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Sammanfattning [sv]
Studien redogör för vilka orsaker kvinnor har för att vilja vara anoyma på sociala medier. Ano-

nymitet föranleder både negativa och positiva effekter online vilket vi anser gör ämnet intressant 

att undersöka från en specifik användargrupps perspektiv. Genom intervjuer och en nätbaserad 

enkätundersökning ger denna studie inblick i varför kvinnors väljer att vara anonyma, samt vilka 

strategier de tillämpar för att bevara en dold identitet på sociala medier. Då studien syftar att ge 

ett kvalitativt svar genomfördes en diskursanalys i kombination med en mindre innehållsanalys 

vid tolkningen av materialet. Studien visar att kvinnor främst är anonyma för att skydda sig mot 

eventuella hot, som ett verktyg för bevara sin självrepresentation och som ett medel för att frigöra 

sig från maktstrukturer. Vi ser detta som en indikation på att anonymitet är en viktig funktion att 

tillgängliggöra för användare, för att uppnå inkluderande design.  

Nyckelord
anonymitet, sociala medier, interaktionsdesign, feministisk MDI, aktör-nätverksteori, 

The Disinhibition Effect, normer, makt, självrepresentation, kvinnor, könstillhörighet 



Abstract [eng]
This paper describes what causes women to want to be anonymous on social media. Anonymity 

causes both negative and positive effects online, which we believe makes the topic interesting 

to examine from a specific user group’s perspective. Through interviews and a web-based ques-

tionnaire, this study provides insight into why women choose to remain anonymous, and which 

strategies they apply to preserve a hidden identity on social media. As the study aims to provide 

a qualitative answer, a discourse analysis was carried out in combination with a smaller content 

analysis when interpreting the material. The study shows that women are primarily anonymous to 

protect themselves against possible threats, as a tool for preserving their self-representation and as 

a means of releasing themselves from power structures. We see this as an indication that anonymi-

ty is an important function to make available for users, to achieve inclusive design.

Keywords
anonymity, social media, interaction design, feminist MDI, actor-network theory, 

The Disinhibition Effect, norms, power, self representation, women, gender
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1 Inledning
Som användare av sociala medier blir det ibland tydligt hur enkelt det är att röra sig obemärkt på 

dessa digitala plattformar. Detta i och med att miljön är just digital, vilket gör det möjligt att frigöra 

sig från eventuella fysiska attribut som annars spelar in i den sociala interaktionen. Att då dessut-

om kunna vara anonym kan ses som ett tilltalande alternativ för personer som exempelvis upplever 

sig hämmade inom det fysiska sammanhang de annars befinner sig i. Anonymitet föranleder dock 

inte bara frigörelse för individen i positiv bemärkelse, det finns även många andra effekter att ta 

hänsyn till - exempelvis nättroll. Den debatt som förs kring anonymitet går således att dela in i två 

återkommande, kontrasterande ställningstaganden; varför anonymitet på internet är negativt och 

varför anonymitet på internet är positivt. Den ena sidan belyser de negativa effekter som medföljer 

när människor rör sig anonymt på sociala medier och den andra sidan argumenterar övergripande 

för varför anonymitet inte bara är positivt utan också ett krav för upprätthållande av mänskliga rät-

tigheter (Abraha 2015; Andersson et al. u.å; Beijron 2017; Brändström & Lindström 2011; Crona 

2017; Dickson 2013; Eklund Löwinder 2012; Funcke 2013; Haraldsson 2011; Laurin 2013).

 Att vara anonym definieras som att undanhålla sina personuppgifter för omgivningen (Nationa-

lencyklopedin u.å.). Dock visar forskning inom fältet anonymitet på internet att det i själva verket 

är frånvaron av ögonkontakt som bidrar till upplevelsen av anonymitet, vilket genererar ett mer 

ocensurerat beteende (Lapidot-Lefler & Barak 2012). I och med detta blir definitionen av anony-

mitet  alltför bred för att kunna beskriva vad det faktiskt innebär att vara anonym på internet. En 

alternativ definition till anonymitet ges av Lapidot-Lefler & Barak (2012). Dessa beskriver anony-

mitet online som en upplevd osynlighet som följd av frånvaro av ögonkontakt samt att inte avslöja 

detaljer om personuppgifter (Lapidot-Lefler & Barak 2012, 441). Att utgå från denna definition av 

anonymitet ger den här studien underlag för att analysera informanternas faktiska orsaker till att 

dölja sin identitet online snarare än huruvida de använder termen anonymitet definitionsmässigt 

korrekt. Just frånvaron av ögonkontakt anses vara en betydande faktor då det ger användaren en 

uppfattning om att hen inte riskerar att behöva konfronteras med konsekvenserna av sitt agerande, 

vilket i sin tur gör att hen kan bli mer benägen att behandla andra illa. Exempel på detta är det ök-

ande problemet med nättroll, en generellt allt mer utbredd brottslighet på internet och trollkonton 

på sociala medier där privatpersoner hängs ut och mobbas (Kang et al. 2013; Luppicini 2014). Yt-

terligare forskning inom fältet har visat att när människor interagerar med varandra anonymt mins-

kar toleransen gentemot andra användare, och aggressiviteten i exempelvis kommentarsfält ökar 

(Andalibi et al. 2018; Casale et al. 2015; Gerson 2017; Hu et al. 2017; Kang et al. 2013; Luppicini 

2014; Postmes & Spears 1998; Zhang & Kizilcec 2014). I och med att sociala medier är ett sam-
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lingsbegrepp för de digitala webbplatser och mobila applikationer som bygger på användargene-

rerat innehåll, alltså själva interaktionen mellan användare, (Nationalencyklopedin u.å) bedömdes 

det relevant att i denna studie fokusera på att undersöka anonymitet specifikt på de digitala plattfor-

mar som faller under detta begrepp. Ur den forskning som visar att anonymitet föranleder en ökad 

aggression hos användare online går det att anta att innehållet på sociala medier påverkas av möj-

ligheten att som användare vara anonym. Som svar på detta har exempelvis Facebook krav på att 

deras användare, vid registrering av ett konto, ska vara öppna med sin identitet (Facebook 2018). 

 Trots detta finns det även positiva effekter som följer med användares möjlighet till att vara 

anonyma på internet. Ett exempel som ofta lyfts i samband med detta är att det skyddar det fria 

ordet i länder där yttrande- och pressfriheten är inskränkt (Fargo & Martin 2015; Eklund Löwinder 

2012; Akdeniz 2018). I ett mer vardagligt sammanhang ger möjligheten att dölja sin identitet on-

line också marginaliserade grupper ett verktyg för att kunna interagera med andra användare utan 

att särbehandlas. Det här diskuteras bland annat i artikeln Killing Like a Girl: Gendered Gaming 

and Girl Gamers’ Visibility (Bryce & Rutter 2005) i vilken ojämställdhet mellan kvinnor och män 

i onlinespel undersöks. Här beskriver de kvinnliga informanterna hur möjligheten att dölja sin 

könstillhörighet gör att de kan spela på lika villkor som deras manliga motspelare. Anonymiteten 

fungerar alltså här som ett verktyg av de kvinnliga spelarna för att undvika att särbehandlas och 

utsättas för könsstereotypa fördomar (Bryce & Rutter 2005, 250). 

 Anonymitet är sålunda ett komplicerat område som medför både negativa och positiva effekter 

för användare på internet. Det inneboende konfliktförhållandet i fenomenet gör det till ett studie-

objekt med många infallsvinklar och därmed ett område som vi anser intressant att avhandla med 

just kvinnors perspektiv som fokus.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att undersöka orsaker bakom kvinnors val att vara anonyma på sociala 

medier. Dessutom undersöks vilka eventuella strategier som dessa använder för att bevara en dold 

identitet på sociala medier. Den frågeställning som studien utgår från lyder som följande; Varför 

väljer kvinnor att vara anonyma på sociala medier? Undersökningen kommer också att behandla 

Vilka strategier använder kvinnor för att undvika att bli identifierade på sociala medier? 

1.2 Avgränsning
Undersökningen har avgränsats till att främst studera varför och hur kvinnor döljer sin identitet på 

Facebook och Instagram. Alltså har det större fältet sociala medier här begränsats till att framfö-

rallt redovisa resultat giltigt för dessa plattformar. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till stu-

diens tidsram och dessa sociala mediers popularitet (Davidson et al. 2018, 48ff). Beslutet att aktivt 
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välja att fokusera studien på kvinnors erfarenheter inom området anonymitet online baserades på 

en önskan att bidra till att lyfta icke-manliga användares perspektiv inom det medietekniska fältet. 

Detta då manliga karaktärsdrag generellt uppfattas som neutrala vilket riskerar att förbise kvinnors 

behov inom exempelvis design- och teknikstudier (de Beauvoir 1953; Pettersson 2007, 49f & 60f). 

Vidare har avgränsningar gjorts inom urvalet kvinnor som har erfarenhet av att dölja sin identitet 

på sociala medier då studien aktivt har undvikit att eftersöka informanter som måste vara anonyma 

som följd av att de lever med skyddad identitet. 
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2 Tidigare forskning
I följande kapitel presenteras en sammanfattande översikt av tidigare forskning som berör ämnet 

anonymitet på internet. Detta för att ge en överblick av vilka frågeställningar som hittills behand-

lats inom detta fält och var denna studie tar vid. Avsnittet redogör för studier som belyser positiva 

och negativa aspekter som finns med att vara anonym online, samt vilken inverkan det kan ha på 

hur människor uppfattar sig själva och interagerar med andra.

2.1 Negativa aspekter med anonymitet
Ett flertal av de studier som behandlar anonymitet på internet fokuserar på att undersöka negativa 

effekter. Forskning har visat att möjligheten till att vara anonym på sociala medier ofta resulterar i 

exempelvis mobbning, brott mot upphovsrätt eller identitetsstöld. Utifrån detta har det diskuterats 

huruvida anonymitet på internet bör vara lagligt eller ej (Luppicini 2014; Kang et al. 2013). Möj-

ligheten till att vara anonym har ifrågasatts av allt ifrån forskare inom säkerhet, till politiker och de-

signers (Kang et al. 2013, 2657). Samtidigt har det visat sig att de faktiska användarna uttrycker ett 

behov av att kunna vara anonyma; det påstås att många människor vid något tillfälle i livet har velat 

eller känt sig nödgade att dölja sin identitet på internet (Kang et al. 2013, 2664). Några av de bak-

omliggande orsakerna till varför människor väljer att vara anonyma på sociala medier menas därtill 

vara varsamhet gällande personlig data, självrepresentation och stödsökande (Kang et al. 2013). 

 Studien tillika artikeln Anonymity in Social Media: Effects of Content Controversiality and So-

cial Endorsement on Sharing Behaviour (Zhang & Kizilcec 2014) visar på att anonymitet i sociala 

medier bidrar till vad som i vissa fall beskrivs som inhumant beteende (Zhang & Kizilcec 2014, 2). 

Detta förklaras med att människor generellt inte upplever sig lika begränsade av normer när de är 

anonyma på internet jämfört med när de är öppna med sin identitet (Zhang & Kizilcec 2014; An-

dalibi et al. 2018, 7). Författarna refererar till Postmes & Spears (1998) studie om deindividuation 

(sv. ung: avindividualisering) med anledning av att anonymitet då kan sägas påverka människans 

medvetenhet om sin egen betydelse i ett sammanhang. En upplevelse av att smälta in i gruppen, 

att vara anonym, kan ge uppfattningen om att vara oåtkomlig för konsekvenser (Zhang & Kizilcec 

2014, 2; Postmes & Spears 1998). Däremot görs det skillnad mellan att sträva efter total anonymi-

tet, exempelvis genom att skapa nya användarkonton för varje enskilt tillfälle, och att använda sig 

av en pseudonym (Zhang & Kizilcec 2014, 4). Distinktionen mellan dessa två menas kunna vara 

avgörande då användare i större utsträckning upplever ett känslomässigt band till ett konto skapat 

under pseudonym – vilket inte tros vara möjligt med den typ av anonymitet som uppnås via så 
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kallade throwaway accounts (sv. ung: engångskonton) (ibid.).

2.2 Positiva aspekter med anonymitet
Samtidigt som studier har visat att möjligheten att vara anonym på internet kan generera destruk-

tiva beteenden, så finns det även studier som argumenterar för dess fördelar. Dessa studier betonar 

vikten av anonymitet för personer som av olika skäl inte kan eller vågar delta i den sociala inter-

aktionen på internet (Andalibi et al. 2018, 7). Ett skäl som redovisats som orsak till att vilja dölja 

sin identitet är en önskan om att skilja på sina personas online och offline (Kang et al. 2013, 2660). 

Andra anledningar var bland annat att kunna söka hjälp för ärenden som ansågs vara genanta eller 

om det upplevdes föreligga ett personligt hot i samband med diskussioner kring känsliga ämnen 

(ibid.). Ett exempel på där anonymitet diskuteras i relation till en eventuell hotbild ges i artikeln 

Social Support, Reciprocity, and Anonymity in Responses to Sexual Abuse Disclosures on Social 

media (Andalibi et al. 2018). Här skriver författarna att det är vitalt för brotts- eller våldsoffer 

att kunna vara anonyma för att överhuvudtaget våga söka hjälp, dela med sig av traumatiserande 

händelser och få stöd från andra användare (Andalibi et al. 2018, 4). Det är också fastställt att 

självutlämnande berättelser publiceras och kommenteras i högre grad av användarkonton som är 

anonyma och att sociala medier de facto används som en kanal i syfte att uppfylla instrumentella 

behov, som exempelvis att bli bekräftad och få stöd av andra människor (Ma et al. 2016, 3857; Qin 

et al 2016; Leawitt 2015, 318).

 I en artikel av Dimond et al. (2011) visade det sig att flera av informanterna ansåg att informa-

tions- och kommunikationsteknik bidragit till psykiskt våld både under och efter relationen. Det 

handlade då om misshandlande män som återkommande försökte ta kontakt med sina offer via 

exempelvis Facebook, som förföljde sina offer genom att spåra deras mobiltelefon och som ringde 

eller skickade textmeddelanden om och om igen (ibid.). De positiva faktorer som smarta telefoner 

och datorer för med sig kommer alltså även med en baksida i och med att förövaren får ännu en 

kanal att utöva makt genom, vilket gjort att flera av informanterna här valt att helt avstå från denna 

teknik (ibid.). Under studien kom det vidare fram att några av informanterna inte längre vågade 

publicera någon information om sig själva på internet överhuvudtaget (ibid.). Att då ha möjlighe-

ten att vara anonym blev avgörande för huruvida dessa kvinnor valde att använda sig av sociala 

medier eller inte. 

2.3 Förändrat beteende på sociala medier
En förklaring till varför människor beter sig annorlunda på internet ges av John Suler och teorin 

om the disinhibition effect (sv. ung: den omdömeslösa effekten) (Suler 2004). Suler skiljer dock 

på så kallad benign disinhibition (sv. ung: godartad omdömeslöshet) och toxic disinhibition (sv. 
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ung: skadlig omdömeslöshet). Godartad omdömeslöshet menas ha en positiv effekt. Detta i och 

med att användare online upplever det enklare att vara öppen med vad de tycker och tänker, och 

att det därmed bidrar till den personliga utvecklingen (Suler 2004, 321). Skadlig omdömeslöshet, 

däremot, genererar betydligt mer negativa beteenden hos användaren. Det bidrar exempelvis till 

hat och aggressivitet som följd av att det som sker online inte upplevs ha verklig påverkan externt 

från den digitala miljön (ibid.). Mycket av den forskning som gjorts senare gällande denna teori 

refererar till eller baseras på Sulers texter (Hu et al. 2017; Crom Saunders 2016; Lapidot-Lefler 

& Barak 2012; Voggeser et al. 2017; Casale et al. 2015), ofta just artikeln The Online Disinhibi-

tion Effect (Suler 2004). Kort sammanfattat menar Suler att det finns ett antal olika faktorer som 

samspelar och tillsammans gör att människor online beter sig på ett sätt de inte skulle göra offline 

(ibid.). Författaren diskuterar även kring den kritik som framförts och som hävdar att ens ohäm-

made jag är mer äkta än ens hämmade, och att effekten därmed låter oss vara de vi egentligen är. 

Suler menar emellertid att självmoderering och självkontroll är minst lika, om inte mer, avgörande 

för en personlighet än bara det rent instinktiva beteendet (Suler 2004, 325).

 Fenomenet nätmobbning kommer ofta på tal i samband med sociala medier och anonymitet, 

och det har argumenterats för att skillnaderna mellan nätmobbning och traditionell mobbning är 

större än vad som initialt troddes (Gerson 2017, 47). Detta då det online är det möjligt att anta en 

persona, eller att vara helt anonym, och i och med det faktum att den sociala interaktionen inte 

längre sker ansikte mot ansikte bildas en uppfattning om att inget som sker på exempelvis Face-

book är verkligt - som om det vore ett videospel (ibid). Bristen av fysisk  närvaro mellan mobbare 

och den mobbade skapar alltså en inbillad sanning hos mobbaren där denna agerar i tron av att det 

som sägs och görs på internet inte ger lika allvarlig effekt hos den som blir mobbad (ibid). I en 

studie gjord av (Hu et al. 2017) bekräftas denna teori då det framkom att internet och möjligheten 

att kommunicera utan att behöva träffa någon ansikte-mot-ansikte, ingav en upplevelse av trygghet 

och en frihet att uttrycka sig. Kopplat till anonymitet online är också begreppet lurkers (sv.ung: 

smygare) vilket används för att beskriva de användare som är medlemmar på ett socialt nätverk 

eller forum men inte själva interagerar med andra användare. Dessa använder sitt konto enbart till 

bevakning av andra användare men deltar inte i diskussioner eller publicerar egna inlägg (Non-

necke & Preece 2001). 

 Det har vidare även undersökts på vilket sätt social interaktion på internet främjar ett mer ohäm-

mat sätt att kommunicera på (Casale et al. 2015). Personerna bakom studien menar att framtida 

forskning bör göras kring de olika situationer där omdömeslöshet online faktiskt kan vara funktio-

nellt jämfört med där det bidrar till ett problematiskt internetanvändande (Casale et al. 2015, 174). 

Därtill framhålls att olika personlighetsdrag måste tas hänsyn till vid denna typ av studier eftersom 

den inverkan som internet och omdömeslöshet online påstås ha varierar från person till person och 

dessutom kan ha helt andra bakomliggande orsaker (ibid.).
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 Lapidot-Lefler och Barak (2012) diskuterar frånvaron av ögonkontakt på sociala medier och menar 

att detta är vad som faktiskt orsakar den typen av skadliga och ohämmade beteenden som nämnts 

ovan. Författarna introducerar relaterat till detta en teori kallad Online Sense of Unidentifiability 

(sv. ung: upplevelsen av oidentifierbarhet online) med argumentet att definitionen av anonymitet 

online som använts i tidigare studier är allt för brett (Lapidot-Lefler & Barak 2012, 441). De menar 

således att det är själva upplevelsen  av att vara anonym som bidrar till det mer ohämmade beteen-

det, inte till vilken grad en användare faktiskt är anonym. Teorin innefattar att inte avslöja detaljer 

om personuppgifter, osynlighet och frånvaron av ögonkontakt, vilket författarna menar är en mer 

passande definition av anonymitet på internet (ibid.).

 Upplevelsen av anonymitet är alltså, baserat på Lapidot-Lefler och Baraks studie, det som in-

verkar på användarens beteende. Det här innebär att graden av skyddsåtgärder som individen har 

tillämpat för att dölja sin identitet inte nödvändigtvis är avgörande för graden av beteendeföränd-

ring hos användaren när hen upplever sig vara anonym på internet. Anonymitet blir här snarare en 

subjektiv föreställning än ett absolut tillstånd.

Sammanfattningsvis kan den forskning som hittills gjorts kring anonymitet på internet koncentre-

ras till att utgöras av en meningsskiljaktighet. Då möjligheten att vara anonym kan missbrukas är 

det enkelt att peka på de negativa effekter som medkommer, exempelvis genom att hänvisa till Su-

ler (2004) och skadlig omdömeslöshet, eller någon av de andra studier som påvisat en korrelation 

mellan anonymitet och ökad aggressivitet. Samtidigt har det argumenterats för att anonymitet har 

värdefulla användningsområden som inte bör berövas användare av sociala medier, och att omdö-

meslöshet online i vissa fall är något eftersträvansvärt och anses bidra till användares personliga 

utveckling. Vidare har försök gjorts att omdefiniera anonymitet då nuvarande definition inte till 

fullo går att applicera på vad det innebär att vara anonym just på internet. Enligt Lapidot-Lefler & 

Barak (2012) bör istället anonymitet online ses som en subjektiv upplevelse snarare än ett faktiskt 

tillstånd. Detta är också hur anonymitet tolkas i denna studie.
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3 Teori 
I följande kapitel ges en redogörelse för de teoretiska ramverk och begrepp som den här uppsatsen 

utgår från. Kapitlet beskriver de perspektiv som används för att undersöka varför och hur kvinnor 

orienterar sig anonymt på sociala medier. Syftet är att placera fenomenet anonymitet i en större 

kontext och förklara hur makt och uteblivandet av makt kan påverka individens beteende på socia-

la medier. Begreppet makt undersöks både utifrån aktör-nätverksteori och feministisk MDI. Detta 

för att illustrera hur samhällsstrukturer och normer påverkar oss i direkt och indirekt interaktion 

med andra människor, samt i hur människor skapar och interagerar med artefakter. Kapitlet beskri-

ver slutligen kort innebörden av självrepresentation för att ge ytterligare underlag till den senare 

analysen av resultatet. 

3.1 Aktör-nätverksteori
Aktör-nätverksteori (ANT) är ett teoretiskt perspektiv som belyser hur aktörer i ett socialt nätverk 

samspelar och påverkar varandra. Inom ANT ses alla faktorer inom ett nätverk som möjliga or-

saker till varför en situation utspelar sig som den gör. Dessa faktorer, det vill säga aktörerna, kan 

vara allt från teorier och idéer, språk och processer till produkter och människor. Även material 

och teorier tilldelas alltså här autonomitet då såväl de mänskliga som icke-mänskliga aktörerna 

inom ett nätverk ses som likställda gällande i vilken mån de påverkar varandra och situationen de 

agerar inom (Ahn 2015, 116). 

 Inom ANT undersöks, som tidigare nämnt, nätverket som helhet och de olika aktörernas möjlig-

het till makt över nätverket (Ahn 2015, 119; Hultman 2005, 6). Exempelvis har en mobiltelefons 

gränssnitt makt över den mänskliga aktören när hen orienterar sig genom dess olika funktioner. 

Som följd av hur gränssnittet är utformat krävs det att användaren redan innehar en viss semantisk 

kunskap för att kunna nyttja telefonen och nå med hjälp av denna nå sitt mål. Gränssnittets design 

styr alltså i vilken grad människan tillåts forma och använda det. Genom det här perspektivet kan 

frågor om hur designen av artefakter och normer undersökas i relation till hur mänskligt beteende 

skapas och förändras. ANT ger oss möjlighet att se hur nätverken påverkas av design och av den 

kulturella kontext som detta befinner sig inom. Dessutom kan ANT visa på den motsatta relatio-

nen; hur exempelvis mänskliga aktörers beteenden i sin tur påverkar icke-mänskliga aktörer som 

design, och i större sammanhang själva samhällskulturen (Hultman 2005, 6-9). Den kritik som ofta 

riktas mot ANT poängterar dock hur det här teoretiska perspektivet tenderar att förklara nätverks 

utformning från ”vinnarens” perspektiv. För att förtydliga innebär det att ANT tenderar att förbise 
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restriktioner som vissa av aktörerna upplever men som andra gynnas av. Att endast studera ett nät-

verk eller fenomen utifrån den här perspektivet riskerar att osynliggöra marginaliserade aktörers 

förutsättningar och begränsningar (Hultman 2005, 8).

3.2 Feministisk MDI 
Trots att feministisk människa-dator-interaktion (eng. Feminist Human-Computer Interaction) 

kategoriseras som ett delfält inom just forskningsområdet människa- dator-interaktion (MDI), är 

teorin också nära relaterad till fältet feministiska vetenskaps- och teknikstudier. Fokus för detta 

område är att undersöka och redogöra för hur kunskap skapas och befästs genom såväl immate-

riella faktorer (som exempelvis normer, språk eller teorier) som design och artefakter (Lykke & 

Åsberg 2010). Inom feministisk MDI studeras nämligen disciplinerna människa-dator-interaktion 

och interaktionsdesign ur ett genusperspektiv (Bardzell & Bardzell 2011). Teorin ämnar bland an-

nat att förflytta myndigheten att definiera kvaliteter för god design från designern till användaren 

för att förebygga ett återskapande och befästande av normbevarande designkvaliteter. Teorin tar 

avstamp i kritiken om hur design traditionellt har skapats för, och av, normativa användare och 

hur detta inte bara hämmar normbrytande gruppers användning utan också riskerar att ytterligare 

marginalisera dem (Bardzell 2010, 1301). Detta eftersom design vilken enbart fokuserar på att 

tillgodose den typiska användarens behov bekräftar vissa beteenden och egenskaper som korrekta 

och smidiga, samtidigt som det pekar ut allt avvikande beteende som felaktigt och osmidigt i in-

teraktionen med designen (Gershon 2011, 50). Antropologen Ilana Gershon belyser detta i följande 

citat “... technologies are often designed with particular types of users in mind – when you are 

not the user the designer had in mind, you can become frustrated because the piece of technology 

seems to resist you.” (Gershon 2011, 50). Gershon beskriver hur design influerar människor även 

externt från själva användningstillfället. Designelement som för vissa användare underlättar eller 

helt enkelt upplevs som självklara vid interaktionen med en design kan för andra försämra upple-

velsen i stunden för interaktionen och dessutom bekräfta dessa användares behov som onormala i 

jämförelse med dennes samhällskontext (Andalibi & Haimson 2016, 3).

 På liknande sätt som inom traditionell MDI ses användaren som en väsentlig källa till informa-

tion. Utifrån detta perspektiv ses också användarens erfarenheter och upplevelser som vägen till 

att skapa jämställd och inkluderande design (Bardzell 2010, 1305). En av designkvaliteterna inom 

feministisk MDI är därför pluralism, att utforma design för att öka tillgängligheten och inklude-

ra en mångfald av användare snarare än att designa för den typiska användaren (Bardzell 2010, 

1305; Bruckman et al. 2016, 2579). Istället för att peka på att en användare är eller gör fel menar 

feministisk MDI att det är designen som är exkluderande om interaktionen inte sker obehindrat 

mellan användaren och artefakten (ibid). Liknande diskussion, om artefakter och designerns inne-
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boende ansvar, återfinns både i traditionell interaktionsdesign och inom sociokulturella perspektiv 

på lärande (Löwgren & Stolterman 2005; Jakobsson 2012). Det diskuteras här bland annat hur 

relationen mellan artefakter/design och människor är utformad och vad detta innebär. Cole (1996, 

117) menar att skapandet av artefakter influeras av interaktionen med människan och den rådande 

kulturella kontexten. I och med att artefakter således formas och förändras i takt med de kulturella 

förutsättningar som råder börjar artefakten i sig också påverka sin omgivning. Alltså; artefakter de-

signas av människor baserat på deras förutsättningar och erfarenheter vilket i sin tur gör att dessa 

förutsättningar och erfarenheter förändras (ibid). Feministisk MDI vill dock ta den här diskussio-

nen ytterligare ett steg och peka på att i och med att relationen mellan människor och artefakter ser 

ut som den gör är det viktigt att vara medveten om designens makt över användaren. Detta för att 

i förlängningen kunna designa normkritiskt och inkluderande (Lundmark et al. 2011; Bruckman et 

al. 2016, 2579).  

 Inom feministiska vetenskaps- och teknikstudier finns också studier som utgår från  perspekti-

vet feministisk ståndpunktsteori vilken placerar kvinnors erfarenheter i centrum för forskning och 

studier. Teorin bygger på idén om att det krävs att betraktaren av ett fenomen, där förtryck är en 

faktor, själv har erfarenhet av samma förtryck för att kunna nå relevanta insikter inom studieom-

rådet. En man kan, enligt den här teorin, aldrig fullt ut förstå upplevelsen av att vara kvinna i det 

samhälle vi idag lever och verkar i (Longino 1993). Tillämpas det här perspektivet på feministisk 

MDI kan alltså inte en designer identifiera och möta behoven hos en användare som inte delar den-

nes privilegier. Baserat på detta kan designern därför inte skapa god design utan att ge användaren 

en aktiv roll i designprocessen.

3.3 Självrepresentation på sociala medier
Begreppet självrepresentation beskrivs av Giddens (1999) i relation till social interaktion. Denna 

relation ämnar att illustrera hur självrepresentation både innefattar individens uppfattning om sig 

själv samt hur hen presenterar sin persona för kollektivet (Giddens 1999). Enligt Giddens (1999) 

påverkar normer i hög grad en människas självrepresentation då dessa förmedlar ett slags inoffici-

ellt regelverk att förhålla sig till för att identifiera vilka egenskaper som kollektivet anser åtråvärda 

(ibid). Självrepresentation är därför både en intern process som sker inom den enskilda individen, 

samt en extern process där människor kodar och tolkar varandra baserat på vilka egenskaper de 

uppfattas inneha. Kortfattat går det att beskriva detta som en process där människor förstår och 

uppfattar sig själva genom att tolka hur andra ser dem (ibid). 

 Självrepresentation är däremot inte något nytt, snarare har det hävdats att fenomenet i sig går att 

återfinna genom hela människans historia (Walker Rettberg 2017). Det som dock är anmärknings-

värt i nutid är i vilken utsträckning gemene man har möjlighet att ägna sig åt detta. Sociala medier 
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tillhandahåller nämligen en miljö där varje enskild individ får en plattform att förstå och presentera 

sig själv för ett kollektiv som innefattar människor både i dennes direkta närhet men också helt 

främmande människor. Som följd av att sociala medier främst syftar till att underlätta för använ-

dare att upprätthålla och skapa relationer med andra människor blir därför självrepresentation en 

essentiell faktor för individen att förhålla sig till i denna miljö (ibid).

Denna studie ämnar att inte enbart undersöka informanternas förhållningssätt till andra användare 

utan också redogöra för hur tekniska och semantiska aspekter påverkar det nätverket dessa använ-

dare agerar inom. Detta för att illustrera hur normer och strukturer inom en viss kontext påver-

kar enskilda individer. ANT ger studien underlag för att analysera hur designval och teknologins 

utformning kan bidra till att hämma eller underlätta för informanterna när dessa rör sig anonymt 

på sociala medier (Hultman 2005, 6-9). Genom denna teori kan sålunda maktförhållandet mellan 

informanterna och övriga aktörer, såväl mänskliga som icke-mänskliga, undersökas. Utöver ANT 

har studiens analys genomfört med teorigrund i feministisk MDI. Detta för att redogöra hur design 

och teknologi som är designad med en normativ användare som målgrupp riskerar att motarbeta 

marginaliserade gruppers användande. Feministisk MDI förser studien med ett verktyg för att 

kunna belysa problematiken med att designa för normativa användare då dessa generellt tilldelas 

manligt kodade karaktärsdrag och behov vilket innebär att kvinnliga behov riskerar att förbises 

(Beauvoir 1953; Pettersson 2007, 49f & 60f). Studien behandlar också hur självrepresentation kan 

spela in i användarens agerande och upplevda frihet när de rör sig på sociala medier. 
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4 Metod
I följande kapitel redogörs för hur studiens datainsamling har genomförts, samt vilket urval som 

har gjorts under arbetet med att lokalisera informanter. Underlag till denna studie har införskaffats 

både genom kvalitativ och kvantitativ datainsamling i form av intervjuer och enkätsvar. Beslutet 

att nyttja två olika metoder togs baserat på antagandet att antalet intervjuer riskerade att bli för få 

för att generera generaliserbar data. Syftet med att genomföra en enkätundersökning blev därför 

att införskaffa kompletterande data. Kapitlet kommer också att beskriva studiens analysmetod, 

kritiskt problematisera kring de tillämpade metoderna och diskutera forskningsetik.

4.1 Intervjuer
Den kvalitativa data som studien bygger på består av information insamlad under fyra semi-struktu-

rerade intervjuer, varav en av dessa genomfördes över telefon. Kvalitativ datainsamling undersöker 

främst informanternas personliga erfarenheter och åsikter inom studiens fokusområde. Detta inne-

bär att det är viktigt att identifiera intervjuobjekt vilka är representativa för studiens urval (Fägerborg 

2011, 88f). I och med att urvalet för denna studie är kvinnor som har erfarenhet av att dölja sin iden-

titet på sociala medier, har informanter efterfrågats främst i kvinnoseparatistiska Facebook-grup-

per: GamerGäris, Kvinnor som hjälper kvinnor, Honey & the bees, Studentgäris & ickebinäris och 

What do you need help with today buddy?. Vid sidan av detta har informanter också sökts via våra 

personliga kanaler. Baserat på studiens syfte beslutades det att vid intervjutillfällena utgå från föl-

jande tre fokusområden: Orsaker för att vilja vara anonym, Strategier för att dölja sin identitet och 

Generella åsikter om anonymitet. Dessa är baserade på själva syftet med studien samt de frågeställ-

ningar som presenterats tidigare. Beslutet att även undersöka informanternas generella åsikter om 

anonymitet togs för att ge underlag att eventuellt koppla till tidigare forskning som gjorts inom om-

rådet där positiva och negativa aspekter med anonymitet behandlas. Inom dessa tre fokusområden 

har därefter frågor formulerats, vilka avhandlats beroende på informantens svar vid intervjutillfället.  

 Inför intervjuerna har alla informanter delgivits ett skriftligt samtyckesavtal och information om 

studiens fokusområde och syfte (se Bilaga 1). I och med att en av intervjuerna genomfördes över 

telefon gavs istället ett inspelat verbalt godkännande av studien. Alla intervjuer har ljudinspelats 

och transkriberats för att förebygga att information går förlorad inför analysen. Personuppgifter 

givna under intervjuerna har i transkriberingarna censurerats och alla informanter som har deltagit 

i studien är också anonymiserade. Detta beslut togs med hänsyn till att studieområdet bedömdes 

vara ett potentiellt känsligt ämne att diskutera som privatperson.
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4.2 Enkät
Den webbaserade enkät som använts i studien skapades på plattformen Survey Monkey (www.

surveymonkey.com). I enkäten ombads informanterna svara på frågor om sitt eget nyttjande av 

anonymitet och i samband med detta också dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Med stu-

diens syfte i åtanke bedömdes det viktigt att kunna garantera informanterna konfidentialitet vilket 

vägde in i valet av plattform för publicering av enkäten. För att uppnå det här efterfrågades inga 

känsliga personuppgifter och deltagarna informerades om att inga IP-adresser skulle registreras 

i samband med deras deltagande i enkätundersökning. Då enkäter framförallt genererar mätbara 

svar och inte erbjuder möjlighet till följdfrågor mellan forskare och intervjuobjekt (Bell 2016, 189) 

fokuserade enkäten främst på  att efterfråga de svarandes orsaker till att vilja vara anonyma. En-

käten publicerades i samma Facebook-grupper som intervjuförfrågningarna, därtill publicerades 

enkäten i personerna bakom denna studies privata Facebook-flöden.

4.3 Urval
Då syftet med denna studie var att undersöka varför kvinnor väljer att vara anonyma på sociala me-

dier beslutades det att endast efterfråga just kvinnor som informanter under datainsamlingen. Detta 

i och med att män enligt den feministiska ståndpunktsteorin som tidigare refererats till (Longino 

1993), och som studien till viss del bygger på, aldrig till fullo kan förstå vad det innebär att vara 

en kvinna. Genomgående under hela studien har vi dock varit tydliga med att detta urval är baserat 

på självuppfattad könstillhörighet, det vill säga: vilket kön informanten själv identifierar sig med. 

 Det åldersspann som informanterna befinner sig inom ansågs inte vara relevant för studien som 

helhet och ett beslut fattades därför initialt angående att inte basera urvalet på just ålder. Dock kan 

det antas att detta ändå gjorts omedvetet. Detta då förfrågningar om att delta i intervju och/eller en-

kätundersökning publicerades i olika Facebook-grupper där medlemmarnas ålder sannolikt faller 

in mellan åldrarna 16 och 25, baserat på statistik Facebooks användare gjord 2016 (Internetstiftel-

sen i Sverige 2016). Även bekanta till oss bakom studien ombads att delta, vilket begränsar stu-

diens demografi ytterligare. Slutligen har enbart kvinnor som bor i Sverige eller förstår det svenska 

språket getts möjligheten att medverka, då såväl enkäten som intervjun förutsatte att de svarande 

kunde svenska. Studien bygger i och med detta på en kombination av ett relativt homogent strate-

giskt urval och ett bekvämlighetsurval.

4.4 Analysmetoder
I följande avsnitt redogörs för hur det insamlade materialet bearbetats. I och med att datainsam-

lingen syftat till att generera ett underlag för en kvalitativ analys, huvudsakligen baserad på infor-

mation given under intervjutillfällena, har inte en renodlad kvantitativ analysmetod tillämpats för 
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att analysera enkätsvaren. Detta då enkätundersökningen inte ämnat att användas som underlag 

till en analys där mätbara faktorer ställts i relation till varandra, utan istället verka kompletterande 

till intervjumaterialet. Som följd av detta har dels en innehållsanalys av fritextsvaren från enkäten 

gjorts - dels samband mellan de olika svarsalternativen undersökts. 

4.4.1 Innehållsanalys & diskursanalys

För att bearbeta den data som insamlats under intervjuerna har en innehållsanalys av det transkri-

berade materialet gjorts. Innehållsanalysen är utformad i enlighet med Granheim och Lundmans 

analys (2004) där de transkriberade intervjuerna bryts ner i meningsbärande enheter vilka sedan 

kategoriserats utifrån studiens fokusområden; Orsaker för att vilja vara anonym, Strategier för 

att dölja sin identitet och Generella åsikter om anonymitet. Inom dessa har sedan underkategorier 

tilldelats för att identifiera eventuella mönster eller avvikande detaljer i informanternas erfaren-

heter (Granheim & Lundman 2004). För att ytterligare undersöka materialet har därefter en dis-

kursanalys genomförts. Diskursanalys handlar om att undersöka innehåll, mening, avsikter eller 

maktstrukturer i exempelvis texter eller samtal. Det innebär även att synliggöra hur dessa texter 

eller samtal påverkar vår bild av samhället samt hur de skapar och upprätthåller sociala ordningar 

och normer (Fairclough 1993). Relationen mellan text och verklighet är dock kontextuell: fastän 

viss fakta kan vara inbyggd i en text är tolkningen ändå subjektiv och läsaren blir därmed en med-

skapare till textens mening. Genom att analysera hur språk används för att förmedla ett budskap 

kan vi synliggöra hur ett visst fenomen förekommer i dess kontext. Utifrån detta kan vi därefter 

uppmärksamma och kritisera vad som anses vara självklara sanningar vilka bidrar till vidmakthål-

landet av maktstrukturer (Foucault 2012/1969). 

 Vidare menas det att diskurser i viss mån avgör vad som är acceptabelt inom specifika samman-

hang, exempelvis vad som är okej att säga eller skriva - och vem eller vilka det är som avgör detta 

(Bergström & Boréus 2000). Ofta är det inte uttalade regler, det bara är så. Enligt Michel Foucault 

är dock detta inte något beständigt (Foucault 2012/1969). Sådant som i vissa tider och kontexter 

inte är acceptabelt att uttrycka sig om kan mycket väl komma att bli ett vardagligt samtalsämne. 

I och med detta är det intressant att undersöka hur informanterna under intervjutillfällena uttryckt 

sig i tal, vilka ord och begrepp de använt sig av för att förmedla erfarenheter eller åsikter - och 

om det går att skönja något specifikt mönster, kanske en återkommande fras som används av flera 

informanter. Detta kan ge  inblick i vem eller vilka det är som uppfattas har störst inverkan på 

den sociala ordningen samt skapar och upprätthåller normer. Syftet med att i denna studie göra en 

kritisk diskursanalys såsom beskrivet ovan är att undersöka huruvida normer och maktstrukturer 

förekommer och i så fall hur den påverkar social interaktion på sociala medier för kvinnor. 
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4.5 Metodkritik 
Ett problem som kan uppstå när intervjuer används som datainsamlingsmetod är framförallt hur 

denna data bearbetas efter själva intervjutillfället. Risken för feltolkning eller bias är relativt stor 

dels i och med att intervjuer kräver en subjektiv tolkningsprocess under efterarbetet - dels att 

den information som ges är självrapporterad (Bell 2016, 190). Som följd av att metoden kräver 

en subjektiv analys går risken för bias inte att undgå. Däremot kan det med utgång i feministisk 

ståndpunktsteori argumenteras för att vi, som kvinnor, under bearbetningen av materialet kunnat 

nå insikter om hur informanternas erfarenheter kan relateras till de restriktioner som kommer av att 

identifiera sig som just kvinna (Longino 1993). Det bör också nämnas att självrapporterande data-

insamlingsmetoder alltid medför en ovisshet angående huruvida informanten modererat sina svar  

eller inte. Detta har tagits hänsyn till men vi har ändock utgått från att de svarande talat sanning. 

    Vad gäller enkäten kan diskussion föras angående såväl utformning som utskick. Då en större 

del av enkäten bestod av alternativfrågor finns risk att missa perspektiv som följd av att dessa inte 

återfinns i de angivna svarsalternativen, eller att frågorna upplevs ledande. Beslutet att trots detta 

använda främst alternativfrågor grundades emellertid i önskan om en kort och enkel enkät. Detta 

för att undvika att deltagare inte slutför enkäten, exempelvis om denna upplevs vara för tidskrä-

vande eller svårförstådd. Efter två testomgångar för att säkerställa att enkäten höll en acceptabel 

kvalitet erhölls dessutom kritik från utomstående vilka bekräftade att graden av aktivt deltagande 

(exempelvis genom att själv formulera ett fritextsvar) var avgörande för slutförandefrekvensen. 

För att ändå ge de svarande möjlighet att utveckla eller förtydliga sina svar kompletterades dessa 

frågor med ett fritextalternativ. 

 Urvalet av informanter begränsades till att antas vara mellan åldrarna 20 till 30 år, använda sig 

av Facebook och vara medlemmar i någon typ av grupp, främst kvinnoseparatistiska, på denna 

plattform. Ett eventuellt aber med detta, i kombination med att deltagarna var helt anonyma, blev 

att inte kunna kontrollera att det enbart var kvinnor som svarade på enkäten – eller om män, trots 

upplysning om att enkäten förutsätter att de svarande identifierar sig som kvinnor, ändå bestämde 

sig för att delta och ge sin syn på saken.

 En faktor som blev mer avgörande än beräknat var att intresset för att delta i en intervju bland 

de Facebook-medlemmar som kontaktades inför denna studie inte var nämnvärt stor. Av de fyra 

informanter som tillslut intervjuades var tre av dem redan befintliga kontakter, vilket i sig kan ha 

påverkat informationen som gavs under intervjun. Då enkätundersökningen resulterade i 24 sva-

randen och därtill att den data som insamlats genom intervjuerna endast är baserad på fyra infor-

manters erfarenheter bör det också nämnas att den här studiens resultat inte är representativt för att 

dra generella slutsatser om kvinnor som grupp.
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4.6 Forskningsetik
Under datainsamlingen bedömdes det framförallt viktigt att uppnå konfidentialitetskravet, i enlig-

het med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2018, 12). Detta genom att inte samla, lagra 

eller publicera några känsliga personuppgifter. De ljudfiler som tagits upp under intervjuerna har 

därtill enbart lagrats lokalt för att inte äganderätten av denna data skulle förflyttas till exempelvis 

GoogleDrive eller Microsoft OneDrive. Med hänsyn till studiens potentiellt känsliga ämne beslu-

tades det också att vid redovisning av insamlad data utelämna detaljerade beskrivningar om varje 

enskild informant. Beskrivningarna hänvisar istället till informanterna som grupp, exempelvis ge-

nom att inte ange en specifik informants ålder utan istället presentera det åldersspann som samtliga 

informanter faller under. 

 I samband med intervjuerna delgavs informanterna ett samtyckesavtal och en informations-

blankett, där bland annat nyttjanderätten av materialet specificerades. Eftersom alla informanter 

intervjuades i egenskap av privatperson censurerades de organisationer eller företag som nämndes 

under intervjuerna då detta skulle kunna leda till att informanterna identifieras av sina arbetsgi-

vare. För att säkerställa att informanterna var medvetna om sina rättigheter skapades en klausul i 

samtyckesavtalet angående eventuella missförstånd som uppstått under tolkningen av intervjun. 

Där definierades att; informanten har rätt att efterfråga en sammanfattning av intervjun och däref-

ter återkomma med önskemål om revidering eller återkalla delar av informationen. 

Enkätundersökningen inleddes med att beskriva studiens syfte och vilket sammanhang denna skul-

le genomföras för att informanterna skulle kunna ge sitt samtycke innan de påbörjade enkäten. 

Enkäten utformades för att inte spara IP-adresser, därtill efterfrågades inga personuppgifter av de 

svarande för att även dessa informanter skulle vara medvetna om deras rättighet till anonymitet i 

samband med studien. 
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5 Resultat
I följande kapitel redogörs för den data som insamlats under de intervjuer och den enkätunder-

sökning som gjorts i samband med denna studie. Då det bedömdes som oöverskådligt att citera 

informanterna i löpande text har istället de citat med högst relevans för denna studie presenterats 

i en tabell. Vidare illustreras resultatet från enkäten med ett flertal diagram i syfte att tydliggöra 

samband mellan olika svarsalternativ, samt fyra tabeller vilka legat till underlag för en senare inne-

hållsanalys av enkätens fritextsvar.

5.1 Resultat av intervjuer
I och med att sammanställningen av intervjuerna presenteras i en tabell kommer beskrivningar 

av informanternas erfarenheter hänvisa tillbaka till denna. Tabellen är utformad i enlighet med 

Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys där materialet kategoriserats utifrån de tre fokus-

områden som intervjuerna utgått från. De informanter som deltagit i intervjuerna är mellan 24 och 

30 år, bosatta i eller omkring Stockholm samt har olika erfarenheter av att vara, eller uppleva sig 

vara, anonyma när de använder sig av sociala medier.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet

Tolkning av citat Underka-
tegori

Huvudka-
tegori

Informant 1 (03:26): […] det är att 
man är friare med sin åsikt [...] man 
är inte rädd för något. det är ing-
et som stoppar dig att säga det 
du tycker och känner. Det kan vara 
både hemskt och det kan vara bra

Man är friare med sin åsikt 
när man är anonym. Du 
kan säga vad du tycker och 
känner utan att behöva vara 
rädd för att någon ska stop-
pa dig. Det kan vara både 
bra och dåligt.

Anonymitet gör att 
man känner sig friare. 
Det gör att jag kan 
vara helt ärlig med 
mina åsikter men kan 
också orsaka skada

Positivt och 
negativt med 
anonymitet

Förhåll-
ningssätt till 
anonymitet

Informant 4 (02:48) […] att vara 
t.ex. influencer, då får man ju redi-
gera sitt flöde [...] och man måste 
nästan vara lite censurerad så att 
man inte kränker någon, så att man 
inte utsätter sig själv för fara eller 
förföljelse

Om man t.ex. är influenser 
måste man ju redigera sitt 
flöde och sina följare så att 
man inte kränker någon eller 
utsätter sig själv för fara

En stor följarskara inne-
bär att man måste vara 
väldigt medveten om 
vad man skriver både 
för sig egen och andras 
skull

Självrepresen-
tation

Strategier för 
att bevara 
anonymitet

Informant 2 (18:20): [...] fenomenet 
mobbning förstår jag inte men jag 
förstår att folk triggas av att vara 
anonyma

Jag förstår inte fenomenet 
mobbning men däremot att 
folk kan triggas till att mobba 
av att vara anonyma

Jag förstår att folk trig-
gas till att mobba när 
de är anonyma

Positivt och 
negativt med 
anonymitet

Förhållnings-
sätt till anony-
mitet

Informant 3 (03:05): [...] å andra si-
dan ger ju det mer hot, och jag tror 
att anonymiteten gör att folk lättare 
reagerar starkt och liksom hatiskt 
och hotfullt när de skriver

Jag tror att anonymitet leder 
till att folk lättare reagerar 
starkt, hatiskt och hotfullt

Jag tror att människor 
reagerar starkare när 
avsändaren är anonym.

Positivt och 
negativt med 
anonymitet

Förhållnings-
sätt till anony-
mitet
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet

Tolkning av citat Underka-
tegori

Huvudka-
tegori

Informant 3 (25:30): […] och där 
tycker jag att det är en väldigt, väl-
digt tydlig skillnad mellan att disku-
tera med kvinnor och att diskutera 
med män. […] Kvinnorna vill disku-
tera tillsammans och komma fram 
till ett svar [...] medans män vill gå 
in och vinna

Det är stor skillnad mellan att 
diskutera med kvinnor och 
män. Kvinnor diskuterar hell-
re tillsammans och kommer 
fram till ett gemensamt svar 
medan män vill gå in och vin-
na diskussionen

Det är stor skillnad 
mellan att diskutera 
med män och med 
kvinnor

Särbehand-
ling

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 3 (20:30): Det kommer 
inte få några konsekvenser, det är 
ingen som kommer ställa dem till 
svars, de kommer inte förlora job-
bet, ingenting kommer hända och 
deras familj kommer inte säga upp 
kontakten medans då en massa 
kvinnor tvingas ha anonyma konton 
och bloggar för att de skriver om 
kvinnors rättigheter och kämpar för 
kvinnors frigörelse liksom

När män skriver provoceran-
de på internet får det inga 
konsekvenser i deras ”rikti-
ga” liv för att ingen kommer 
ställa dem till svars. Kvinnor 
däremot måste vara anony-
ma när de diskuterar kvin-
nors rättigheter och kämpar 
för kvinnlig frigörelse.

Män behöver, till skill-
nad från kvinnor, inte 
ta konsekvenser för sitt 
beteende.

Ökad frihet Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 3 (13:10): För det är ju 
så att ju ärligare och råare och mer 
liksom politisk man är desto arga-
re blir folk och just när man skriver 
om prostitution och pornografi och 
sexindustrin så gör man ju ganska 
farliga människor förbannade. Ju 
större spridning det får desto fler 
blir ju berörda så det känns viktigt 
att hålla det så att det inte ska gå 
[att härleda informationen till mig]

Ju ärligare och mer politisk 
man är desto argare blir folk. 
Skriver man om prostitution, 
pornografi och sexindsutrin, 
så gör man ganska farliga 
människor förbannade. Ju 
större spridning det får desto 
fler blir berörda så det känns 
viktigt att det inte går att här-
leda informationen tillbaka 
till mig

När jag skriver om 
politiskt laddade äm-
nen som gör farliga 
människor arga är det 
viktigt att informatio-
nen i texten inte går 
att härleda till mig som 
privatperson.

Skydd mot 
hot om våld

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym & stra-
tegier för att 
bevara anony-
mitet

Informant 3 (31:05): […] och då 
hade jag skrivit någon kommentar 
och sen så kom det in några män 
som var såhär jättedryga, raljerande 
och liksom, försökte trycka ner [...] 
Sen på kvällen, då fick jag ett mejl 
från en av de här männen där han 
bad om ursäkt och skrev såhär ”jag 
har funderat lite nu och jag tror att 
jag reagerade sådär starkt för att 
det kom in en tjej liksom och skrev 
det här. Då var det väldigt tydligt 
att han, hade jag varit man eller om 
man inte kunde säga vilket kön jag 
har] så hade han förmodligen inte 
reagerat så instinktivt

Jag skrev en kommentar på 
ett inlägg en gång och några 
män kom in, var väldigt ral-
jerande och försökte trycka 
ner mig. Sen på kvällen fick 
jag ett mejl från en av de här 
männen där han bad om ur-
säkt och förklarade att han 
hade reagerat så starkt efter-
som jag är en tjej. Det gjorde 
det tydligt att de bemött mig 
på ett visst sätt på grund av 
mitt kön

När jag kommentarade 
på ett inlägg en gång 
var det väldigt tydligt 
att de män som deltog 
i diskussionen var mer 
nedlåtande mot mig 
för att jag är en kvinna

Särbehand-
ling

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 1 (13:22): […] Jag vill 
bara se hur folk responserar, det 
är så enkelt att lura andra typ [...] 
folk vet ju inte vem jag är så jag kan 
skriva vad jag vill. Men det finns en 
moralisk gräns, man skriver inte vad 
som helst

Jag vill bara se vad folk sva-
rar på det jag skriver, det är 
så enkelt att lura andra. När 
de inte vet vem jag är så kan 
jag ju skriva vad jag vill. Men 
det finns en moralisk gräns, 
man skriver inte vad som 
helst

Jag vill bara se hur folk 
reagerar på det jag 
skriver ibland. I och 
med att ingen vet vem 
jag är är det lätt att lu-
ras. Men det finns en 
moralisk gräns som jag 
inte överskrider.

Ökad frihet Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 3 (10:07): Alltså jag kan 
inte riktigt riktigt vara så hård som 
jag kanske egentligen tycker att 
ämnena jag skriver om förtjänar 
men att man ändå tänker på att det 
här kommer alla se.

Jag kan inte riktigt vara så 
hård i tonen som jag egent-
ligen tycker att ämnena jag 
skriver om förtjänar om jag 
tänker på att alla kommer se 
vad jag skriver.

Jag känner att jag inte 
har möjlighet att vara 
så ärlig och rå som jag 
tycker att ämnena för-
tjänar när jag är öppen 
med min identitet.

Ökad frihet & 
självrepresen-
tation

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet

Tolkning av citat Underka-
tegori

Huvudka-
tegori

Informant 2 (16:33): [...] om det 
kommer upp till [min vän] såhär: 
”783228 har kollat på din story 28 
gånger”, det värsta som skulle hän-
da skulle vara att min kompis såhär 
Men gud, vilken obehaglig.. Det 
måste vara något buggkonto” [...] 
Däremot skulle vara lite mer pin-
samt om [min vän] fick upp ”*Mitt 
namn* har kollat på din story 28 
gånger idag” då kanske [min vän] 
skulle tycka att jag var lite obehag-
lig. Så, lite mer skamlöst och utan 
konsekvenser blir det ju automa-
tiskt eftersom jag slipper stå för det 
jag vill

Om min vän ser att något 
anonymt konto kollat på 
hennes Instagram-story 28 
gånger så skulle hon kanske 
tycka att det var lite obehag-
ligt, men om hon fick reda 
på att det var jag som hade 
kollat så skulle det vara gan-
ska pinsamt. Så mitt beteen-
de blir lite mer skamlöst och 
utan konsekvenstänk efter-
som jag slipper stå för mina 
handlingar.

Jag kan titta på min 
väns Instagram-story 
lite mer skamlöst när 
jag är anonym. Om jag 
tittar på hennes story 
flera gånger i rad med 
mitt anonyma konto 
tror hon bara att det 
är ett buggkonto men 
om jag tittar på storyn 
med mitt eget konto är 
risken att hon tycker att 
jag är obehaglig.

Ökad frihet & 
självrepresen-
tation

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 2 (13:21): […] Säg att 
jag följer en kompis kompis men vi 
har inte världens närmsta relation 
och så känner jag att behöver kolla 
den här storyn mer, jag behöver in-
vestigate:a lite, jag måste liksom gå 
in, jag vill ta en printscreen, jag vill 
zooma in, jag vill se vad det är det 
handlar om. Då kan jag absolut gå 
in på mitt [anonyma] konto för att få 
se storiesarna fler gånger.

Säg att jag följer en person 
som jag inte känner person-
ligen. Om jag vill titta nog-
grant på hennes story och 
verkligen undersöka den. Då 
använder jag mitt anonyma 
konto för att kunna titta flera 
gånger på rad.

Jag kan undersöka en 
Instagram-story nog-
grannare från mitt ano-
nyma konto.

Ökad frihet & 
självrepresen-
tation

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 2 (15:32): Jag litar ju 
absolut inte på.. liksom Instagram, 
eller liksom Facebook. Utan jag tror 
ju att allt de gör är ju för en vinning 
[...] om de kommer på ett sätt att 
tjäna på att berätta hur många 
gånger jag har varit inne på [min 
kompis] Facebook så kommer de 
att släppa det.

Jag litar inte på Instagram 
eller Facebook. Allt de gör 
gör de ju för en vinning så 
om de kommer på ett sätt 
att tjäna penger på att be-
rätta hur många gånger jag 
har varit inne på min kompis 
Facebook så kommer de att 
göra det.

Jag tror att Instagram 
och Facebook gör allt 
för en vinning och litar 
därför inte på hur de 
hanterar min data.

Ökad frihet & 
självrepresen-
tation

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 1 (07:13): [...] ibland kan 
det vara bra [med anonymitet] för 
då vill man inte berätta vem man är 
eller så är det bara att man skäms 
över vem man är ibland och man vill 
liksom komma ut och prata [...] men 
på samma gång kan den här perso-
nen vara väldigt dålig eller väldigt 
elak egentligen.

Ibland kan det vara med bra 
anonymitet när man inte vill 
berätta vem man är för att 
man kanske skäms. Då har 
man ändå möjlighet att kom-
ma ut och prata. Men samti-
digt kan det har vara dåligt, 
t.ex. om personen som göm-
mer sig bakom anonymitet 
är elak.

Anonymitet kan ge fler 
personer möjlighet 
att delta i sociala sam-
manhang, men dessa 
personer kan också ha 
illvilliga intentioner.

Ökad frihet & 
positivt och 
negativt med 
anonymitet

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym & förhåll-
ningssätt till 
anonymitet

Informant 2 (17:51): Alltså såhär, 
om man hatar någon lite och så helt 
plötsligt får man såhär ”Du får säga 
vad du vill till den här människan 
som du hatar så grovt och du kan 
vara anonym, vill du det?” Jag för-
står att många tar möjligheten att 
såhär, ja, självklart, alltså absolut.

Alltså om man tycker väldigt 
illa om någon och så får man 
chansen att säga vad man 
vill till hen utan att behöva 
ta konsekvenserna. Jag för-
står att många lockas av den 
möjligheten.

Jag förstår att många 
tar möjligheten att vara 
anonym eftersom man 
då kan säga vad man 
vill.

Positivt och 
negativt med 
anonymitet

Förhållnings-
sätt till anony-
mitet

Informant 3 (06:15): [...] Men om 
man skriver en internationell, eng-
elskspråkig blogg, då blir det plöts-
ligt så himla stort. Får man då lik-
som ansikte och namn då kan man 
ju råka riktigt illa ut liksom

Om man skriver en interna-
tionell blogg blir det plöts-
ligt så himla stort. Får man 
då liksom ett anstike och 
namn så kan man ju råka rik-
tigt illa ut

Det är viktigt att vara 
anonym om man skri-
ver en internationell 
blogg, blir man identi-
fierad kan man åka rik-
tigt illa ut

Skydd mot 
hot om våld

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet

Tolkning av citat Under-
kategori

Huvud-
kategori

Informant 2 (04:04): Alltså det 
hemliga kontot jag har [...] jag har 
ju inte det för att likea eller kom-
mentera en bild till exempel [...] så 
jag beter mig ju olika för att jag gör 
ju ingenting med mitt anonyma för-
utom att kolla folk [...] Nej, nej. Jag 
följer ingen och jag har inga följare. 
Och det vill jag inte ha heller

Alltså mitt hemliga konto, 
det har jag inte för att likea 
eller kommentera andra kon-
tons bilder. Jag beter mig ju 
”olika” för att jag inte göra 
något alls förutom att kolla 
på andra användare. Jag föl-
jer ingen och har inga följare 
och det vill jag inte heller ha.

Jag använder inte mitt 
anonyma konto för att 
interagera med andra 
användare, jag kollar 
bara. Jag följer ingen 
och vill inte ha några 
följare.

Självrepresen-
tation

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym & stra-
tegier för att 
bevara anony-
mitet

Informant 3 (14:58)): [...] jag har 
det mest [det anonyma kontot] för 
att det inte ska vara enkelt för en 
random person att börja nysta i in-
formationen den kan hitta på blog-
gen och börja kartlägga. Men där 
känner jag liksom att det får vara. 
För det är också såhär att man kän-
ner lite protest, som att det måste 
finnas en gräns för hur rädda vi ska 
vara

Jag har det anonyma kontot 
för att det inte ska vara en-
kelt för en random person 
att kartlägga uppgifter om 
mig och leta reda på vem jag 
är. Men där får det räcka, det 
måste finnas en gräns för hur 
rädda vi ska vara.

Jag har mest det ano-
nyma kontot för att en 
random person inte 
ska kunna hitta mig. 
Men det får räcka, det 
finns en gräns.

Skydd mot 
hot om våld

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 1 (17:45): […] när jag var 
väldigt öppen så kände jag bara 
typ att alla hade någonting att säga 
till om i mitt liv vad jag tycker och 
vad jag känner och vad jag skriver 
och lägger upp, vad jag inte lägger 
upp, var jag är, vad jag inte är

När jag har ett öppet konto 
kände jag att alla hade åsik-
ter om mitt liv och bestämde 
över vad jag ska känna, vad 
jag skriver och lägger upp, 
var jag är osv

När jag hade ett öppet 
konto så försökte alla 
styra mitt liv.

Ökad frihet & 
självrepresen-
tation

Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

Informant 2 (06:14): […] om jag 
ska vara anonym på något annat 
sätt, alltså anonym mot myndig-
heten eller företaget, Facebook till 
exempel, då vill jag ju inte att de 
ska kunna se sånt som jag anser är 
integritetshämmande information. 
Det kan vara typ min IP-adress, min 
location, kontouppgifter. Typ tidi-
gare sökningar och sånt

Om jag ska vara anonym 
för myndigheter eller till-
exempel Facebook då vill 
jag ju inte att de ska kunna 
se integritetshämmande in-
formation. Exempelvis min 
IP-adress, min location, kon-
touppgifter och tidigare sök-
ningar och sånt

Om jag vill vara ano-
nym mot exempelvis 
Facebook så ser jag till 
att dölja känsliga per-
sonuppgifter.

Olika grader 
av anonymitet

Strategier för 
att bevara 
anonymitet

Informant 4 (02:15): […] Det behö-
ver inte vara explicita bilder men 
jag tänker att man har en följarskara 
som är noga utvald och som man 
känner sig trygg med att dela saker 
med

Det behöver inte vara ex-
plicita bilder men om man 
har en följarskara som är 
noga utvald känner man sig 
tryggare att dela saker med 
dessa

Jag känner mig trygga-
re om jag vet vilka som 
följer mig

Olika grader 
av anonymitet 
& Ökad frihet

Strategier för 
att bevara 
anonymitet & 
Orsaker till att 
vilja vara ano-
nym

5.1.1 Förhållningssätt till anonymitet

Samtliga informanter uttryckte en tudelad inställning till anonymitet både när det nyttjas på in-

ternet generellt, sociala medier specifikt, och när det används i den fysiska världen. Informant 2 

beskrev det som att det finns två olika typer av anonymitet, där den första typen innefattar de som 

vill göra saker som kan anses vara socialt olämpliga eller rentav olagliga. Den andra typen beskrev 

hon som de vilka är anonyma för att de upplever sig hämmade när de är öppna med sin identitet. 

Hon nämnde exempelvis de som lever under skyddad identitet, de som vill vara anonyma för att 

Tabell 1: Innehållsanalys av transkriberade intervjuer
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känna att de kan uttrycka sig ärligare eller de som endast vill ha möjlighet att, som informanten 

kallade det - snoka.

 Av de fyra intervjuade poängterade alla att de främst ser anonymitet som något positivt - ett 

viktigt verktyg för privatpersoner att göra sin röst hörd genom utan att riskera repressalier. Infor-

mant 3 beskrev framförallt det positiva i hur anonymitet kan skydda privatpersoner som vill kunna 

uttrycka sig politiskt. Tre av fyra informanter (Informant 1, 2 och 3)  diskuterade dock vid något 

tillfälle hur själva upplevelsen av att kunna agera utan att behöva konfronteras med konsekvenser 

kan leda till ett mer aggressivt beteende. Detta var också något som diskuterades mer ingående 

av Informant 3: “[...] å andra sidan ger ju det mer hot, och jag tror att anonymiteten gör att folk 

lättare reagerar starkt och liksom hatiskt och hotfullt när de skriver” (03:05). En annan av infor-

manterna (Informant 1) pratade om hur enkelt det är att dölja sin identitet online och lyfte sam-

tidigt risken med att vissa personer kan använda detta för att missleda och lura andra människor. 

Informanten utvecklade senare hur hon förhåller sig till anonymitet genom att jämföra hur det kan 

användas av privatpersoner i vardagen. Hon sade då att det exempelvis kan ge elever möjlighet att 

kritisera sin lärare utan att riskera ett sämre betyg. Samma informant nämnde också det positiva 

med att kunna dölja sin identitet om en person skäms över sig själv, och att denne då kan delta i 

diskussioner med andra användare online utan att behöva konfronteras med dem i fysiska möten.

5.1.2 Strategier för att dölja sin identitet

Alla informanter uttryckte att de var måna om att upprätthålla sin dolda identitet på de sociala me-

dier där de är anonyma. Dock visade det sig vara främst gentemot andra användare informanterna 

strävade efter att bevara sin anonymitet. Förutom att informanterna inte registrerat konton i sina 

riktiga namn eller använder profilbilder på sig själva är det genom att anpassa sitt eget beteende 

som de medvetet tillämpar strategier för att undvika att bli identifierade. Ingen av informanterna 

har dock, exempelvis, stängt av platstjänster på sina telefoner eller datorer, eller försökt att dölja 

sin IP-adress. Det är alltså framförallt informanternas egna rörelsemönster och beteenden som 

anpassas. Exempel på hur informanterna reglerade sina beteendemönster är att inte interagera med 

personer de känner (Informant 1), endast använda det anonyma kontot för att bevaka andra använ-

dare (Informant 2 och 4) och undvika att dela information om sig själv som skulle kunna avslöja 

personliga uppgifter (Informant 1, 2, 3 och 4). När Informant 3 berättade hur hon ändå delar med 

sig av personliga erfarenheter beskrev hon att hon då gör det genom att berätta om dessa upplevel-

ser på ett opersonligt sätt. 

5.1.3 Orsaker till att vilja vara anonym
De orsaker som främst visade sig ligga till grund för informanternas vilja att vara anonyma på so-
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ciala medier var följande: som skydd mot hot om våld (Informant 1 och 3), för att kunna interagera 

med andra konton utan att det påverkar hur andra människor uppfattar dem offline (Informant 1, 2, 

3 och 4), för att inte utsättas för sexistisk särbehandling i exempelvis diskussionstrådar (Informant 

3) och som ett skydd för ens självrepresentation (Informant 2 och 4). Alla informanter beskrev att 

anonymiteten ger dem möjlighet att agera friare utan att behöva förhålla sig till vilka eventuella 

konsekvenser det kan få offline. Informant 1 jämförde i relaterat till detta hennes tidigare erfaren-

het av att he ett identifierbart konto på Facebook med att ha ett konto skapat under pseudonym: 

“[…] när jag var väldigt öppen så kände jag bara typ att alla hade någonting att säga till om i 

mitt liv vad jag tycker och vad jag känner och vad jag skriver och lägger upp, vad jag inte lägger 

upp, var jag är, vad jag inte är ” (17:45). Initialt uppskattade Informant 1 den bekräftelse som hon 

erfor när hon hade en offentlig Facebook-profil, i och med att alla hennes vänner kunde gilla och 

kommentera hennes inlägg, men efter tid uttryckte hon en upplevd begränsning vid insikten om att 

”nu vet hela Sverige vem jag är” (10:50). 

 Både Informant 1 och Informant 3 var anonyma för att förebygga att bli utsatta för hot om 

våld, dock visade det sig att det upplevda hotet kom från olika aktörer. Informant 1 hänvisade till 

anonymitet som ett verktyg för att förebygga att bli “hittad” av människor som tidigare försökt 

styra över hennes liv - personer hon tidigare haft en relation till offline. Informant 3 beskrev dock 

anonymiteten som ett verktyg för att riskfritt kunna förespråka feminism och diskutera politik: 

“För det är ju så att ju ärligare och råare och mer liksom politisk man är desto argare blir folk 

och just när man skriver om prostitution och pornografi och sexindustrin så gör man ju ganska 

farliga människor förbannade. Ju större spridning det får desto fler blir ju berörda så det känns 

viktigt att hålla det så att det inte ska gå [att härleda informationen till mig]” (13:10). Informant 

3 lyfte också hur anonymiteten troligtvis påverkar i vilken mån hon får gehör i diskussioner där 

män deltar. Hon upplevde att hennes könstillhörighet påverkar i vilken mån hennes inlägg bedöms 

som tillförlitligt av män. Vidare har hon noterat att när hon deltar i diskussioner online med sitt 

identifierbara konto bemöts hon oftare av raljerande och nedlåtande kommentarer. 

 Informant 4 säger sig, precis som Informant 2, använda anonymitet för att kunna titta på andra 

användare på Instagram utan att dessa är medvetna om det. Informant 2 anser själv att hon har ett 

”stalker-beteende light” (07:07) men beskriver det också som oskyldigt: hon avser inte att skada 

eller på något vis interagera med andra användare utan vill exempelvis bara kunna hitta mer in-

formation om en person hon är intresserad av. Informanten anser själv att det inte är något märk-

ligt med det sätt hon agerar på genom sitt anonyma konto (det vill säga att bevaka någon annans 

Instagram-profil) men att det ändå finns en mental spärr som gör att hon vill hålla det hemligt. Att 

vara anonym beskrevs av henne vara en social trygghet, ett skydd mot att råka göra bort sig socialt, 

än ett skydd mot exempelvis fysiskt våld.
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5.2 Resultat från enkätundersökning
I följande kapitel redovisas resultatet av den enkätundersökning som genomförts i samband med 

studien. Resultatet har framförallt fokuserat på att presentera data kopplat till informanternas olika 

orsaker för att vilja vara anonyma. Med utgång i vilka orsaker informanterna angett, har sedan 

jämförelser med resterande enkätsvar gjorts. Exempelvis jämförs informanternas orsaker till att 

dölja sin identitet och upplevd beteendeförändring under anonymitet i Figur 2. Sammanlagt deltog 

24 svarande i enkätundersökningen.

Nedan redovisas de svar som getts på Fråga 1: Det finns olika skäl till att vilja dölja sin identitet 

på sociala medier, vilka är dina? (Figur 1).

De 24 svarande hade här möjlighet att välja flera svarsalternativ eftersom det kan finnas flera or-

saker till att vilja dölja sin identitet på sociala medier. Utöver de angivna svarsalternativen hade 

informanterna också möjlighet att svara i fritext. Det angavs då ytterligare tre orsaker till att vilja 

dölja sin identitet: ”Att någon ska lägga mig på minnet, försöka ta reda på mer om mig som person 

eller söka upp mig online.”, ”Vill vara anonym pga mitt jobb” och ”Jag vill kunna följa konton som 

tillhör personer jag inte känner för jag inte vill följa dem från mitt vanliga konto.”. Av de tre störs-

ta grupperna i Fråga 1 (svarsalternativ 2, 4 och 6) gjordes sedan en innehållsanalys av fritextsvaren 

under Fråga 10. Detta för att identifiera eventuella skillnader eller mönster i hur informanterna 

Figur 1: Diagram som visar resultat från enkätfråga 1 (ofiltrerat).
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inom dessa grupper uppfattar att möjligheten till anonymitet påverkar dem. Av alla informanter 

som deltog i enkätundersökningen (24) var det 21 som svarade på Fråga 10: Beskriv med 1-3 ord 

hur du tror att din möjlighet till att vara anonym påverkar dig. Detta gör att 100% här är 21. Nedan 

presenteras först en kvantitativ innehållsanalys av alla fritextsvar angivna på Fråga 10 (Tabell 2):

Följande ges en redogörelse av korrelationen mella svarsalternativ 2, 4 och 6 på Fråga 1, och 

fritextsvaren på Fråga 10 (Tabell 3, 4 och 5):

Återkommande ord i fritextsvar på Fråga 10 Antal svaranden som nyttjar ordet

Frihet/fri 11 (av 21)

Säkerhet/trygghet 7 (av 21)

Ärlighet/öppenhet 5 (av 21)

Avslappnad 2 (av 21)

Mod 2 (av 21)

Neutralitet 2 (av 21)

Positivt 1 (av 21)

Återkommande ord i fritextsvar på Fråga 10 (där svaranden också valt 
svarsalternativ 2, Jag vill kunna interagera med (ex. gilla, kommentera) kon-
ton som tillhör personer jag inte känner utan att de ska kunna ta reda på vem 
jag är, på Fråga 1)

Antal svaranden som 
nyttjar ordet

Frihet/fri 4 (av 12)

Säkerhet/trygghet 3 (av 12)

Ärlighet/öppenhet 3 (av 12)

Avslappnad 1 (av 12)

Mod 0 (av 12)

Neutralitet 0 (av 12)

Positivt 1 (av 21)

Tabell 2: Kvantitativ innehållsanalys av alla fritextsvar angivna på Fråga 10.

Tabell 3: Innehållsanalys av fritextsvar angivna på Fråga 10, där svaranden också valt alternativ 2 på Fråga 1.
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Återkommande ord i fritextsvar på Fråga 10 (där svaranden också valt 
svarsalternativ 6, Jag vill vara anonym för att skydda mig från eventuella hot 
om fysiskt våld på grund av mina åsikter, min religion, sexuella läggning eller 
könstillhörighet, på Fråga 1)

Antal svaranden som 
nyttjar ordet

Frihet/fri 4 (av 12)

Säkerhet/trygghet 5 (av 12)

Ärlighet/öppenhet 1 (av 12)

Avslappnad 1 (av 12)

Mod 0 (av 12)

Neutralitet 0 (av 12)

Positivt 0 (av 21)

Återkommande ord i fritextsvar på Fråga 10 (där svaranden också valt 
svarsalternativ 4, Jag behöver kunna vara anonym för att känna att jag kan 
vara den jag egentligen är på sociala medier, på Fråga 1)

Antal svaranden som 
nyttjar ordet

Frihet/fri 5 (av 12)

Säkerhet/trygghet 3 (av 12)

Ärlighet/öppenhet 2 (av 12)

Avslappnad 1 (av 12)

Mod 0 (av 12)

Neutralitet 0 (av 12)

Positivt 0 (av 21)

Tabell 4: Innehållsanalys av fritextsvar angivna på Fråga 10, där svaranden också valt alternativ 4 på Fråga 1.

Tabell 5: Innehållsanalys av fritextsvar angivna på Fråga 10, där svaranden också valt alternativ 6 på Fråga 1. 

Innehållsanalysen av svaren som getts av de informanter som angav svarsalternativ 2 och svarsal-

ternativ 4 från Fråga 1 genererade båda listor där ordet frihet/fri omnämns oftast, följt av säkerhet/

trygghet. Av de svarande inom gruppen informanter som angav svarsalternativ 6 på Fråga 1 var 

det dock säkerhet/trygghet som toppade listan, följd av frihet/fri. 
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Figur 2: Diagram över resultat från enkätfråga 9.

Figur 3: Diagram som visar korrelation mellan skäl till att vilja vara anonym och upplevd förändring av det 
egna beteendet. Finns även som bilaga för ökad läsbarhet (se Bilaga 2). 

För att undersöka om informanterna upplever att deras eget beteende påverkas av känslan av att 

vara anonym på sociala medier ombads de svara ja eller nej på Fråga 9:  Uppfattar du att ditt be-

teende förändras på något sätt när du använder dig av ett anonymt konto? (Figur 2). Här svarade 

23 av de 24 deltagarna i enkätundersökningen vilket innebär att frågan har ett bortfall om en (1) 

informant. Informanterna ombads också beskriva hur de upplever att deras beteende påverkas om 

de svarade ja på ovanstående fråga. I samband med detta gavs följande fem kommentarer: ”Jag 

behöver inte försvara mig.”, ”Deltar mer i sociala medier”, ”För mig handlar det om att mer öp-

pet prata om psykisk ohälsa vilket jag inte vill att alla random bekanta på fb, instagram ska veta/

se”, ”Vågar säga vad jag tycker” och ”Jag kan skriva mer fritt och inte rädd för att folk ska veta 

vem jag är på riktigt och förstör mitt vanliga liv”. 
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Diagrammet på föregående sida (Figur 3) visar hur orsaker till att vilja vara anonym korrelerar 

med upplevd förändring av det egna beteendet när informanterna är just anonyma. I och med 

att informanterna har getts möjlighet att välja flera svarsalternativ har de olika kategorierna inte 

samma antal motsvarande 100% (förutom “Jag behöver kunna vara anonym för att känna att jag 

kan vara den jag egentligen är på sociala medier” och “Jag vill vara anonym för att skydda mig 

för eventuella hot om fysiskt våld på grund av mina åsikter, min religion, sexuella läggning eller 

könstillhörighet”). Som följd av detta är de procentuella siffrorna inte representabla i sig utan 

kräver också ett numeriskt antal informanter i respektive kategori.

Ovan redovisas resultatet från Fråga 4 (Figur 4). För att undersöka om de svarande i någon mån 

använder sig av anonymitet i syfte att kunna vara mer öppna med egna åsikter ombads de välja vid 

vilka tillfällen de upplever just detta. Här gavs informanterna möjlighet att välja flera svarsalter-

nativ, varför det sammanräknade resultatet överstiger det totala antalet svaranden. Majoriteten (18 

av 23) anser sig här vara som mest öppen med sina åsikter när de chattar med vänner. En person 

hoppade över frågan. 

Figur 4: Diagram som visar resultat från Fråga 4.



28 (51)

Figur 5: Diagram över resultat från Fråga 4 (filtrerat på När jag publicerar ett inlägg med mitt anonyma konto)

Nedan redovisas ett filtrerat resultat av Fråga 4 (Figur 5). De svar som visas baseras på att infor-

manterna också valt svarsalternativet När jag publicerar ett inlägg med mitt anonyma konto. Av de 

personer (6 av 24) som valde detta alternativ är det bara hälften (3 av 6) som också kryssat i När 

jag chattar med mina vänner, När jag aktivt säkerställt att min ip-adress inte kan spåras eller När 

jag tror att de som jag pratar med på sociala medier inte vet vem jag egentligen är. Av samma sex 

personer var det också tre som på Fråga 1 svarade Jag behöver vara anonym för att känna att jag 

kan vara den jag egentligen är på sociala medier.

I diagrammet på följande sida redovisas ett filtrerat resultat av svaren på Fråga 4 (Figur 6). Här vi-

sas det att av de 10 svarande som angav att de vill vara anonyma för att skydda sig från eventuella 

hot om fysiskt våld på grund av sina åsikter, religion, sexuella läggning eller könstillhörighet var 

det alla förutom en (1) som också ansåg sig kunna vara som mest öppna med sina åsikter när de 

chattar med sina vänner.
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Figur 7: Diagram som visar resultat från enkätfråga 3

Ovan redovisas alla informanternas sammanställda svar på frågan om de föredrar att använda so-

ciala medier där de har möjlighet att använda en pseudonym (Figur 7). Endast en tredjedel (8) av 

alla svarande (24) angav att de inte föredrar att använda sociala medier där de kan använda pseu-

donym, resterande antal informanter svarade alla att de gör det. 

Figur 6: Diagram som visar resultat från Fråga 4 (filtrerat på Fråga 1, svarsalternativ 6)
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6 Analys
I följande avsnitt kommer en diskursanalys av det insamlade materialet från intervjuerna att ge-

nomföras. Analysen av intervjuerna tar avstamp i den innehållsanalys där olika teman och åter-

kommande mönster hos informanternas erfarenheter kunde identifieras (se Tabell 1). Beslutet att 

vidare granska denna data genom att tillämpa en diskursanalys togs med hänsyn till studiens syfte; 

att undersöka orsaker bakom kvinnors val att vara anonyma på sociala medier. Diskursanalys 

ansågs då vara ett lämpligt verktyg i och med att denna analysmetod placerar studiens data inom 

dess sociala kontext. Analysen av intervjumaterialet kommer därtill att kompletteras med data in-

samlad från enkätundersökningen för att ytterligare undersöka mönster i de svarandes upplevelser 

av anonymitet på sociala medier. För att kunna översätta den kvantitativa data som enkätunder-

sökningen genererat till material som går att analysera ur ett kvalitativt perspektiv har en mindre 

innehållsanalys (av enkätens fritextsvar) tillämpats. Eftersom syftet med studien är att undersöka 

varför kvinnor väljer att vara anonyma på sociala medier, med ett fokus på vilken effekt even-

tuella maktstrukturer har i dessa sammanhang, kommer analysen utgå från en teorigrund i såväl 

aktör-nätverksteori som feministisk MDI. 

6.1 Anonymitet som säkerhetsåtgärd
Samtliga informanter antydde att anonymitet på ett eller annat sätt kan användas som ett skydd; 

ett skydd för den personliga integriteten, ett skydd mot personangrepp eller mobbning, ett skydd 

mot hot om våld eller ett skydd mot särbehandling och sexism. Det kan baserat på detta antas att 

diskussioner på olika sociala medier i högre grad sker i affekt än de gör när ett samtal förs ansikte 

mot ansikte och att risken att utsättas för hot och kränkningar därmed upplevs mer trolig - desto 

mer om mottagaren själv är anonym. Två av de fyra intervjuade (Informant 2 och 3), spekulerade 

kring eventualiteten att anonymitet som fenomen kan göra att människor reagerar starkare och mer 

hatiskt än de annars skulle göra. Informant 3 beskrev det som att det “å andra sidan ju ger mer hot, 

och jag tror att anonymiteten gör att folk lättare reagerar starkt och liksom hatiskt och hotfullt när 

de skriver” (03:05). Detta kan visa på hur aktörer inom ett visst nätverk, i detta fall användare av 

sociala medier, medvetet eller omedvetet förändrar sitt beteende. Vilket i sin tur kan innebära ett 

omedvetet bevarande av den befintliga maktordningen - och att anonymitet, normer eller design 

kan ha makt att påverka människor till ett för dem annars avvikande beteende. Precis som Ahn 

(2015) beskriver det möjliggörs en aktörs handlingar av såväl andra aktörer som nätverket de 

befinner sig inom, vilket kan innebära att det “hatiska och hotfulla” som Informant 3 pratade om 
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kanske inte ens skulle uppstå i en annan kontext eller utan möjligheten till att vara anonym. 

Informant 3 berättade vidare att en av hennes personliga anledningar till att vilja vara anonym är 

att hon driver en feministisk blogg och anser det vara för riskabelt att då vara öppen med sin iden-

titet. Anonymiteten gör att hon upplever sig tryggare i att skriva och publicera vad hon själv kallar 

inlägg med “hårdare ton” utan att vara orolig för sin egen säkerhet. Detta kan vidare kopplas till 

resultaten från enkätundersökningen, där det inom den grupp svarande som valde alternativet Jag 

vill vara anonym för att skydda mig för eventuella hot om fysiskt våld på grund av mina åsikter, 

min religion, sexuella läggning eller könstillhörighet (10 av 24) framförallt var upplevelsen av 

säkerhet eller trygghet som de svarande sa sig påverkas av när de interagerade anonymt på sociala 

medier. Här blir det då extra tydligt att användarens erfarenhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till 

i designprocessen och att möjligheten till just anonymitet kan behöva vara ett designelement att 

beakta för att uppnå inkluderande design. Detta i likhet med hur Bardzell (2010) förklarar att det är 

genom att implementera användarens erfarenhet i designprocessen som inkluderande design upp-

nås. Trots att exempelvis Facebook idag kräver av sina användare att de uppger sina riktiga namn 

vid registrering av konton (Facebook 2018) svarade en majoritet av informanterna i enkäten att de 

hellre använder sociala medier där de har möjlighet att använda en pseudonym (se Figur 7). Det 

här kan ses som ett exempel på hur design utgår från den typiska användaren, och hur det åsidosät-

ter alternativa behov hos användare som inte tillhör rådande hegemoni, vilket också är något som 

diskuteras inom feministisk MDI av både Bardzell (2010) och Gehrson (2011). I detta exempel 

utgår vi från Beauvoirs (2012/1949) teorier angående den manliga kroppen och behoven som det 

neurala och “typiska”, vilket då föranleder att kvinnor placeras inom den grupp användare vilka 

inte nödvändigtvis ses som just neutrala och smidiga i interaktionen med det sociala medie de 

rör sig på. Med detta i åtanke skulle det faktum att Facebook inte tillåter anonymitet alltså kunna 

ses som ett exkluderande element för vissa kvinnliga användare. Individer med erfarenheter eller 

behov som inte överensstämmer med Facebooks typiska användare, och som av olika anledningar 

inte kan vara öppna med sin identitet, utesluts då från sammanhanget och gör att nätverket består 

av användare som bekräftar och bevarar normativa egenskaper, erfarenheter, åsikter och så vidare. 

I ett sådant sammanhang illustreras såväl Facebooks makt över individen som över bevarande av 

normer.

 Liknande bevarande av normativa strukturer lyftes när Informant 3 diskuterade hur det generellt 

är män som bidrar till att skapa och bibehålla en kvinnofientlig atmosfär online, och att kvinnor då 

ser ett behov av att vara anonyma för att inte tvingas förhålla sig till och anpassa sig efter det. Vida-

re framgick det att män, baserat på informantens egna erfarenheter, upplevs starkt individualistiska 

och har som primärt syfte att vinna en diskussion snarare än att tillsammans med andra användare 

gemensamt komma fram till en lösning på ett problem. Informanten uttryckte även missmod över, 

som hon uppfattade det, att män överlag skyddar varandra och ofta inte behöver stå till svars för 
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sina handlingar. Med detta i åtanke blir det här tydligt hur informanten upplever sig ha mindre 

makt än männen i sammanhanget. Enligt informanten kan män fritt diskutera kontroversiella åsik-

ter utan att riskera repressalier, medan det för vissa kvinnor krävs det skydd som anonymitet ger 

för att överhuvudtaget kunna eller våga uttrycka sig politiskt eller normbrytande. Just risken för 

repressalier i den fysiska världen var dock en av de orsaker som flest svarande i enkätundersök-

ningen menade var varför de väljer att dölja sin identitet på sociala medier. Av 24 svarande var det 

tio av dessa som instämde med påståendet Jag vill vara anonym för att skydda mig för eventuella 

hot om fysiskt våld på grund av mina åsikter, min religion, sexuella läggning eller könstillhörighet 

under Fråga 1 Det finns olika skäl till att vilja dölja sin identitet på sociala medier, vilka är dina? 

(se Figur 1). Detta kan tolkas som att möjligheten till anonymitet, som icke-mänsklig aktör, har en 

inneboende egenskap i att påverka användare till att agera mer ohämmat och oberoende av norm-

bevarande strukturer. Då såväl nätverk som aktörer enligt ANT samexisterar i en kontext skulle ett 

avlägsnande av anonymitet troligtvis förändra förutsättningarna för hur människor använder sig av 

sociala medier (Ahn 2015). 

 Ett intressant samband mellan Fråga 1 Det finns olika skäl till att vilja dölja sin identitet på 

sociala medier, vilka är dina? och Fråga 4 När uppfattar du dig kunna vara som mest öppen med 

dina åsikter, där informanterna ombads välja i vilka sammanhang de anser sig kunna vara som 

mest öppna med sina personliga åsikter, var också att en klar majoritet (9 av 10) menade att de var 

som mest öppna med sina åsikter när de chattade med sina vänner (se Figur 6). Det här kan tyda på 

att upplevelsen av eventuella hot snarare uppstår i den digitala miljön än att den redan finns i infor-

manternas direkta, fysiska närhet, och att det därmed är just den digitala miljön som möjliggör den-

na typ av beteende. Inom samma temat diskuterade Informant 3 hur det finns en risk med att, som 

kvinna, skriva om exempelvis politiskt laddade ämnen på sociala medier eftersom det kan finnas 

“farliga människor” som blir provocerade. Underförstått är här att dessa farliga människor alltså 

skulle kunna åsamka henne skada externt från den digitala miljön. Informanten beskrev det vidare 

som ett instinktivt beteende, något som sitter i ryggmärgen, hos män att vara fientligt inställda gent-

emot kvinnor, vilket kan tolkas som att den antagonistiska attityd män i allmänhet tycks ha enkom 

handlar om att skydda sin maktposition. Ytterligare en förklaring till detta fenomen skulle kunna 

vara att det uppstår ett indirekt maktutövande från mannens sida. Detta skulle kunna tyda på att det 

för en kvinna kan räcka med blotta vetskapen om att risken för att utsättas för hot eller våld finns, 

för att hämma hennes beteende. Därtill var det i enkätundersökningen 7 av 24 informanter som på 

Fråga 1 Det finns olika skäl till att vilja dölja sin identitet på sociala medier, vilka är dina? svarade 

att de upplever sig bli särbehandlade på grund av sitt kön och därför väljer att vara anonyma på so-

ciala medier (se Figur 1). Att vara anonym med detta som orsak kan ses som ett försök att bryta sig 

fri från de restriktioner som upplevs komma med att vara en kvinna inom rådande samhällskultur. 
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 6.2 Anonymitet och självrepresentation
Något som flera av de intervjuade informanterna återkommande lyfte som anledning till att vilja 

vara anonym var för att kunna agera eller bete sig på ett sätt som de misstänkte att andra människor, 

både vänner och personer som de inte känner, skulle anse vara socialt obekvämt eller rentav olämp-

ligt. En av informanterna sade att hon upplevde det begränsande att vara öppen med sin identitet, 

och berättade relaterat till detta att anonymitet gör att hon kan skriva vad hon vill till vem hon vill 

eftersom ingen vet vem hon egentligen är. 

 Under intervjun med Informant 2 kom det fram att hon främst använder anonymitet som ett 

”guilty pleasure”, vilket här tolkas som att hon obehindrat vill kunna interagera på sociala medier 

på ett sätt som hon själv anser är genant. Informanten är enligt egen utsago anonym enbart för att 

kunna granska andra användares konton, deras bilder och händelser på Instagram, utan deras kän-

nedom. Hon ansåg inte heller att hennes beteende förändras som följd av att hon är anonym i och 

med att hon är en passiv betraktare. Dock beskrev hon senare under intervjun att möjligheten till 

anonymitet låter henne använda sociala medier på ett “lite mer skamlöst” sätt även om det endast 

är hur hon observerar andra användare som förändras. Det visade sig också i enkätundersökningen 

att bland de olika orsakerna till varför informanterna är anonyma skiljer det sig angående huruvida 

de svarande upplever att deras eget beteende förändras. Den grupp där flest antal svarade att deras 

beteende påverkas av att de är anonyma var de som på Fråga 1, angav Jag vill kunna interagera 

med (ex. gilla, kommentera) konton som tillhör personer jag inte känner utan att de ska kunna ta 

reda på vem jag är som orsak till att vilja vara anonyma (se Figur 3). Av dessa svarande var det 

också en majoritet som beskrev sin beteendeförändring som friare när de är anonyma (se Tabell 3). 

Upplevd frihet i hur informanterna kan interagera med andra användare genom sitt anonyma konto 

går också att koppla till hur Informant 2 beskrev sitt eget beteende, vilket hon utvecklade med att 

beskriva hur friheten att agera “lite mer skamlöst” också sträcker sig till hur hon kan interagera 

med användare som inte är vänner till henne personligen.

 Vad är det då som gör att detta beteende kan uppfattas som socialt problematiskt? Det skulle 

kunna handla om hur individen vill presentera sig inför kollektivet. I fallet av Informant 2 ut-

trycker hon en personlig åsikt kopplat till sitt eget beteende; att det är lite skamlöst. Det här går 

att tolka som att informanten själv uppfattar sitt beteende som avvikande från vad som förväntas 

av kollektivet angående sociala normer. Att vilja vara anonym för att kunna stilla behovet av att 

”stalka” skulle då kunna antas vara ett beslut fattat av en person som både är högst medveten om 

de kollektiva normerna och samtidigt mån om att inte förlora sin sociala status. Kanske kan det 

också handla om en individ som, som Informant 1 uttryckte det, “skäms över sig själv” men ändå 

vill uttrycka sina åsikter och vara en del av ett sammanhang. Baserat på Giddens (1999) teorier om 

självrepresentation skulle detta kunna kopplas till att en användare kan uppleva ett behov av att 
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framställa sig själv på ett sätt som stämmer överens med vad hen tror att kollektivet förväntar sig, 

och att anonymitet underlättar denna självcensurering. Hur makt förflyttas mellan mänskliga och 

icke-mänskliga aktörer i ett nätverk tydliggörs dels genom att Informant 2 anser sig påverkas av 

de sociala normer som hon uppfattar att hennes önskan att exempelvis titta på en kompis händelse 

på Instagram flera gånger på rad avviker från och att hon väljer därför att skapa ett anonymt konto. 

Dessutom belyses maktförhållandet mellan informanten och de sociala medier som hon använder 

när hon beskriver hur hon inte litar på att Instagram eller Facebook inte ska avslöja hur många 

gånger hon varit inne och tittat på en annan användares profil, och att hon därför inte vill göra 

detta med sitt identifierbara konto. Instagram och Facebook ses alltså av informanten som aktörer 

vilka har direkt makt över att kunna avslöja ett beteende som hon själv upplever som genant, vilket 

gör att hon tillämpar ett extra lager av skydd, det vill säga: det anonyma kontot, för att förebygga 

att detta ska ske. Detta är också något som tyder på hur informanten vill framställa sig själv för 

omvärlden och att hennes “genanta” beteende inte stämmer överens med hur hon vill uppfattas av 

andra människor. 

 Liknande samband ses mellan Fråga 1 Det finns olika skäl till att vilja dölja sin identitet på so-

ciala medier, vilka är dina? och svarsalternativet Jag behöver kunna vara anonym för att känna att 

jag kan vara den jag egentligen är på sociala medier (10 av 24) där hälften av dessa informanter 

upplevde sig vara just friare när de dolde sin identitet. Det här sambandet ses inte som en större 

överraskning då denna orsak till att dölja sin identitet handlar om att informanten får möjlighet 

att leva ut sidor av sin personlighet som hon, i den fysiska världen eller när hon är öppen med sin 

identitet online, av olika anledningar inte har möjlighet att göra. Att detta också lyfts av samtliga 

informanter under intervjuerna kan tyda på att de upplever sig mindre hämmade av sociala regler 

och maktstrukturer som är i direkt relation till deras könsidentitet när de är anonyma och därmed 

könlösa. Denna upplevelse av könlöshet som mindre hämmande än kvinnlig könsidentitet går ock-

så att se som ett sätt för informanterna att utnyttja hur en “neutral” människa tolkas som manlig 

(Beauvoirs 2012/1949), vilket ger informanterna möjlighet att undvika sociala normer kopplade 

till deras kvinnliga kroppar och identiteter.

 Det visade sig dock finnas en delad inställning till huruvida informanterna upplevde sig mer 

eller mindre reglerade när de visste att deras vänner eller familjemedlemmar tog del i vad de 

publicerade på sociala medier. Informant 4 sade att om bara vänner och familj tar del av det hon 

skriver upplever hon sig kunna vara mer öppen. Detta eftersom det framförallt är de användare 

som hon inte har en direkt relation med idag som hon upplever ett obehag inför att dela privata 

åsikter eller bilder. Det informanten verkade vilja komma fram till här var snarare hur möjligheten 

att censurera innehåll för vissa användare gör henne bekvämare i att vara mer öppen - än möjlig-

heten till anonymitet. Liknande övergång till censur av vissa användares tillgång i det personliga 

flödet diskuterade Informant 3. Informanten diskuterade dock också att det kan vara just släkt eller 
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bekantas närvaro som hämmar hennes möjlighet till att argumentera eller dela information i exakt 

den omfattning som hon anser egentligen vara nödvändigt. Det finns alltså två olika typer av andra 

användare som kan spela in i varför informanterna här känner att de behöver vara anonyma. Dels 

fungerar anonymiteten som ett skydd mot att främmande användare tar del av information som 

känns för privat att dela med dessa. Dessutom fungerar anonymitet som ett skydd mot att behöva 

konfronteras av personer som står informanterna nära i tillfällen där informanten själv är medveten 

om att hon uttrycker åsikter som kan uppfattas för “hårda”.  

Sammanfattningsvis tyder de resultat som intervjuerna och enkätundersökningen genererat på att 

kvinnor främst väljer att vara anonyma på sociala medier som ett skydd, som ett sätt att undvika 

negativ särbehandling, som ett verktyg för ökad frihet och för att minska såväl mänskliga som 

icke-mänskliga aktörers möjlighet att påverka ens självrepresentation. Att som kvinna sträva efter 

att vara anonym på sociala medier tycks därmed kunna grunda sig i en generell uppfattning och 

medvetenhet om starka maktstrukturer både gällande kön - och sociala normer. Genom att koppla 

detta till ANT kan vi se hur uppfattningen om och medvetenheten kring makt påverkar hur kvinn-

liga användare agerar på sociala medier, och hur de upplever att anonymitet i sig är stigmatiserat. 

Med utgång i feministisk MDI har också ett exkluderande designelement kunnat identifieras: so-

ciala medier som inte tillåter sina användare att vara anonyma utesluter en specifik målgrupp och 

bidrar till att bevara en digital miljö som är anpassad efter en “neutral”, (det vill säga: manlig) 

användare.
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7 Diskussion
I följande kapitel kommer analysen ovan placeras i en bredare kontext genom att koppla studiens 

resultat till den tidigare forskning som gjorts inom området anonymitet online och dess betydelse 

för den digitala miljön, samt fortgående relatera till de teorier som studien baseras på. Syftet här 

är att förmedla en djupare förståelse för hur maktrelationer och såväl sociala- som könsnormer in-

fluerar kvinnors agerande på sociala medier. Vidare kommer också diskuteras kring varför kvinnor 

väljer att vara anonyma, samt vilka strategier de använder för att bevara en dold identitet.

Analysen av studiens resultat är baserad på teorier om ANT och feministisk MDI för att undersöka 

eventuella maktrelationer och normbevarande strukturer. Dock är det också möjligt att tolka resul-

tatet utifrån ett perspektiv med fokus på psykologi, detta med utgång i tidigare forskning vilken 

argumenterar för samband mellan anonymitet och beteendeförändring. Då ett förändrat beteende 

online enligt Suler (2004) kan förklaras med den omdömeslösa effekten, skulle det beteende som 

av Informant 2 beskrivs som “skamlöst” kunna kopplas till just detta: att anonymitet kan göra 

människor mer benägna att agera impulsivt och utan att ta hänsyn till eventuella konsekvenser. 

Senare forskning relaterad till Sulers arbete menar att detta kan vara en direkt följd av frånvaron 

av ögonkontakt och hur upplevelsen av att vara anonym inger en trygghetskänsla (Hu et al. 2017; 

Lapidot-Lefler & Barak 2012). Zhang och Kizilcec (2014) menar dock att detta istället kan förkla-

ras med att människor inte upplever sig lika begränsade av sociala normer när de är anonyma. De 

hänvisar också till Postmes och Spears (1998) teori om avindividualisering, vilken argumenterar 

för att anonymitet ger en upplevelse av att vara friskriven från konsekvenser. Utifrån detta kan 

hävdas att det i själva verket är hur informanterna uppfattar sin egen betydelse, eller obetydelse, 

i sammanhanget som genererar det “skamlösa” beteendet (Zhang & Kizilcec 2014, 2; Postmes 

& Spears 1998). Detta skamlösa beteende går vidare att relatera till den frigörelse från normer 

och restriktioner, som följer med en kvinnlig könsidentitet, vilken diskuterats i analysen baserad 

på Beauvoirs (2012/1949) teori om den manliga normen. Om informanterna ges möjligheten att, 

genom filtret av teknologi och det sociala medie de interagerar på, frångå sociala normer får de 

också möjlighet att agera på ett sätt som de annars skulle kunna uppleva som utom räckhåll för 

vad som anses som socialt acceptabelt för just dem (Andalibi & Haimson 2016, 3). För att uppnå 

den inkluderande design som Bardzell (2010) diskuterar relaterat till pluralism borde således inte 

sociala medier kräva av sina användare att de uppger och offentliggör sin identitet i samband med 

registrering av ett konto. Snarare borde dessa främja användarnas möjlighet att bryta sig ur norm-

bevarande beteenden. Detta för att i förlängningen kunna bryta ett rutinmässigt bevarande och 
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upprätthållande av normer i och av design. 

 Trots att resultatet från denna studie inte är generaliserbart bidrar det ändock till att ge en insikt 

i hur kvinnor nyttjar möjligheten till anonymitet på sociala medier. Resultatet antyder att kvinnor 

väljer att vara anonyma på sociala medier i syfte att uppnå ökad frihet, för att undvika negativ sär-

behandling, som en säkerhetsåtgärd och/eller för att uppleva ökad social trygghet. Det sistnämnda 

var något som en majoritet av de intervjuade informanterna (3 av 4) lyfte vid intervjutillfällena. 

Dessa informanter förklarade att en av anledningarna till att de vill vara anonyma på vissa sociala 

medier är för kunna agera på ett sätt som de misstänker inte är socialt accepterat, alltså något som 

av andra människor skulle uppfattas som “märkligt”. Detta kan tyda på att dessa kvinnor ämnar att 

skilja på sina liv online och offline. Önskan att åtskilja sin persona online och offline är något som 

även tidigare forskning identifierat som en bakomliggande orsak till att användare generellt väljer 

att vara anonyma (Kang et al. 2013). Enligt Suler (2004) har den här typen av självmoderering 

dessutom stor betydelse för en individs personliga utveckling då det visar på en medvetenhet om 

eventuella motstridigheter i hur ens persona online och offline uppfattas av kollektivet. 

 Resultatet av vår studie tyder också på att informanterna har en tvehågsen relation till socia-

la medier och anonymitet som icke-mänskliga aktörer. Å ena sidan beskriver informanterna en 

ökad känsla av frihet när de rör sig anonymt på sociala medier: de berättar i samband med detta 

hur de upplever sig ha större möjlighet att diskutera exempelvis politik utan att behöva oroa sig 

för repressalier. Samtidigt spekulerar samtliga informanter vid intervjutillfällena också angående 

att just anonymiteten i kombination med möjligheten att interagera med andra människor online 

kan orsaka en hotfullare samtalston och ett mer aggressivt beteende. Beteendeförändringarna, så-

väl de positiva som de negativa, möjliggörs då i dessa fall om alternativet att vara anonym finns 

tillgängligt. Det är också intressant att notera hur Informant 2 och 4, trots att de endast bevakar 

andra användare, väljer att göra detta från ett, vad de upplever vara, anonymt konto.  Båda dessa 

informanter förklarade att de inte interagerar med andra användare utan enbart “lurkar”, men att 

de föredrar att göra detta med sitt anonyma konto. Detta beskrevs vara ett resultat av en misstro 

gentemot Instagram och mediets potentiella teknologiska utveckling. Informant 2 förklarade ex-

empelvis hur ovissheten om vad Instagram i framtiden skulle kunna tjäna pengar på gör att hon 

redan nu har tillämpat en säkerhetsåtgärd, det vill säga: ett konto som hon upplever inte går att 

koppla till henne. Informanternas uppfattning om Instagrams makt att påverka deras självrepre-

sentation går här att tolka som en direkt orsak kopplat till varför de upplever ett behov av att vara 

anonyma. Baserat på detta skulle kunna antas att de kvinnor som deltagit i denna studie förvisso 

tillåter sig själva att bete sig “lite mer skamlöst” när de är anonyma, men att beslutet att sträva efter 

anonymitet ändå grundar sig i en självmedvetenhet - kanske även medvetenhet om maktrelationer 

mellan såväl de mänskliga som icke-mänskliga aktörerna i det rådande nätverket. 

 I enlighet med exempelvis Andalibi et al. (2018), Dimond et al. (2011) och Kangs et al. (2013) 
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tidigare studier pekar alltså även denna studie på att användare av sociala medier, som upplever sig 

begränsade av exempelvis sin könstillhörighet, nyttjar möjligheten till anonymitet som ett skydd. 

Det kan, som tidigare nämnt, handla om såväl ett skydd mot en upplevd hotbild från andra aktörer 

i informantens digitala och fysiska nätverk som ett skydd mot att individens självrepresentation 

kan påverkas negativt som följd av att hon agerar normativt avvikande. Flera av informanterna, 

både de som intervjuats och de som deltagit i enkätundersökningen, återgav situationer där de 

blivit utsatta för negativ särbehandling på sociala medier när de varit öppna med sin identitet och 

därtill könstillhörighet. Att de som följd av detta strävar efter att vara anonyma kan tyda på att ano-

nymitet i förlängningen också förser informanterna med ett verktyg för frigörelse från hämmande 

maktstrukturer. Anonymitet kan utifrån detta ses som ett försök att frångå könsnormer och undvika 

sexism. Genom att istället utnyttja hur en könlös, “neutral”, användare (i det här fallet en anonym 

sådan) instinktivt kodas som manlig (Beauvoir 2012/1949), kan kvinnliga individer undgå negativ 

särbehandling i exempelvis kommentarsfält. Detta då de som följd av att vara anonyma inte utsätts 

för eventuella fördomar kopplade till sin könsidentitet. Att tillåta användare att agera anonymt på 

sociala medier kan därmed, som tidigare nämnt, menas vara ett designval som utifrån Bardzells 

(2010) beskrivning av pluralism i design bör beaktas som högst relevant under skapandet av soci-

ala medier för att uppnå inkluderande design. 

Studiens resultat bidrar till att ge en insikt i kvinnors perspektiv på anonymitet. Resultaten bely-

ser också, i enlighet med tidigare forskning inom fälten feministisk MDI och ANT, hur upplevda 

begränsningar som följer av rådande maktstrukturer påverkar individer både i den digitala och 

fysiska världen samt hur dessa strukturer ständigt återskapas och bekräftas inom det aktuella nät-

verket (Ahn 2015; Cole 1996; Lykke & Åsberg 2010). Inom medieteknik, framförallt inom männ-

iska-datorinteraktion, blir en medvetenhet om detta väsentligt i designprocessen för uppnå design 

som inte motarbetar och förhindrar användare enbart på grund av exempelvis ålder, etnicitet eller 

just kön. 
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8 Slutsats
Sammanfattningsvis har denna studie resulterat i en inblick angående varför kvinnor väljer att vara 

anonyma på sociala medier. De orsaker som identifierats går att dela upp i att anonymitet används 

av kvinnor som ett skydd mot eventuella hot, som ett verktyg för att bevara individens självre-

presentation och som ett medel för att frigöra sig från rådande maktstruktur. Denna maktstruktur 

innefattar i detta sammanhang såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer, i form av exempelvis 

andra användare och sociala medie-plattformar, vilket också återspeglades i de strategier infor-

manterna tillämpade för att upprätthålla sin anonymitet. Vidare visar studien att hur informanterna 

beskriver anonymitet inte nödvändigtvis är synonymt med begreppets faktiska betydelse, snarare 

är detta en subjektiv upplevelse i likhet med hur bland andra Lapidot-Lefler och Barak (2012) de-

finierar anonymitet. Det är alltså inte anonymiteten i sig som bidrar till en beteendeförändring hos 

informanterna - det räcker med själva upplevelsen av att inte vara identifierbar. 

 Studien belyser också varför anonymitet kan vara en viktig aspekt att beakta i interaktionsde-

sign och medieteknik då det kan hjälpa en designer att exempelvis undvika ett omedvetet upprätt-

hållande av normer och maktstrukturer på sociala medier, som följd av att hen själv inte tillhör en 

marginaliserad grupp. Genom att utgå från ett feministiskt perspektiv har studien också uppmärk-

sammat orsaker som talar för anonymitet som inte bara positivt utan också viktigt för kvinnor på 

sociala medier.

8.1 Framtida forskning
I och med att mycket av den tidigare forskning som gjorts om anonymitet på sociala medier har 

fokuserat på huruvida fenomenet är positivt eller negativt i en specifik kontext är det av relevans 

för fältet medieteknik att vidare undersöka bakomliggande orsaker för om och varför marginali-

serade grupper upplever ett behov av att vara anonyma överhuvudtaget. Detta också då det enbart 

baserat på denna studie inte är möjligt att dra generella slutsatser. Ett eventuellt fokus för framtida 

forskning inom området skulle också kunna vara att jämföra kvinnors och mäns orsaker för att 

vara anonyma.
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Intervjumall 
Syftet med intervjun är att undersöka varför kvinnor väljer att vara anonyma på sociala medier. Vi 
vill undersöka generella åsikter kring anonymitet, vilka strategier kvinnor tar till för att bevara sin 
anonymitet och vilka personliga skäl en kan ha för att vilja vara anonym. 
 
1. Generella åsikter om anonymitet  
1.a Hur skulle du beskriva anonymitet för någon som inte vet vad det innebär? 

Vad innebär det att vara anonym för dig? 
 
2. Strategier för att bevara sin egen anonymitet  
2.a Hur gör du för att inte bli identifierad? 

Till exempel, syns det i hur du formulerar dig i skrift? 
 

2.b Hur hanterar du ditt anonyma användarkonto?  
Har du flera anonyma konton? På vilka sociala medier har du konton? Har du något  
identifierbart konto också? 
 

2.b När använder du dig av anonymitet (på sociala medier)? 
Varför upplever du att du vill vara anonym just då? 

 
2.c Vilken/vilka skillnader märker du tydligast mellan att vara anonym eller öppen med  

din identitet på sociala medier? 
Upplever du att hur du blir bemött påverkas av vilket konto du använder? 

 
2.d (Vad tycker du är den största skillnaden mellan att vara anonym på de olika sociala  

medier du använder dig av?) 
 
3. Grader av anonymitet 
3.a Vilka uppgifter tycker du är viktigast att dölja på ditt anonyma konto? 
 
3.b När känner du att du är helt anonym på sociala medier? 

Upplever du själv någon gång att du är helt anonym (på sociala medier)? 
Berätta om vilka uppgifter du tror att det går att hitta om dig trots att du är anonym 
Tror du att det som privatperson går att vara helt anonym? 

 
4. Personligt skäl till anonymitet 
4.a Kan du berätta lite om första gången du skapade ett anonymt konto? 

(Om det inte kommer upp:) Vilka uppgifter valde du att utesluta från din profil?  
 
4.b Finns det något tillfälle där du önskar att du hade varit anonym men inte var det?  

När? Berätta om ett tillfälle när du var rädd att du höll på att bli identifierad på ditt  
anonyma konto. 

Bilaga 4: Intervjumall för semi-strukturerade intervjuer
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