dem? Varför/varför inte 
 
 
 Anser du dig att vara mer öppen kring dina personliga åsikter (t.ex. politiska åsikter, 
relationer, ekonomi) i jämförelse med till exempel plattformar där du är 
identifierbara? 
 
 
Känner du att du beter dig annorlunda när du är på anonyma plattformar? isånnafall, 
hur? (Om respondenten ej förstår, utveckla (t.ex. postar du något på anonyma 
plattformar som du inte skulle dela med dig utav i “verkligheten”) 
 
 
Anonymitet kan ha både positiva och negativa effekter på personer, hur känner du att 
det påverkar dig? 
 
 
Har du någonsin varit orolig för att dina åsikter kopplats till dig personligen när du 
använt dig av en anonym plattform? Att folk får reda på vem du är och dina åsikter 
som anonym. 
 
 
 
När du kommunicerar med andra på anonyma plattformar, tillämpar du en viss 
stereotyp på dem du pratar med? Som om t.ex. att någon användare använder sig av 
kvinnoförnedrande uttryck att dem är mansgrisar? 
 
 
 
Tror du att man agerar annorlunda på anonyma plattformar om man är antingen en 
tjej eller kille? D.v.s. stereotyper. 
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