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Förord 

 

Inledningsvis vill jag tacka mina informanter som har varit mycket sammarbetsvilliga och har tagit sig 

tid till att bli intervjuade av mig. Jag vill även tacka min handledare Daniel Castillo som har varit till 

stor hjälp under hela arbetet med uppsatsen. Castillo har kommit med mångra bra tips till hur jag ska 

utforma min uppsats. Jag vill också tacka min examinator Dina Avrahami som har gett mig konstruktiv 

kritik vilket har lett till att min uppsats har förbättrats. Slutligen vill jag även tacka min familj och mina 

vänner som har uppmuntrat mig under hela uppsatstiden.  



Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen och förståelsen kring hur en identitet konstrueras på 

internet och om den skiljer sig från den vardagliga identiteten. För att analysera detta har jag tagit del av 

teorier kring hur en identitet konstrueras i vardagslivet och sedan applicerat detta på empiri som jag har 

samlat in. I denna studie har jag valt att utöva ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade 

intervjuer för att få in data materialet. I studien har sex stycken informanter deltagit som alla har ett 

aktivt socialt liv både på och utanför internet. De resultat som jag har kommit fram till i denna studie 

visar att en identitet på nätet konstrueras på liknande sätt som den gör i det vardagliga livet dock att 

vissa begränsningar som existerar i vardagslivet inte finns på nätet. I studien har jag även kommit fram 

till att anonymiteten på internet både kan ha negativa och positiva effekter på konstruktionen av en 

identitet. Av den empiri som jag har samlat in har det visat sig att individer både kan använda 

anonymiteten som internet ger till att öka sitt självförtroende i sociala interaktioner. Empirin har dock 

även visat att samma anonymitet kan göra att individer beter sig på ett icke önskvärt sätt som de annars i 

vardagslivet aldrig skulle göra. 

 

Titel: Den digitala identiteten Av: Jesper Hellberg 

Nyckelord: Identitet, Erkännande, Internet  

Abstract: 

The purpose of this paper is to increase knowledge and understanding of how an identity is constructed 

on the internet and if it is different from the everyday identity. To analyze this, I have studied the 

theories of how identity is constructed in everyday life and then applied this on the empirical data that I 

have collected. In this study, I have chosen to pursue a qualitative approach using semi-structured 

interviews to gather the empirical data. In the study, six informants participated and all of them has an 

active social life both on and off the internet. The results that I have found in this study shows that an 

identity online is constructed in a similar way as it does in real life, however, some limitations that exist 

in everyday life do not exist online. In the study, I have also concluded that annonymiteten on the 

Internet can have both negative and positive effects on the construction of an identity. Of the empirical 

evidence I have gathered has shown that individuals can both use the anonymity that the internet 

provides to increase their confidence in social interactions. The empirical material have also shown that 

the same anonymity can make people behave in undesirable ways that they would in everyday life 

would never do. 
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1. Introduktion 

 

Det går att argumentera för att internet är ett av de viktigaste medlet för att kommunicera i dagens 

samhälle. Med hjälp av internet går det idag att kommunicera med personer över hela välden och 

information flödar fritt. Det går även att argumentera för att internet är en av de viktigaste faktorerna till 

en ökad globalisering och en av de viktigaste mötesplatserna för ett globalt samhälle (Castells m.fl, 

2007:1). Men hur påverkar då internet den enskilda individen? I denna studie tänker jag öka kunskapen 

och förståelsen för hur individers identitet kan påverkas av internetanvändande och om nätidentiteter 

skiljer sig från den vardagliga identiteten.   

 

Inspirationen till att genomföra denna studie kommer ifrån Anthony Giddens (1999) studie om 

identitetsskapande i det moderna samhället vilket jag även kommer att använda som en grundpelare i 

min analys. De tankar som Giddens tar upp och som är mest aktuell i denna studie är tankarna gällande 

människors skapande av en självbild. Giddens skriver i sin bok Modernitet och självidentitet (1999) om 

hur skapandet av en självbild har gått från en traditionell modell där man i stora drag föddes in i en 

livsstil beroende på vilken tradition man tillhör, till en modern modell där individen själv har större 

möjlighet att skapa sin självbild (Giddens, 1999:25). 

 

En annan studie som är intressant för ämnet identitet, är Future identitese som är publicerad av John 

Beddington. Studien blev klar 2013 och behandlar frågan om hur identiteter kommer att se ut om 10 år. 

Beddingtons studie tar upp fråga om individer på internet beter sig på samma sätt online som de gör i 

vardagslivet eller om internet på något sätt påverkar vem vi är. Ett möjligt svar på frågan som väcks av 

Beddingtons studie är att det är möjligt att individer skapar sig en särskild självbild på nätet där 

individen kan vara anonym och då har möjligheten att bygga upp en ny identitet som de själv kan 

konstruera. Jag kommer senare i denna uppsats gå in mer på djupet gällande denna reflektion för att visa 

hur individer påverkas av internetanvändande och de möjliga konsekvenser på individers identitet. För 

att kunna studera detta har jag i denna uppsats bland annat tänkt undersöka om individers identitet 

skiljer sig mellan den som visas i vardagslivet och den som visas online. 

 

Denna studie blir mycket aktuell då flera personer idag växer upp med internet redan från mycket tidig 

ålder (Findahl, 2012). Då individer påverkas starkt av sin omgivning så kan det tidiga 

internetanvändadet även ha en betydande effekt på identiteten. Ett tecken på att internet har en 
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betydande roll i identitetsskapande är det som studien Future identities (2013) har kommit fram till. 

Studien visar att den identitet som man har på nätet kan få samma betydelse i sociala sammanhang som 

t.ex kön och etnicitet har idag (Beddington 2013:8-10). Då vikten av den virtuella identiteten ökar så 

ökar även behovet av att studera effekterna av denna evolution. Då den brittiska studien fokuserar på 

utvecklingen i Storbritannien så blir det viktigt att bedriva liknande forskning i andra länder för att se 

om resultatet blir desamma eller om det finns någon skillnad i andra länder. Detta ökar vikten av min 

egen studie då alla mina informanter är bosatta i Sverige vilket ger en ökad kunskap just om Sverige. 

 

2. Syfte 

 

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom syftet med denna studie och även de avgränsningar som  

studien har. Jag kommer även i detta avsnitt ta upp några av de begrepp som är återkommande genom 

hela uppsatsen. 

 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen och förståelsen kring hur en identitet konstrueras på 

internet och hur den skiljer sig från den vardagliga identiteten. Med ”vardaglig” identitet så syftar jag i 

denna uppsats på den identitet som individer har när det inte är aktiva på internet. Det jag kommer att 

undersöka är hur individer konstruerar en självbild på internet genom bland annat deras fria val och om 

detta blir en identitet som skiljer sig från den vardagliga identiteten. För att uppnå detta syfte kommer 

jag att intervjua individer som är aktiva på nätet genom diverse sociala medier. Det är viktigt att studera 

om det finns en skillnad mellan vardagslivsidentiteten och den identitet man har på internet för att öka 

kunskapen om hur en identitet blir till och om man har flera eller enbart en identitet. Som jag har nämnt 

tidigare så blir min studie även viktig för att få en uppfattning ifall resultaten som bland annat Future 

identities (2013) har kommit fram till varierar beroende på nationalitet. 

 

Frågorna i intervjuerna formuleras för att jämföra känslan av bland annat erkännande på nätet kontra i 

verkliga livet då erkännande är en viktig del i skapandet av en självbild (Heidegren, 2009:16). Eftersom 

erkännande är en viktigt faktor för identiteten utgör det ett centralt tema i denna studie. Ett problem som 

kan uppstå när man undersöker erkännande genom intervju är att informanterna kan se ämnet som 

känsligt. Om en informant redan känner sig icke erkänd så kan denne tycka att det är obekvämt att svara 

på frågor gällande detta. 
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2.1 Frågeställning 

Hur  konstruerar individer en identitet genom interaktion via sociala medier på internet? 

Hur skiljer sig nätidentiteten ifrån den vardagliga identiteten? 

 

2.2 Avgränsning och definitioner 

Jag har valt att undersöka hur individer konstruerar en identitet genom att intervjua några personer 

angående hur de kommunicerar på diverse sociala medier som t.ex Facebook eller onlinespel. Genom att 

undersöka hur de kommunicerar via internet och jämföra det med hur de kommunicerar i vardagslivet så 

hoppas jag på att kunna se skillnader och likheter i deras identiteter.  

 

I denna studie begränsar jag mig till en yngre population (18-25 år). Dessa har växt upp med internet 

och räknas idag som vuxna. Dessa individer har varit i kontakt med internet under större delen av sina 

liv och fått en mer naturlig koppling till nätet vilket möjligtvis även kan ha påverkats mer av internet. 

Jag har även valt att avgränsa mig till individer som använder sig av internet fler dagar i veckan med 

syfte att kommunicera med andra. Jag valde denna avgränsning då jag undersöker hur 

internetanvändande påverkar identiteten vilket då medför kravet att individen använder sig av internet 

men även har ett aktivt liv utanför internet. Det är viktigt att de individer som är med i min studie inte 

enbart spenderar sin sociala tid vid internet då detta kan påverka den ”normala” sociala interaktionen. 

Jag har enbart valt individer som spenderar cirka halva sin fritid utanför internet. Mer specifikt hur jag 

har valt ut mina informanter kommer jag att ta upp under metodavsnittet av denna uppsats. 

 

Jag är själv medveten om att det kan vara svårt att få svar på hur informantens identitet ser ut. Dock 

kommer jag i denna studie att avgränsa mig till informanternas egen uppfattning av hur de ser på sin 

egen identitet både i vardagslivet och på nätet för att sedan jämföra detta med hur teorier ser på 

identitetsskapande. 

 

Ett begrepp som jag kommer att använda mig mycket av under denna studie är internet. Jag tolkar själv 

detta begrepp som all kommunikation och interaktion via en virtuell miljö där man kopplar upp sig via 

internet. Med andra ord kommer begreppet internet tolkas ganska brett och innesluta allt ifrån onlinespel 

till chattar och sociala forum. Dock i min studie måste internetanvändandet vara kopplat till andra 

användare. Med andra ord kräver jag i min studie att informanterna använder internet för att 

kommunicera med andra individer och inte enbart använder internet för att t.ex läsa nyheterna. 
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3. Tidigare forskning 

 

Det finns en hel del forskning på hur en identitet skapas och på senare tid har även en del forskning 

gjorts gällande internets och onlinespels påverkan på identiteten. I följande avsnitt kommer jag att 

presentera några av dessa studier som har koncentrerat sig på hur identiteten påverkas av den ökade 

förbindelsen i världen och hur identiteter kommer att se ut i framtiden samt hur datorer och internet 

påverkar identiteten. 

 

3.1 Future identities 

Det första forskningsprojekt heter Future identites (Beddington, 2013). Studien har gått ut på att försöka 

identifiera hur identiteter kommer att se ut i Storbritannien om tio år i jämförelse med hur det ser ut 

idag. I denna studie har de även undersökt hur internet påverkar identiteten. I studien kallas den 

generation som har växt upp med internet från unga år för ”Generation Z”
1
. Dessa individer har under 

hela sin uppväxt varit sammankopplade genom sociala medier som bland annat bloggar och spel och 

använder dagligen internet för att kommunicera och planera möten med varandra. I studien målas 

internet upp som en ”värld i världen”, alltså att det som tidigare enbart var möjligt i individens närmiljö 

idag är tillgängligt på en global nivå inom några sekunder. Vi kan inte enbart kommunicera med andra 

individer på andra sidan jorden utan vi har även idag möjligheten att utföra bankärenden och handla 

kläder via internet (Beddington, 2013:32). 

 

Den brittiska studien tar även upp att i internets födelsestadium var man orolig över att individer som 

använde sig mycket av internet skulle utveckla en dubbel personlighet eller på andra sätt få en rubbad 

personlighet (Beddington, 2013:32). Dock visade det sig att detta inte var fallet. I stället för att utveckla 

en helt ny identitet på internet så visade det sig att individer enbart ”förlängde” sin ”riktiga” identitet 

och modifierade denna för att passa in i de rådande förhållandena på nätet. Studien hävdar att detta 

bevisar att en identitet är mer flexibel och mer kontextbunden än vad man tidigare trodde. Studien 

menar även på att fiktiva identiteter som t.ex spelkaraktären även det är en förlängning av den ”riktiga” 

identiteten och att dessa inte skiljer sig från de roller man tar till sig i vardagslivet. En fiktiv identitet i 

                                                 
1 ”Generation Z” markerar generationen från mitten av 1990-talet fram tills idag. Studien ger ingen klar defenition varför 

det ska kallas ”Generation Z” utan är enbart en titel på den generationen. 



 5 

ett spel är alltså inte en helt ny identitet på samma sätt som att ”jobbidentiteten” inte är en helt ny 

identitet i vardagslivet (Beddington 2013:32). 

 

Studien (Future identities 2013) visar även att ”Generation Z” är så vana vid att förflytta sig mellan 

dessa identiteter (den virtuella och den vardagliga) att gränsen mellan de två olika världarna börjar att 

suddas ut. Studien påvisar att enbart för att man måste skiljas åt i ”offlinevärlden” så fortsätter 

konversationerna sedan ”online” via diverse sociala medier (Beddington 2013:32). 

 

I min egen studie undersöker jag liknande fenomen hos mina informanter. Dock blir min studie aningen 

annorlunda då min population är en svensk befolkning i stället för en brittisk. Detta kan ge annorlunda 

resultat då de samhälleliga normerna kan variera i den fysiska världen. Om de vardagliga normerna har 

en betydande roll i den virtuella världen så kan det synas i denna uppsats. 

 

3.2 leva.online 

Den andra forskningsstudien som jag har tagit del av inför min egen uppsats är Sherry Turkles (1995) 

arbete kring identitet på internet. Jag valde Turkles studie då Turkle är en av USA:s ledande 

psykoanalytiker och på grund av sin studie av ”cyberrymden” (dvs. internetvärlden) (Turkle, 1995:9) 

och hur den påverkar individer har blivit en av de främsta tolkarna av ”cyberrymden” och hur individer 

påverkas av datoranvändande (Turkles, 1995:9). Den studie av Turkles som jag har valt att ta del av 

heter med svensk översättning leva.online (Life on the screen). I studien behandlar Turkle förhållandet 

mellan människa och dator och vilken effekt detta får för individens sätt att tolka jaget. Turlkes studie är 

baserad på hundratals intervjuer (Turkle, 1995:9). 

 

Precis som i min egen uppsats undersöker Turkle om hur cyberrymden påverkar identitetsskapandet. I 

Turkles bok undersöks detta i kontrast till så kallade ”MUD:spelare”
2
. ”MUD spelare” utagerar en roll i 

en ”dungeon” (spelplan) som de själva, eller andra har skapat. Spelarens roll kan variera både i ras 

(människa eller andra icke-mänskliga varelser) och i kön (Turkle, 1995:11). Turkle förklarar även att i 

en MUD är individerna anonyma, vilket gör att de själva kan välja hur nära deras roll ska reflektera den 

”riktiga” identiteten. Om en person ideligen rollspelar så väcks frågan om hur detta påverkar spelarens 

självuppfattning och om han eller hon har lättare att identifiera sig med sin rollkaraktär än med sin 

vardagliga identitet. En av de spelare som Turkle har intervjuat säger ”En del av mig, en väldigt viktig 

                                                 
2 MUD står för Multi-User Dungeon  
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del av mig, existerar bara inne i PernMUD” (Turkle, 1995:14). Turkle menar även att den anonymiteten 

som finns inom MUD:arna ger personer större möjlighet att uttrycka sig på nya sätt och genom detta 

utforska sin identitet på ett sätt som de inte skulle kunna göra i vardagslivet (Turkle, 1995:15). 

 

En annan aspekt av det växande internetanvändandet som Turkle skriver om är försöket att återgå till 

”bysamhället”. I samhället växer decentraliseringen och viktiga sociala mötesplatser som t.ex en 

föreningslokal förlorar sin tidigare roll. Istället menar Turkle att individer spenderar mer tid ensam 

framför datorskärmen men på samma gång kopplar individer samman sig via mötesplatser på internet 

som t.ex olika forum och elektronisk post. Denna utveckling har lett till att social interaktion inte längre 

kräver att personerna är på samma fysiska plats utan kan kommunicera över hela jorden (Turkle, 

1995:217-218). En fråga som Turkle väcker med den nya kommunikationstekniken är om den verkligen 

fyller vårt behov av interaktion. 

 

En annan problematik som uppkommer med den nya tekniken är att man kan aldrig vara helt säker vem 

man pratar med online. I Turkles bok har hon intervjuat en kvinna som medger att hon online har varit 

mer utåtriktad och mindre hämmad. Hon säger att online känner hon sig mer som den hon skulle vilja 

vara och att när hon nu ska träffa en person som hon har nätdejtat med online är hon orolig för att han 

inte ska vara lik sin nätidentitet och att hon själv inte ska kunna ha samma självsäkerhet i det ”verkliga” 

livet” (Turkle, 1995:219). 

 

Mycket av det som Turkle tar upp i sin forskning är även sådant som jag själv kommer att fördjupa mig 

i. Det är viktigt att undersöka liknande fenomen som Turkle studerat eftersom hennes forskning gjordes 

för cirka 20 år sen och en förnyad form av liknande forskningsområde behövs för att se om samma 

resultat framkommer i vårt samtida samhälle. Detta gör min egen forskning viktig då jag undersöker 

liknande fenomen i dagens samhälle. 

 

3.3 ”The sociality of gaming” 

En annan studie som tar upp identitet på internet är Lina Eklunds avhandling ”The sociality of gaming” 

(2012). Studiens fokus ligger i att undersöka den sociala interaktionen i digitala spel. För att kunna 

undersöka detta har Eklund intervjuat personer som spelar digitala spel för att ta reda på hur de tänker, 

vad de diskuterar och vad de får ut av de sociala spelen. Eklunds avhandling är uppbyggd av fyra olika 

delstudier som alla behandlar ämnet social interaktion i den digitala världen (Eklund, 2012:9). Det 
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Eklund har kommit fram till i sin studie är bland annat att en stor del av Sveriges population (40%) från 

tolv år och uppåt spelar digitala spel i någon form. En av de viktigaste punkter som Eklund själv 

presenterar är att spelarna anser att det är svårare att spela digitala spel med främlingar än med t.ex 

familjemedlemmar eller vänner. Detta beror på enligt studien att det är svårt att organisera spelandet 

med främlingar då det är svårt att bygga upp stabila normsystem vilket leder till att man inte har 

gemensam regler kring spelandet (Eklund, 2012:56). Eklund skriver även att genusroller har en 

betydande roll i dessa spel, men på grund av den relativa anonymiteten så finns det en viss frihet att 

undvika normerna som tillkommer genus. Dock menar Eklund att kvinnor ändå är en marginaliserad 

grupp som har svårt att agera på samma sätt som män då offline och online enbart är olika sidor av 

samma mynt. De begränsningar som finns i offline samhället kommer även att avspeglas på online 

samhället när det gäller genusroller (Eklund, 2012:56). 

 

Det som jag kommer att ta med mig från denna studie till min egna är den fakta att en stor del av 

Sveriges population är aktiva användare av digitala spel och även onlinespel vilket gör det viktigt att 

studera vad spelen har för effekt på individen. Jag kommer även att använda mig av det som Eklund tar 

upp gällande att anonymiteten inte måste leda till rörelsefrihet utan att även fast en individ är anonym så 

kan det finnas begränsningar.  

 

4. Teori 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teorier som jag sedan kommer att använda mig av för att 

analysera de intervjumaterial som jag har samlat in genom intervjuer med mina sex informanter. 

 

4.1 Skapandet av en identitet 

Som teoretisk utgångspunkt i denna studie har jag valt att använda mig av Anthony Giddens teori om 

självidentitet och hur det moderna samhället påverkar skapandet av denna. Giddens (1999) skriver om 

skillnaden mellan det traditionella samhället och det moderna samhället och hur man i dessa två skapar 

sig en självidentitet. 

 

För att kunna förstå Giddens tankar måste jag först förklara vad han menar med begreppet ”modernitet”. 

Giddens menar att moderniteten började under 1900-talets industrialisering och samhällsutveckling och 
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att tiden före detta kan klassas som den ”traditionella” epoken. Giddens tar upp tre stycken 

huvudpunkter gällande vad som skiljer moderniteten från det traditionella. 

 

Giddens skriver att vikten av ”åtskiljandet av tid och rum” är en viktig del i det moderna 

självbildsskapandet. Åtskiljandet av tid och rum betyder i grova drag att de sociala interaktionerna inte 

kräver att man befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt utan att man kan befinna sig i olika 

tidszoner på olika delar av världen men ändå kunna interagera med varandra. Giddens menar också att i 

dagens samhälle så har varje individ en uppfattning om hur fenomen har sett ut i det förflutna, hur det 

ser ut i nutid och har en uppfattning om framtiden (Giddens, 1999:25). Från detta kan man tolka att i den 

traditionella epoken var man mer i ”nuet” i stället för att reflektera över framtiden och tidigare episoder 

vilket kan ha både sina för och nackdelar. I min uppsats blir ”åtskiljandet av tid och rum” viktig då det 

hjälper till att öka förståelsen för hur den obegränsade kommunikationen påverkar individen. Då 

tidzoner inte längre har samma betydelse för kommunikationen som det hade förr så leder det till att 

individer över hela välden fritt kan kommunicera med varandra när de vill.  

 

Det andra begreppet som utmärker moderniteten kallar Gidden ”urbäddningsmekanismer”. Begreppet 

åsyftar att expertsystem urholkar den egna erfarenheten vilket enligt Giddens kan leda till att individen 

är sämre rustad för traumatiska händelser. Ett exempel på detta är när man blir sjuk. I det moderna 

samhället har vi läkare som fungerar som en del av ett expertsystem och som tar ifrån oss en stor del av 

beslutsprocessen gällande vad som ska göras åt sjukdomen. Då vi inte behöver reflektera över hur vi ska 

ta hand om oss själva om vi blir sjuka så blir det en större chock för oss när vi väl blir sjuka (Giddens, 

1999:26). Det går även att se internet som en ”urbäddningsmekanism” då individen själv inte längre 

behöver införskaffa sig egna erfarenheter då information om det mesta finns på internet. Då man tidigare 

sökte informantion från varandra genom ”face-to-face” interaktioner så går det idag att få den mesta 

informationen genom en enkel sökning på tjänster som t.ex Google. Jag kommer i min egna studie att 

undersöka om dessa ”urbäddningsmekanismer” även finns på internet och i sådana fall hur de påverkar 

individer. 

 

Ett annat viktigt begrepp i moderniteten är det som Giddens kallar ”institutionell reflexivitet” vilket 

betyder att individen ständigt måste ha kunskap om sin omgivning för att kunna fungera socialt i det 

moderna samhället. Individen själv måste reflektera över det som händer och i större utsträckning ta 

egna beslut än vad man tidigare behövde i den traditionella epoken (Giddens, 1999:27). 
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När vi nu förstår vad Giddens menar med modernitet så blir det lättare att skilja mellan det ”moderna” 

och det ”traditionella”. Giddens beskriver i längden hur moderniteten har lett till att individer måste göra 

ett aktivt val av livsstil vilket man inte behövde under den traditionella epoken. Under traditionella 

förhållanden menar Giddens att man ärvde sin livsstil från sin kultur genom bland annat det som kallas 

”rites-of-passage” man går från ungdom till vuxen. Ett exempel på ”rites-of-passage” är studenten som 

symboliserar att individer träder in i vuxenlivet. Även fast ”rites-of-passage” kan ha en stor betydelse 

idag så menar Giddens att dessa har fått en mindre roll i individers identitetskonstruktion. Under 

moderniteten måste individen i stället som sagt göra ett aktivt val hur den ska leva. Dock hävdar 

Giddens att detta val inte är helt frivilligt då vi i dagens samhälle ständigt blir utsatta för influenser från 

det omgivande samhället. En stor faktor som påverkar människor är massmedia. Reklam och tv-program 

påverkar individen även fast individen själv inte alltid vill tro på att de själva påverkas. Giddens vill 

ändå poängtera att moderniteten är ”individens tid” och att individen själv gör fler val själv än vad den 

gjorde under den traditionella eran (Giddens, 1999:101).  

 

Giddens beskriver att påverkan från samhället och det egna valet är vad som gör att vi skapar en 

självbild i dagens samhälle. Hur går då detta att applicera på den virtuella världen? Ett exempel på de 

fria valet som Giddens skriver om kan man se i valet som vissa personer gör när de väljer att blotta sina 

liv genom bland annat bloggar. I min uppsats använder jag mig av Giddens kriterier för hur en självbild 

kan konstrueras och påverkas  för att se om liknande företeelser även sker i den virtuella världen. Jag 

vill med andra ord se om de fria valen som Giddens skriver om även existerar på internet när det gäller 

konstruktionen av en självbild. 

 

4.2 Erkännande 

En annan teori som kommer användas för att förstå identitet på nätet är det som Carl-Göran Heidegren 

(2009) skriver om nämligen erkännande. Heidegren presenterar några av de tankar som Herbert Meads 

har gällande skapandet av en självbild. I stora drag kan man se dessa tankar som att individen inte kan 

skapa sig en god självbild om den inte kan spegla sig genom andra (Heidegren, 2009:16). Heidegren tar 

även upp ett exempel på att varje individ strävar efter att bli erkänd för sina insatser. Även det minsta 

tecknet på erkännande kan ha stor betydelse för en individ. Ett exempel på detta är när Heidegren tar 

upp mötet mellan två vänner. Om man hälsar på varandra genom att skaka hand eller enbart genom en 

nick så bekräftar man varandra men om den ena i stället låter bli att konfirmera vänskapen så blir det 



 10 

inget ömsesidigt erkännande vilket gör att den ena parten helt enkelt inte känner sig erkänd (ibid:15). 

Om man då inte blir erkänd av sin vän så försvinner en möjlig faktor till individens identitet. Det går 

inte längre att identifiera sig som den personens vän. 

 

Heidegren presenterar även tre olika analysnivåer som han anser bör användas när man analyserar 

erkännande. Den första nivån av analys som han kallar ”mikronivå” menar han analyserar på en 

interpersonell nivå där attityd, gester och handlingar på en konkret sätt synliggör vad erkännande är. 

Den andra nivån har Heidegren döpt till ”mellannivån”. Mellannivån går att uppfatta som en historisk 

relation mellan människor. Med historisk menas inte hur individer interagerade t.ex på 30-talet och idag 

utan hur individ A och B agerar mot varandra under den tid som de har varit i kontakt med varandra. 

Den sista nivån har fått namnet ”makronivå” och åsyftar på den institutionaliserade 

erkännandeordningen. Med andra ord är den sista nivån de samhälleliga normerna som existerar i 

samhället och ger erkännande till vissa grupper (Heidegren, 2009:64-65). 

 

I min egna uppsats kommer jag framför allt att använda mig av Heidegrens första nivå nämligen 

”mikronivån” då denna nivå är lättast att observera vid korta möten med okända individer. Den första 

nivån är även lättare för mina informanter att observera då det är detta som är tydligast vid kortare 

interaktioner. Jag kommer även att undersöka den andra nivån som visar hur interaktioner utvecklas 

under samtalens gång. För att uppnå detta kommer jag att fråga mina informanter hur samtal brukar 

utvecklas under interaktionen för att kunna undersöka om erkännande utväxlas mellan alla deltagare. 

Den sista nivån kommer jag att använda för att fråga mina informanter om vardagliga normer har någon 

effekt på normerna på internet, eller om internet har sina egna normregler. Med andra ord så vill jag 

undersöka om egenskaper som t.ex kön och etnicitet har samma påverkan på erkännandet som det har i 

vardagslivet eller om gängse normer inte spelar någon roll på internet.  

 

4.3 Maskerad identitet 

En tredje teori som blir viktig i denna studie är  Erving Goffmans (2005) teori kring ”roller” i 

vardagslivet, då man kan se internet som en scen där individen spelar en roll. En av det viktiga sakerna 

som Goffman tar upp i sin bok Jaget och maskerna (2005) är ”tron på rollen”. Goffman förklarar att 

individen måste få observatören att tro på att individen besitter de egenskaper och kunskaper som den 

hävdar. Goffman förklarar även att den populära uppfattningen är att individer spelar sin roll ”till 

förmån för andra människor” (Goffman, 2009:25). En annan del i Goffman bok som är intressant för 
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denna studie är då Goffman förklarar att skådespelaren även kan bli helt ”duperad” av sin roll och själv 

bli lurad att rollen är ”äkta” (Goffman, 2009:25). 

 

När individer väl agerar sin roll dvs. spelar ut den då är det enligt Goffman viktigt att ”skådespelaren” 

inte tvekar utan att den agerar utan eftertanke. Som ett exempel på detta tar Goffman upp rollen som en 

basebolldomare. Om domaren tänker efter på sitt beslut så får han större säkerhet att beslutet är korrekt 

men han samtidigt förmedlar inte rollen som en självsäker domare till publiken (Goffman, 2009:35). 

 

En annan viktigt sak som Goffman tar upp och som även går att applicera på undersökningar av 

interaktion på internet är det han kallar ”regioner”. Goffman förklarar att i framträdanden, som t.ex på 

en restaurang, så finns det både en ”främre” och en ”bakre region”. I exemplet med restaurangen så 

skulle den främre regionen vara ute bland gästerna. I den främre regionen så måste servitörerna följa de 

normer som de förväntas att följa för att gästerna ska trivas. Den bakre regionen skulle återspegla köket 

där servitörerna kan agera mer öppet. I den bakre regionen behöver inte servitörerna oroa sig för 

gästerna då det inte finns någon insyn till köket. I den bakre regionen kan individen, som i detta exempel 

är servitörerna, även förbereda sig inför inträdet till den främre regionen (Goffman, 2009:97-102).  

 

4.4 Analysram 

Jag har nu beskrivit tre teorier kring identitet skapande och hur man agerar utifrån olika identiteter. 

Giddens (1999) skriver om hur moderniteten påverkar identitetsskapande genom de fria valet, 

Heidegren (2009) förklarar vikten av erkännande för att kunna utveckla en ”hälsosam” identitet och 

Goffman (2009) förklarar att en identitet kan ses som en ”roll” man går in i för att behaga möjliga 

åskådare. 

 

Hur kommer jag då att använda dessa för att tolka min egen empiri? 

 

Som jag har beskrivit tidigare är det fria valet viktigt när det kommer till att skapa sig en identitet i det 

moderna samhället. För att kunna tolka ”det fria valet” från den empiri som finns i denna uppsats har jag 

valt delar av Giddens teori som belyser vad ett fritt val är. Den första aspekten av det ”fria valet” som 

jag behandlar berör tillgänglighet. För att kunna göra ett ”fritt val” behövs det att man har möjlighet till 

att göra valet. Detta undersöker jag med hjälp av Giddens teori kring ”åtskiljandet av tid och rum” då 

Giddens förklarar att individen idag kan få tillgång till fler verktyg att skapa sig en identitet då man har 
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lättare att komma i kontakt med bland annat nya kulturer. I min studie åsyftar detta den fria 

kommunikationen via internet som sträcker sig till världens alla hörn. Jag kommer med andra ord att 

börja med att undersöka om individer har tillgång till internet på ett smidigt sätt (snabb uppkoppling och 

överkomlig prisklass).   

 

Både Giddens (1999) och Heidegren (2009) har i sina studier presenterat ett antal kriterier för hur en 

identitet skapas och även diskuterat vad en identitet är. Som jag har nämnt tidigare ser Gidden det som 

att individen själv skapar sin identitet i dagens samhälle men att yttre faktorer även kan vara en 

betydande faktor som påverkar identiteten. Heidegren menar utöver det att individen även måste få 

erkännande för sitt ”jag”, sin förståelse av sig själv, för att identiteten ska konstrueras.Dessa kriterier 

kommer jag att applicera på mitt egna intervjumaterial för att undersöka om en särskild identitet 

konstrueras på internet. 

 

Jag kommer även att använda Goffmans tankar om ”rollen” för att undersöka om den möjliga identiteten 

på internet endast är en roll som man tillfälligt spelar. I studien tolkar jag Goffmans ”roll” som en 

påhittad karaktär som skiljer sig från individens ”riktiga” identitet på betydande punkter. Med det menar 

jag att en individ som i vanliga fall är väldigt maskulin av sig kan beter sig på ett feminint sätt online. 

Det går att se identitieskonstruktionen på internet som ett medvetet ”spel” där individer gör medvetna 

handlingar för att påverka den synliga identiteten medan i vardagslivet så konstrueras identiteten 

omedvetet. 

 

Goffmans tankar (2009) kring ”regioner” är även väldigt viktigt i denna studie då det finns en tydlig 

avgränsning mellan den som jag kan betrakta främre respektive bakre regionen gällande användning av 

internet. ”Regioner” är enligt Goffman både en synlig främre ”region” där individen är observerbar av 

andra och en bakre ”region” där individer inte är synlig. Det går med andra ord att se ”regioner” som 

rum som individer rör sig i mellan. Då man kommunicerar via t.ex chatter kan man fritt röra sig mellan 

den främre och bakre regionen då man inte har en fysisk kontakt med den man kommunicerar med utan 

de sitter på var sin sida av t.ex en datorskärm. I det här fallet så skulle då det som skrivs i chatten vara 

den främje synliga ”regionen” då det är observerbart av alla deltagare. Det som däremot händer på andra 

sidan av datorskärmen alltså i den fysiska välden är inte observerbart av alla deltagare utan är enbart  

synligt för ”skådespelaren” vilket gör det till en dold bakre ”region”. Då alla deltagare inte kan se in i 

den bakre ”regionen” och se vem ”skådespelaren” eller individen verkligen är gör att ”skådespelaren” 
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själv kan välja vilken roll den ska spela. Då detta medför att individer på internet kan välja att vara 

anonyma blir det även intressant att undersöka de möjliga effekter som anonymiteten kan ha på 

individens identitet. 

 

5. Metod 

 

I följande avsnitt kommer jag att förklara hur jag har genomfört studien, hur jag har gjort urvalet av 

informanter samt hur jag har bedömt datakvaliteten. 

 

5.1 Intervjuer 

För denna studie har jag valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie där frågorna är semi-

strukturerade för att öka flexibiliteten och ge möjlighet till földfrågor om det skulle behövas. Jan Trost 

poängterar i Kvalitativa intervjuer (2010) att en kvalitativ studie mer lämpad om man vill undersöka hur 

en person tänker eller resonerar (Trost 2010:32).Därför passar denna metod studiens syfte som är att se 

hur individer själva uppfattar skapandet av en identitet. Det blir även lättare att komma med följdfrågor 

till informanten då man kommunicerar med de direkt. Då jag träffade mina informanter hade jag även 

möjligheten att korrigera och lägga till frågor om detta ansågs som nödvändigt. Då jag använder mig av 

intervjuer har jag även en större chans att registrera oväntade svar som jag annars hade missat genom 

t.ex en enkätundersökning (Esaiasson m.fl., 2007:283). 

 

5.2 Centrala begrepp 

För att sedan analysera den empiri som har framkommit kommer jag att använda mig av vissa centrala 

begrepp för att undersöka hur identitet skapas på internet. De tre centrala begreppen är: ”erkännande”, 

”identitet” och ”roll” har jag lånat från Heidegren (2009), Giddens (1999) och Goffman (2009). 

Heidegren presenterar Fichte och Hegels definition av begreppet ”Erkännande” som att individer 

inskränker sin egen frihet för att kunna leva tillsammans som fria väsen. Med andra ord så krävs det att 

varje person begränsar sina egna intressen för att ge plats åt andra. När båda parterna uppfyller detta så 

uppstår då ömsesidigt erkännande (Heidegren, 2009:14). Med andra ord så är ”erkännande” inte något 

som kan ges av enbart en part utan måste strävas efter av båda parter. 

 

Begreppet ”identitet” kan beskrivas på många sätt. Giddens använder bland annat orden ”självidentiten” 

och ”livsstil” i Moderniteten och självidentiteten för att beskriva hur en identitet är uppbyggd. Giddens 
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skiljer även på hur man skapar sig en identitet i det moderna- och i det traditionella samhället vilket jag 

har förklarat tidigare i denna uppsats (Giddens, 1999:101). 

 

Goffmans ”roll” går att beskriva som ett skådespeleri. Individer går in i en roll som de agerar i olika 

forum. Det som är intressant gällande Goffmans teori om rollen är att även fast det från början enbart är 

en påhittad roll så kan individen efter en tid ta till sig sin roll och göra det till den sanna identiteten. Ett 

exempel på detta som Goffman själv tar upp är den ”gröne rekryten” som till en början följer den etik 

och de regler som väntas av en armérekryt för att undvika fysisk bestraffning. Efter en tid kommer han i 

stället att ta till sig de normer som finns inom armén och göra sitt bästa för att inte vanhelga sin 

officerare och få respekt av sina soldatkollegor i stället för att enbart tänka på sitt eget bästa (Goffman, 

2009:27).   

 

5.3 Urval 

Då studien riktar in sig på individer som använder sig av internet var det inte svårt att komma i kontakt 

med informanter. De informanter som jag tillfrågade om de ville vara med i studien var positivt inställda 

till studien och alla tillfrågade tackade omedelbart ja. 

 

För att välja ut informanter till denna studie har jag valt att använda mig av ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval beskrivs av Trost (2010) som att forskaren först väljer ut ett antal variabler som har 

betydelse för forskningens syfte och sedan söker informanter efter dessa variabler (Trost 2010:138). Den 

primära variabeln som jag har valt att utgå ifrån när jag sökt informanter var att de ska vara aktiva inom 

sociala medier på nätet (t.ex. forum eller bloggar). Jag valde även att begränsa mig till en yngre (18-25) 

population då jag ansåg att det är dessa som fortfarande är mest influerade av internet och även dessa 

som använder sig av internet för social interaktion mest. 

 

För att fort få tillgång till informanter använde jag mig sedan av bekvämlighetsurval (Trost 2010:140) 

då jag använde mig av mitt eget kontaktnät för att hitta intresserade individer till min studie. Trost 

(2010) påpekar att vid bekvämlighetsurval kan ett problem uppstå då de personer man väljer kan vara 

för ”säregna” vilket skulle bli problematiskt om man vill ha mer ”vanliga” människor (ibid:140). Om 

man har mer ”vanliga” människor blir det lättare att generalisera ur en statistisk synvinkel. Dock blir 

detta inte ett problem i denna studie då jag dels vill ta tillvara på de olikheter som individerna kan 

uppvisa genom intervjuerna och jag försöker inte heller att bevisa någon statistisk generaliserbarhet.  
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De informanter som var villiga att delta i studien var tre killar och tre tjejer i åldrarna mellan 18-25. 

Samtliga informanter har en ”aktiv internetanvänding” och spenderar mer än halva sin fritid utanför 

internet. För att räkna ut ”halva fritiden” har jag valt att räkna hur mycket fritid en vanlig arbetare har 

per vecka. Jag har räknat på att en vanligt arbetare eller student arbetar ca 40 timmar per vecka. Detta 

ger en genomsnittlig arbetare ca 128 timmar fri tid. En vanlig arbetare behöver sedan ca 8 timmar sömn 

per dag vilket ger 72 timmar fri tid. Hälften av denna tid (36 timmar) ska då spenderas utanför internet. 

Som jag har nämnt måste informanten även vara en ”aktiv internetanvändare”. För att kvalificera till 

”aktivt internetanvändande” har jag valt att definiera det som mer än sju timmar i veckan då man 

kommunicera för privat ändamål med andra individer genom sociala medier som t.ex Facebook, eller 

andra digitala mötesplatser som onlinespel.  Denna avgränsning beslutade jag då jag söker personer som 

är online tillräckligt mycket för att kunna bli påverkade av det. 

 

5.4 Genomförande: 

Intervjuerna genomfördes under 45 minuter var. Innan intervjuerna startade upplyste jag varje informant 

om vilka etiska riktlinjer som jag följde i min studie och att jag försäkrade deras anonymitet. De etiska 

riktlinjer som jag följde kommer jag att presentera senare i denna studie. 

 

Under intervjuerna förde jag anteckningar över det som sades då jag inte hade tillgång till en 

bandspelare som hade varit mer optimalt för att försäkra mig om att jag fick med allt som sades. Risken 

med att anteckna i stället för att spela in är att delar av de som informanter säger kan försvinna eller 

missuppfattas under intervjutillfället vilket leder till en minskad reabilitet (tillförlitlighet) i denna studie. 

Dock anser jag själv att jag fick med den information som behövdes för att kunna göra en ordentlig 

analys. För att informanterna skulle känna sig bekväma fick varje informant själv välja vart den ville 

intervjuas dock rekommenderade jag att vi skulle utföra intervjuerna antingen hemma hos dem eller 

hemma hos mig då det kan leda till en lugnare och mer avslappnad miljö. De flesta informanter ville att 

jag skulle komma till dem för att utföra intervjuerna. 

 

När jag var klar med varje enskild intervju tog jag hem intervjuerna och läste igenom vad som hade 

sagts. Då de flesta av mina informanter är nära kontakter hade jag även möjligheten att återkontakta dem 

om det var något som var oklart. Dock gjorde jag mitt bästa att inte missa något som sades då det kan 

vara problematiskt för informanten att återberätta vad den sa under intervjun. Om jag skulle ha blivit 
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tvungen att be informanterna att återberätta så skulle även problemet med att informanten kan ändrar sitt 

uttalande kunna uppstå. Dock anser jag att jag fick med det som sades under intervjun och därför 

behövdes återkontakt med informanten för ett förtydligande aldrig utföras. Under de intervjutillfällen 

som jag har haft har alla informanter varit samarbetsvilliga och ingen av informanterna tyckte att någon 

av frågorna var för personlig eller av annan anledning svår att svara på. 

 

5.5 Etiskt hänsynstagande 

Under hela studien följer jag de etiska principer som dikteras i Forskningsmetoder i socialt arbete 

(2005). I boken rekommenderas att man ska informera sina informanter om rätten de har att vara 

anonyma och att de kan avbryta intervjun när de vill. De har även rätten att inte svara på de frågor som 

de inte vill svara på (Larsson, 2005:121). 

 

En annan faktor gällande etik var hur intervjuerna skulle antecknas. I Forskningsetik – En introduktion 

skriver Birgitta Forsman (1997) att vid intervjuer är dokumentation av särskild vikt då hela underlaget 

bygger på att forskaren på ett tillförlitligt sätt dokumenterar det som framkommer av intervjun. Dock är 

det viktigt att ta hänsyn till den intervjuade när man väljer sätt att dokumentera intervjun på. Ett exempel 

som Forsman tar upp är att gamla personer kan vara rädda för att bli inspelade på en bandspelare vilket 

gör att man då bör undvika att använda det (Forsman, 1997:72).  

 

Jag gjorde även mitt yttersta att se till att de anteckningar jag har gjort under intervjuerna enbart ses av 

mig och att jag sedan kommer att kassera materialet efter att studien har avslutats. 

 

5.6 Bedömning av datakvalitet 

Det finns skilda åsikter på hur datakvalitet ska bedömas när det kommer till kvalitativ forskning. Jan 

Trost beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (2010) validitet och reliabilitet inte går att mäta på 

samma sätt som vid en kvantitativ undersökning (t.ex enkäter). Trost menar i stället att vid kvalitativ 

forskning måste forskaren visa att datan har samlats in på ett seriöst och relevant sätt för den aktuella 

problemställningen (Trost, 2010: 133-134). Jag tycker att jag med detta i åtanke har en bra datakvalitet 

då jag redovisar hur jag har samlat in min data vilket ger läsaren en inblick i hur studien har gått till. Jag 

anser även att jag har undersökt det som jag har utgett mig för att undersöka vilket är avgörande för att 

datakvaliteten ska vara bra. 
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Trost (2010) poängterar även att följdfrågor är viktigt för att datakvaliten ska bli bättre (Trost, 2010: 

133-134). Med detta i åtanke valde jag att utföra intervjuerna genom en semistrukturerad intervjustudie. 

Jag valde att göra semistrukturerade interjvuer istället för strukturerade intervjuer då den 

semistrukturerade varianten lät mig komma med följdfrågor vilket är viktigt för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna. Med hjälp av följdfrågor så kunde jag få mer förståelse för vad informanterna 

menade och på så sätt undvika missförstånd. 

 

6. Resultat och analys 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen för hur identitet skapas på internet. I följande 

avsnitt kommer jag att presentera den empiri som jag har samlat in och analysen av de intervjuer som 

jag har genomfört. 

 

För att underlätta läsningen har jag, som jag redan har nämnt tidigare i uppsatsen, valt att ge 

informanterna fiktiva namn. I denna studie har jag valt att kalla dem: Erik, Sofia, Markus, Elin, Viktor 

och Veronica.   

 

6.1 Det frivilliga valet 

Som Anthony Giddens skriver om i Modernitet och självidentitet (1999) är åtskiljandet av tid och rum 

en viktig faktor i det moderna samhället för skapandet av en självbild. När jag frågade mina informanter 

om hur mycket tiden och det fysiska rummet spelar för roll i deras vardagliga interaktion med andra 

människor så svarade de att de har varit aktiva på sociala internetsidor och/eller onlinespel sedan 14 års 

ålder och är fortfarande dagligen aktiva på bland annat Facebook och andra forum. Informanterna 

förklarar dock att deras användande av sociala medier och interaktion via internet har ökat under senare 

år. Viktor berättar att när han var yngre så brukade han och hans vänner nästan regelbundet träffas i 

parker eller andra mötesplatser. Men när internet blev tillgängligt så ändrades scenen till mötesplatser på 

internet som t.ex onlinespel och sociala medier som Facebook. Informanten Erik berättar att det i dagens 

samhälle är lättare att ha kontakt med folk från andra länder. Då internet är globalt så går det att komma 

i kontakt med folk som man annars aldrig hade haft möjligheten till att prata med. Erik berättar att han 

idag har många vänner online som bor utomlands som han aldrig har pratat med i vardagslivet. Han 

tycker även att barriärer som nationalitet börjar luckras upp och få en mindre betydelse, i alla fall på 

internet. Erik berättar att kontakten han har med folk från andra länder för det mesta sker via chatter 
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men med hjälp av program som Skype (online telefoni) är det även möjligt att prata med individer i t.ex 

Asien utan dyra telefonräkningar. 

 

Det mina informanter berättar hittar bekräftelse hos Giddens forskning som tar upp att tid och rum får en 

mindre betydelse för interaktionen mellan individer (Giddens, 1999:25). Det spelar inte längre någon 

roll om man sitter i samma rum som personen man vill kommunicera med utan en person kan sitta i sitt 

sovrum här i Sverige och ha en direktkoppling till en annan individ på andra sidan Atlanten. Det unika 

med internet till skillnad från t.ex vanlig telefoni är att via nätet kan man interagera på fler nivåer. Detta 

kan leda till att identiteten utvecklas på ett annorlunda sätt i jämförelse med om individen enbart skulle 

komma i kontakt med personer i dennes närmiljö. Med det så menar jag att vanliga kategorier som 

nationalitet och kön får en mindre (men inte obetydlig) roll i nätidentiteten. Erik berättar att när man t.ex 

spelar onlinespel har nationalitet ingen betydelse då endast intresset för spelet är det centrala. Han 

berättar att i onlinevärlden är vi alla ”medborgare” av samma nation och tillhör samma klass. När jag 

ställde detta som en följdfråga till en annan informant (Markus) så höll han inte riktigt med. Markus 

berättar att nationalitet kan ha en stor betydelse även i den virtuella världen om den vardagliga 

identiteten är känd för de andra på nätet. Han berättar att de fördomar som finns i vardagslivet även 

följer med till den digitala världen om individer inte håller sin vardagliga identitet anonym. Det går även 

att hävda att det är svårt att helt frigöra sig från vardagssamhället då den digitala världen starkt influeras 

av det som händer i vardagssamhället. Sassen (2007) hävdar att mycket av det som vi förknippar med 

”cyberrymden” skulle tappa sin mening om man bortsåg från vardagssamhället (Sassen, 2007:453). Så 

även fast det digitala samhället inte baserar sina normer på t.ex nationalitet så influeras det ändå av det. 

 

Tidsfaktorn har enligt mina informanter också ändrats sedan införandet av internet. Många av mina 

informanter växte upp under införandet av internet i Sverige vilket ger dem en viss inblick om hur det 

var innan internet fick en sådan stor betydelse i vardagslivet. Mina informanter berättar att innan internet 

så kommunicerade man bara med sina vänner under dagarna och när man träffades vid en fysisk plats 

som t.ex i skolan eller på fritidsgården. Man kunde även ringa varandra men samtalen höll inte på längre 

än någon timme. I dagens internetsamhälle menar i stället mina informanter att man ständigt är 

uppkopplad och kommunikationen sker när som helst och vilken tid på dygnet som helst. Elin berättar 

att hon tidigare enbart pratade med sina vänner någon gång per dag men idag så är hon ständigt 

uppkopplad mot sociala medier som t.ex Facebook för att se vad vännerna har för sig. Det som man kan 



 19 

utläsa från den empiri som mina informanter har delat med sig av är att internet används idag i allt större 

utsträckning för att kommunicera mellan varandra. 

 

Informanterna beskriver även att den ökade tillgången till internet är en betydande faktor till deras egna 

internetanvändande. En av mina informanter, Viktor, berättar att när han var liten så kunde det ta flera 

minuter att ladda upp en bild medan i dag så går det nästan på en gång att ladda bilder och t.o.m filmer 

går att se online. Denna utveckling menar Viktor är väldigt viktigt för kommunikation online då många 

skulle undvika internet om det inte var så smidigt som det är idag och i stället välja andra sätt att 

kommunicera på. 

 

Informanterna förklara att de anser att även fast individer har ett val att använda internet och de olika 

sociala medierna som finns där så är det ändå inte helt frivilligt. Erik berättar att han från början var 

emot idén att gå med i Facebook. Han förstod inte varför man skulle vara med i ett socialt media på 

nätet när man ändå umgicks dagligen med sina vänner. Erik menar dock att med tiden så blev fler och 

fler av hans vänner med i Facebook och grupptrycket blev tillslut för stor och även Erik anslöt sig till de 

sociala medierna. Erik berättar också att sen han blev medlem så har han börjat gå in flera gånger per 

dag på Facebook för att hålla sig informerad om vad alla andra gör. 

 

Även Markus berättar om hur det är att gå med i ett internetforum och att det inte alltid behöver vara så 

frivilligt. Markus berättar att när WoW (World of Warcraft) blev populärt så började hans vänner att 

tjata på honom att börja spela det. Enligt Markus så har grupptrycket en stor betydelse för om man blir 

med i ett socialt medium eller inte. Markus poängterar att det inte är så stor skillnad i vardagslivet där 

grupptryck också har en stor betydelse för ageranden i det sociala livet. Markus reflekterar även över om 

det verkligen finns ”frivilliga” val. 

  

Precis som Giddens (1999) berättar om det moderna samhällets ”fria val” där valen direkt eller indirekt 

påverkas starkt av omgivningen så finns det liknande tendenser på internet. Precis som i det dagliga livet 

så finns det fullt med reklam och andra faktorer som påverkar hur individer agerar. Detta leder till att det 

”fria valet” blir mer komplicerat än vad man från början kan tänka sig. Det går inte att säga vad ett fritt 

val är då de går att argumentera för att fria val inte existerar. Då människor lever i ett socialt samhälle så 

kommer vi alltid att påverkas av varandra. Alla våra val har på något sätt påverkats av någon eller något 

annat. Dock går det även att argumentera för att individer gör ”fria val” då ingen aktivt tvingar dem att 
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göra valet. Även fast individer blir påverkade av yttre faktorer så finns alltid möjligheten att gå emot 

dessa. Som Markus berättade tidigare så kan krafter som t.ex grupptryck ha en stark inverkan på det 

”fria valet” men en individ kan fortfarande stå emot detta och göra ett eget val.  

 

6.2 Identiteten 

”När man är online så är det lättare att vara den man vill vara. Om man pratar med någon 

som inte känner mig i vardagslivet så kan jag i stort sett bete mig som jag vill. Det känns 

som att man inte behöver ta konsekvenserna av sitt beteende online då man lätt kan byta 

nick (namn) om man får dåligt rykte.” – Markus 

 

Om man ska koppla de ovanstående citatet till Giddens tankar om identitetsskapande så bryter internet 

mot de satta reglerna för hur individer bygger upp sin identitet. Som jag har nämnt i tidigare delar av 

denna studie så hävdar Giddens att identitet i det moderna samhället skapas genom självval och 

influenser från omvärlden (Giddens, 1999:101). Detta är delvis sant även i den virtuella världen men på 

grund av anonymiteten och bristen på ansvarstagande för sitt agerande så får identitetsskapandet en helt 

ny dimension. Tillgången till ett anonymt medium kan leda till att en ny identitet skapas i den virtuella 

miljön som skiljer sig från den vardagliga. I den virtuella världen så skulle identiteten då påverkas av två 

yttre faktorer samtidigt. Både det vardagliga livets normer och händelser men även de faktorer som finns 

på nätet. 

 

”När man är online så blir det som att man träder in i ett nytt land. Vi alla är medborgare i 

den virtuella staden så länge man inte upplyser andra om sin tillhörighet i vardagslivet. 

Då alla är jämlika i den virtuella staden så går det även att fritt diskutera vad man vill.” – 

Sofia 

Sofia tillägger dock att forum som t.ex Facebook inte riktigt fungerar på samma sätt då man 

tillhandahåller sin riktiga identitet (i de flesta fall). Dock visar citatet att när man är online så kan man i 

stort sett bli vem man vill. Med andra ord så kan man se ”identiteten” på nätet som en vardagsroll. På 

samma sätt som vi går in i olika roller när vi går från hemmet till jobbet så kan även personligheten 

förändras när vi träder upp på den virtuella scenen. Men vad vinner man då på att agera en roll i stället 

för att visa sitt sanna jag? Goffman skriver om att när en individ antar en roll så kan den göra det av ett 

antal anledningar. Bland annat så kan individer göra detta för att andra ska få en högre uppfattning om 
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individen. Med hjälp av rollen så kan individen även bedra andra för egen vinning eller enbart för att 

förolämpa (Goffman, 2009:13). 

 

När jag har intervjuat informanterna upptäckte jag att några tycker att man agerar annorlunda online än 

hur man beter sig i vardagslivet. Markus berättar att även han kan bete sig annorlunda på nätet. Han 

berättar att han i vanliga fall inte brukar kränka eller på annat sätt vara elak mot främlingar men när han 

spelar online spel eller är inne på internetforum så kan han dras med i den mentalitet som finns där.  

 

”Det är klart att om man har chansen att få vara en ”bad guy” så tar man den. Det är ju 

ändå bara på skoj.” – Viktor 

 

Goffman skriver att den populära uppfattningen är att man agerar sin roll för att tillfredsställa andra 

(Goffman, 2009:25) vilket med andra ord skulle kunna ses som att man trycker ned andra för att själv få 

mer erkännande. Att spela en påhittad roll kan vara avgörande för att individen ska kunna testa sig fram 

till vilket beteende som ger den mest uppmärksamhet och erkännande vilket i sin tur skulle vara viktigt 

för konstruktionen av en identitet. 

 

Informanterna berättar dock att de inte alltid använder sig av en påhittad roll på internet. Erik berättar att 

han modifierar sin identitet när han spelar onlinespel men när han befinner sig i en miljö där man mer 

kommunicera och håller kontakten med nära och kära så använder han sig av sin riktiga identitet. Detta 

beteende påvisar att precis som i det vardagliga livet så beter sig individer olika beroende på vilken 

publik de har. I ett onlinespel så tar man på sig rollen som en karaktär i spelet medan i ett socialt forum 

så kan målet mer vara att förstärka kontakten med befintliga vänner och lära känna nya människor. 

 

Informanterna upplyste mig även om att på internet så är det lättare att stå på sig själv och ha mer 

självförtroende. Några av informanterna har provat på nätdejting där man helt och hållet måste lita på 

personen man ”dejtar” då man omöjligt kan veta om personen talar sanning. Sofia berättar att hon själv 

har varit mycket aktiv på nätet och provat allt ifrån internetspel till sociala medier och ”nätdejting”. Hon 

förklarar även att med nätdejting så kan det vara svårt att veta om personen verkligen är den som den 

utger sig för att vara eller om den låtsas vara någon som den inte är. Detta kan skapa en krock mellan 

den konstruerade nätidentiteten och den vardagliga identiteten men det finns även positiva sidor när det 

kommer till att ta kontakt via nätet. Elin berättar att första gången hon testade på nätdejting så var hon 
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väldigt nervös. Hon berättar att hon tyckte det var lättare att uttrycka sig självsäkert när man satt framför 

datorn i stället för när man t.ex var ute på krogen. Elin berättar även att hon tycker det var lättare att 

hitta seriösa killar på nätet än i vardagslivet. 

 

Min analys av detta är att individer känner sig mer säkra att interagera med andra då det finns ett 

”skydd” emellan individerna. Då en individ kommunicerar via internet så kan man ha skyddet av 

anonymitet om man väljer det. Det går även att argumentera för att vid kommunikation över internet så 

går det att dölja de ”fel” som individen själv ser hos sig och enbart framhäva de positiva sidorna hos sin 

identitet. Efter att ha intervjuat mina informanter så verkar det även som att kommunikation via internet 

kan hjälpa individer att bli bättre på att vara sociala i vardagslivet så man bygger upp självförtroende i 

en skyddad miljö som anonymiteten på internet kan ge. 

 

6.3 Erkännande 

 

”Det finns en del personer på nätet som beter sig på ett idiotiskt sätt enbart för att trigga 

andra att kommentera.”  – Veronica 

 

Som citatet ovan visar så känner Veronica personer som enbart söker efter bråk på internet när de är 

online. Hon tillägger dock att dessa personer sedan är konflikträdda i vardagslivet och att de för de 

mesta undviker konflikter så gott de kan. En möjlig förklaring till denna motstridighet i identiteten är 

som Heidegren förklarar gällande erkännande. Heidegren skriver tidigt i sin bok att i dagens samhälle 

har det uppstått en nästan manisk jakt på erkännande. Detta kan i sin tur leda till att man beter sig på ett 

sätt som man annars inte skulle bete sig även fast man syns på ett ”dåligt” sätt. Som Heidegren beskriver 

det så uppfattas det idag som att det är bättre att vara ökänd än okänd (Heidegren 2009:7). Erik tror att 

då individen inte heller behöver oroa sig för att bli fysiskt skadad genom konflikter så kan det bli lättare 

att hävda sig gällande mer tabubelagda åsikter (som t.ex rasism i Sverige) eller söka erkännande genom 

att kränka andra. 

 

”Kränkningarna i spel brukar ofta gå som i en cirkel. Någon börjar sedan måste den 

kränkta ge igen genom att vara spydig tillbaka eller att kränka någon annan. Tyvärr så är 

det lite så spelkulturen ser ut idag” – Erik 
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Erik anser att det verkar som att många på internet, speciellt i onlinespel, tycker att kränkningar är en del 

av kulturen och att det är så man ska bete sig online. Dock anser Erik att det finns en fara med detta då 

en person som blir kränkt ofta vill ta ut sin frustration på någon annan vilket i värsta fall kan sprida sig 

utanför nätet och in i vardagslivet. 

 

Heidegren (2009) beskriver Ferdinand Sutterlütys tankar kring unga lagöverträdare. Precis som Eriks 

tankar så menar Sutterlüty att våldet (kränkningen) oftast sprids från tidigare övergrepp. Sutterlüty 

menar att känslan av vanmakt från kränkningen får en att sprida vidare det då man vill ta tillbaka 

kontrollen och i slutändan få erkännande för sitt agerande (Heidegren, 2009:39). Då erkännandet är så 

viktigt för konstruktionen av en identitet kan kränkandet eller bristen på erkännande göra så att 

individen ger sig på andra i ett desperat försök att återfå erkännande. En möjlig anledning varför 

individer väljer att kränka andra kan bero på att man vill synas. Heidegren skriver att om man inte är 

erkänd så blir man socialt osynlig och på grund av bristen av erkännande så blir man ständigt påmind av 

sin brist som människa (Heidegren, 2009:7). 

 

Heidegren skriver att ”Den som inte syns och hörs finns inte” (Heidegren, 2009:7) vilket kan leda till 

den problematiken att människor gör allt för att synas.   

 

”Det är ofta jag ser att folk skriver rasistiska inlägg. Jag tror dock inte att de är rasister i 

vanliga fall utan att de gör de enbart för att synas” - Veronica 

 

Även Elin har liknande tankar då hon har märkt att många kommentarer på foruminlägg enbart är som 

nonsens. Hon säger att många av de kommentarer som hon har läst på internet enbart är där för att sätta 

igång konflikter. Hon anser även att många av de kommentarer som hon har sett är uppenbarligen där 

för att individen vill ha uppmärksamhet. 

 

Det går att tolka Veronica och Elins observationer som att precis som i vardagslivet så strävar individer 

efter erkännande även fast denna jakt kan göra dem ökända. Dock som jag redan har skrivit tidigare i 

denna studie så är en ökänd individ erkänd även om det inte är ett positivt erkännande. 

 

På grund av den mängd individer som befinner sig på nätet så menar informanterna även att man måste 

bete sig lite mer extremt i den virtuella miljön för att synas. Sofia berättar att det är lätt att man bara 
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försvinner i havet av människor som finns på internet. Om man inte beter sig mer extremt än vad man 

skulle göra i vanliga fall så blir man bara en i mängden. Hon berättar även att de som gör mest väsen av 

sig är de som får uppmärksamheten och på så sätt även erkännandet. Elin berättar även att de personer 

som beter sig illa är de personer som man kommer ihåg medan de individer som är trevliga ofta hamnar 

i skymundan.  

 

Informanternas påståenden visar att många individer får det erkännandet som de vill ha genom att gå 

emot normer eller på annat sätt vara ”stökiga”. Enligt informanterna så är det svårt att få 

uppmärksamhet om man sköter sig. Hur påverkar detta då konstruktionen av identiteten om det är 

svårare att bli uppmärksammad om man är en skötsam person medan det är lättare att bli 

uppmärksammad om man beter sig på ett oacceptabelt sätt? Svaret enligt informaterna är att på grund av 

att det är lättare att få uppmärksamhet eller erkännande då man är ”dryg” eller kränkande så är det fler 

som väljer att ta sig an en sådan identitet även fast de inte är sådana i vardagslivet. Markus berättar att 

några av hans vänner kan bete sig ”som idioter” på internet enbart för att få uppmärksamhet. Han 

berättar att på onlinespel så märks man inte om man är snäll och trevlig vilket betyder att man måste 

vara ”dryg” för att man ska synas. 

 

7. Slutsats/diskussion 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen kring hur en identitet skapas på internet. 

När jag började med denna studie och pratade med andra personer om målet med min studie så verkade 

det som att den förutfattade meningen var att det är självklart att man skaffar en dubbel personlighet, en 

på internet och en i vardagen. Mina informanter hade en liknande uppfattning då de själv tyckte att de 

inte betedde mig på samma sätt på nätet som de var i vardagslivet. Dock var de inte säkra på om 

beteendet på nätet kunde tolkas som en helt ny identitet eller om det var något annat.. När jag väl 

började studera de teorier som finns gällande identitet och tidigare forskning om internets påverkan på 

identiteten så fick jag en tydligare bild över vad en identitet verkligen är. Beroende av vilken teori man 

använder så finns det olika svar på varför individer beter sig olika beroende på vilket forum de befinner 

sig i. 

 

Som jag har skrivit om i tidigare delar så går det att hävda att identiteten på internet verkligen är en ny 

identitet i jämförelse med den vardagliga identiteten. Dock är det mer troligt, baserat på den empiri som 
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jag har tagit del av, att Goffmans teori om rollbildning som sedan går att jämföra identiteten på nätet 

som en roll man går in i för att spela någon annan inför en publik är mer trolig. På samma sätt som att du 

inte får en helt ny identitet av att gå till jobbet även fast du beter dig annorlunda där får du inte en ny 

identitet av att bege dig ut på nätet. Av den empirin som jag har samlat in så är det mest troligt att 

användandet av internet har en klar påverkan på den befintliga identiteten och att nätidentiteten snarare 

är en påbyggnad av den existerande identiteten. 

 

Som stöd för påstående att nätidentiteten är en påbyggnad av den vardagliga identiteten vill jag hänvisa 

till future identities (2013) som jag har beskrivit tidigare i denna uppsats som har kommit fram till att 

man inte får en ”dubbel” personlighet beroende om man är på nätet eller i vardagslivet. Studien pekar i 

stället på att den virtuella identiteten mer är en påbyggnad av den ”riktiga” identiteten och att fiktiva 

identiteten enbart visar att ”identitet” är mer flexibelt och miljöbunden än vad man tidigare trodde 

(Beddington 2013:32). Future identities pekar även på att gränsen mellan ”offline” och ”online” har 

börjat suddas ut vilket kan leda till att vardagslivsidentiteten och den virtuella identiteten kan komma att 

blir mer lika varandra. Studien förnekar dock inte att individer har flera identiteter i vardagen. I studien 

så hävdar forskarna att man i vardagslivet har ett flertal identiteter som går ihop och överlappar varandra 

(Beddington 2013:13). Det är sedan dessa identiteter som förs över till internet och blir det som kan 

uppfattas som en ny identitet. Studien menar att beroende på vilken social miljö man befinner sig i på 

nätet så kommer man att agera på samma sätt som man skulle göra i vardagslivet (Beddington 2013:32). 

 

För att då försöka besvara min studies frågeställningar ”Hur  konstruerar individer en identitet på 

internet genom interaktion via sociala medier?” och ”Hur skiljer sig nätidentiteten ifrån den vardagliga 

identiteten?” har jag kommit fram till ett flertal svar. Om vi börjar med den första frågeställningen så 

skapas en nätidentitet på liknande sätt som en identitet i vardagen. En kombination av ”fria val” och 

”erkännande” från andra är den bidragande faktorn till hur individer skapar sig en identitet både på nätet 

och i vardagslivet. Det som dock skiljer vardagen och nätet åt är att på nätet så finns det en viss skillnad. 

Från min egna empiri så har jag kommit fram till att individer kan skapa sig en identitet på nätet som är 

fri från de vardagliga normerna som ”kön” och ”nationalitet” då man har möjligheten att vara den man 

vill vara på nätet eftersom man kan vara helt anonym.  

 

Det går som sagt även att se identiteten på nätet som en avspegling av vardagsidentiteten. Beroende på 

vilket forum du befinner dig i så beter du dig som en avspegling av hur du hade betett dig i en liknande 
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situation i vardagen. Detta stödjs även av det som några av informanterna berättade då de använder sig 

av sin vardagliga identitet när de är inne på sociala medier som t.ex Facebook där man håller kontakt 

med nära och kära. När de sedan är inne på onlinespel så kan de i stället ha en helt fiktiv identitet som 

passa i det sammanhanget. Ett exempel på hur detta kan avspeglas på vardagen är hur man beter sig på 

sin arbetetsplats. När individer är på sin arbetsplats i vardagslivet så beter de sig ofta mer formellt och 

försöker att avge illusionen av ordning och kunskap. Samma beteende skulle kunna avspeglas i den 

virtuella världen. När individen utför arbete på nätet så kommer den att ha samma eller liknande 

identitet som den har i vardagslivet. 

 

Om man i stället studerar de fiktiva identiteterna som kan uppstå på internet så får man i stället fråga sig 

hur dessa skapas. Från den empirin som jag själv har samlat in och från de teorier om identitet som jag 

har använt mig av går det att se att dessa fiktiva identiteter använder sig av samma principer för 

identitetsskapning som en vardaglig identitet. Precis som en vardaglig identitet så påverkas individer i 

en virtuell miljö av dennes omgivning. De normer som finns i det virtuella samhället har enligt 

informanterna en stark inverkan på hur den fiktiva identiteten utformas. Det går med andra ord att se 

identitetsskapande på internet som en direkt avspegling av hur identiteter skapas i vardagslivet i det 

moderna samhället. 

 

Efter att ha tagit del av all empiri i min studie har jag kommit fram till att en ”identitet” på nätet varken 

skapas eller avspeglar vardagen utan att det är en kombination av båda. Det är egentligen inte själva 

platsen, internet eller vardagslivet, som spelar roll när det kommer till konstruktioner av identiteter utan 

det jag har kommit fram till är att det är situationen som dikterar behovet. Jag vill även påstå att vi aldrig 

konstruerar en färdig identitet utan att det som många tolkar som en ny identitet enbart är ett steg i en 

pågående processen. 

 

Min andra fråga om ”Hur skiljer sig nätidentiteten ifrån den vardagliga identiteten?” så finns det inget 

enkelt svar. Det går att hävda att de inte skiljer sig från varandra då den virtuella identiteten är 

densamma som den vardagliga och enbart speglar av sig på nätet. Dock vill jag hävda att det går att se 

viss skillnad. Det som har framkommit av min empiri visar att den virtuella identiteten inte har samma 

begränsningar som den vardagliga har. Ett exempel på detta är frågan om visuella faktorer. I det 

virtuella samhället blir det omöjligt att identifiera en person efter dennes etnicitet eller kön om individen 

själv inte uppger detta. Med hjälp av detta så behöver inte individer identifiera sig med samma faktorer 
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som den skulle göra i det vardagliga samhället. Så för att sammanfatta detta stycke så skiljer sig 

nätidentitet från den vardagliga mest genom att begränsningarna som finns i det vardagliga samhället 

inte existerar på nätet. I den virtuella miljön så kan du vara vem du vill.  

 

8. Förslag till vidare studier 

Internet och den digitala välden är fortfarande relativt ny därför behövs det mer forskning kring hur 

individer påverkas av den ökade tillgängligheten. Jag har i denna studie endast undersökt hur dagens 

unga människor i Sverige påverkas av social interaktion via internet, jag anser därför att studier av andra 

generationer både i Sverige och i andra länder skulle vara mycket givande. Det skulle även vara 

intressant att se hur den generationen som jag har intervjuat kommer att utvecklas och om man kommer 

att kunna se en tydlig skillnad i identiteter mellan hur de är idag och hur de blir om 20-30 år, alltså 

jämföra de med sig själva. 
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Intervjuer: 

(Alla namn är utbytta för att försäkra annoymiteten hos informanterna) 

 

1.Erik 

Ålder: 20 

Sysselsättning: Studerande 

Datum för intervju: 2013-04-20 

 

2.Sofia 

Ålder: 23 

Sysselsättning: Butiksbiträde 

Datum för intervju: 2013-04-23 

 

3.Markus 

Ålder: 21 

Sysselsättning: Studerande 

Datum för intervju: 2013-04-27 

 

4.Elin 

Ålder: 18 

Sysselsättning: Studerande 

Datum för intervju: 2013-04-30 

 

5.Viktor 

Ålder:25 

Sysselsättning: Målare 

Datum för intervju: 2013-05-03 

 

6.Veronica  

Ålder: 23 

Sysselsättning: Studerande 

Datum för intervju: 2013-05-04
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Bilaga - Intervjufrågor: 

 

1.Namn 

2.Ålder 

3.Sysselsättning 

4.Hur kom du först i kontakt med internet? 

5.När och varför började du använda dig av internet? 

6.Är du aktiv i något socialt media på nätet? 

7.Använder du ditt riktiga namn på internet? 

8.Hur ofta använder du dig av internet? 

9.Vilken betydelse har det för dig om någon kommenterar det du gör på internet? 

10.Är det något som är för privat att skriva om på nätet anser du? 

11.Har du någon gång valt att ta bort material från internet som du själv eller någon annan skapat, t.ex. 

bilder, information, kommentarer, inlägg m.m. och i så fall varför? 

12.Tycker du att den du utger dig för att vara på internet ger en sann bild av vem du är? Utveckla! (På 

vilket sätt är den det/inte det?) 

13.Hur skulle du beskriva dig själv? 

14.Anser du att ditt internetanvändande har ändrat din personlighet? 

15.Anser du att du beter dig som folk förväntar sig? (i vardagslivet/online). 

16.Anser du att du är samma person i vardagslivet som du är online? 

17.Övriga frågor/ egna reflektioner? 


