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Abstract 

 

Author: Björn Malmborg 

Title: Together we are alone - a qualitative study of an internet forum dedicated to socially 

isolated people.  

Supervisor: Mats Mosesson 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

This is a study that aims to investigate what is being spoken about on an internet forum 

created for people who suffer from extreme loneliness. The study aims to answer questions 

regarding the users identity and general opinions regarding live a life of more intense solitude. 

The basic scientific approach of the study is centered around two terms, taken from Howard 

S. Beckers book "outsiders" (1997). These two terms are "outsiders" and "deviant careers", 

both dealing with the subject of deviant behavior. The method used to collect data is a 

relatively new method known as "netnography". This new method centers around studying 

subcultures on the internet. The main method of analyzing the collected data was the method 

known as qualitative content analysis, which is a method that centers on condensing and 

coding various parts of a text, so called "meaning units", and then categorizing these units into 

categories and themes for analysis.  

    The main findings where that the users saw themselves as deviants, and had no problem in 

doing so. However, it was also found that varying opinions regarding what is "better" between 

following the norms of society, and to lead a life of this particular form of deviancy was a 

topic the users seemed to be divided on. Loneliness was a central part of their identity and a 

lot of the users did seem to favor living lives of isolation, although a lot of users also seemed 

to want more social interaction with society. A consensus regarding what was "the good life" 

was as such relatively hard to find, but there nevertheless seemed to be a strong sense of 

solidarity between the users against what was deemed to be "the normal people".   

 

Keywords: Loneliness, hikikomori, identity, social withdrawal, netnography, content analysis, 

outsiders, deviant career 
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1.0 INLEDNING 

      

Ja, när man var liten... jag minns ju att det fanns några sådana rätt märkliga typer då. Jag 

minns en man, när jag var liten. Varje gång man gick förbi hans fönster så satt han där, 

tittade ut genom rutan. Han verkade aldrig göra nånting, hade inte fru eller barn. Jag såg 

honom aldrig snacka med någon. 

Sen var det ju han där... "kogubben". Hade inte heller barn eller familj, höll bara på med sina 

kor, mjölkade dem o höll på. Ja det fanns rätt många sådana märkliga gubbar då, men nu ser 

man ju inte dom så ofta. Sådana original finns väl kanske inte mer. 

 

Detta hörde jag på ett resegille som jag besökte med min far för ett ganska bra tag sen. Den 

som berättar är en man i dryga 50-årsåldern. Han berättar om "originalen", avvikarna. De där 

"märkliga gubbarna". Det finns alltid människor som på olika sätt sticker ut, som inte följer 

normen. Alkoholisten. Sexköparen. Transvestiten. Men det finns en typ av avvikare som man 

kanske inte hör fullt så mycket om; enstöringen. Den där "märkliga gubben", han som man 

inte ser så ofta längre, vart tog han vägen? 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 

Från öst, mer specifikt Japan, kommer ett förhållandevis nyupptäckt fenomen. Hikikomori, 

vilket betyder ungefär "att avskärma sig", är ett fenomen som har slagit rot i den Japanska 

ungdomen, men som nu sprider sig till allt fler typer av människor. Hikikomoris har, av olika 

anledningar, avskärmat sig från samhället och väljer att gå sin egen väg i livet. De spenderar 

större delen av sin tid ensamma, utan kontakt med omvärlden, om denna kontakt inte kan ske 

framför en skärm. De lever ofta på sina föräldrar, ofta utan möjlighet (eller för den delen 

intresse) att försörja sig själva, vilket leder till att de blivit en tickande social bomb för den 

Japanska regeringen. Japan har en åldrande befolkning, som dessutom sjunker, och när dessa 

föräldrar inte längre finns kvar att försörja dem, vem ska då ta ansvaret? Det som gör 

begreppet intressant för oss här i väst, är att forskare menar att det finns människor i övriga 

världen som kan klassas som hikikomoris, att fenomenet även tagit sig hit, eller att det kanske 

egentligen alltid har varit här. 
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Men den extrema ensamheten tar inte bara sin form i ungdomar som låser in sig på sina rum. 

Det finns även de som tar den destruktiva aspekten längre, och tar ut sin aggressivitet och sin 

depression på andra.  Elliot Rogers, skapade våren 2014 stora rubriker när han beväpnad med 

vapen tog sig till en studentorganisations lokaler, och sköt 6 personer, och sedan tog sitt eget 

liv. För de som inte visste vem han var, så var anledningen till hans agerande självklart ett 

mysterium. Detta mysterium tätnade bara om man började göra en djupare granskning av hans 

liv. Han var son till en förhållandevis högt uppsatt man i Hollywoods filmvärld, hade hög 

socioekonomisk status, med egen bil, enorma summor privat kapital och en 

hemskoleutbildning. Han hade alla förutsättningar för att "lyckas" ute i samhället, och ett 

skyddsnät att fånga upp honom om det trots allt skulle gå fel. Men en titt på hans konto på 

filmsajten Youtube, avslöjar en annan bild. Där hade han lagt upp mängder av videos på sig 

själv, där han förklarade sin egen bild av sitt liv. Han beskrev sig som mycket ensam, att han 

hade allt utom romantiska kontakter, och att han ansåg att det faktum att han aldrig hade haft 

en flickvän var en orättvisa. Han beskrev ofta världen som just "orättvis", att det han ville ha 

(och ansåg sig förtjäna) mest av allt var en flickvän. Han beskrev ett djupt hat mot de som 

hade "lyckats", det vill säga de som hade förhållanden.  

(http://www.washingtonpost.com/politics/elliot-rodgers-killing-spree-what-

happened/2014/05/24/207778ec-e3b2-11e3-810f-764fe508b82d_story.html) 

 

Till slut tog han till vapen, och ilskan som följde av ensamheten krävde till slut hans eget liv, 

samt sex oskyldiga människors liv. De flesta psykologer skulle nog hålla med om att det inte 

bara var ren ensamhet som ledde till Elliotts hemska dåd, men ensamheten som han kände är 

onekligen en grundläggande faktor i hela hans personlighet. Ensamheten är en kraftfull 

känsla, som har stark påverkan på den person som den befäster, oavsett hur det tar sig uttryck.   

Jag ska i denna uppsats undersöka just det fenomen jag tagit upp ovan, extrem ensamhet, och 

hur ensamma människor identifierar sig gentemot omvärlden. Jag ska genom en netnografisk 

(internetbaserad) studie försöka få en ny inblick i en grupp otroligt ensamma människors 

livsbild. Jag ska nämligen studera ett forum på internet tillägnat denna grupp av människor, 

där de samtalar med varandra, utbyter idéer och åsikter, och där en generell bild av deras 

vardagliga liv tar form. Genom denna metod hoppas jag kunna få en mängd nya och viktiga 

data till den rådande forskningen gällande ensamhet, då denna metod låter mig få tillgång till 

data som är i stort sett opåverkad av en forskares inblandning. Vilka är dem? Hur ser de på sig 

själva och världen omkring dem? Kan vi få oss en viss idé om hur de hamnat i den situation 

de befinner sig i? Dessa frågor hoppas jag att kunna besvara i denna uppsats.  
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STUDIENS RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE 

 

Som jag visade på ovan så kan ensamhet och utanförskap leda till fruktansvärda tragedier. 

Även andra, liknande incidenter, som olika skolskjutningar i USA, och även så nära som i 

Finland, har ofta haft sina rötter i att gärningsmännen känt sig utstötta och annorlunda. Även 

om det självfallet oftast inte leder till dessa extrema situationer, så är det många som drabbas 

av ensamhet och som känner att de inte passar in. Dessa människor lider i det tysta, och bär i 

många fall troligtvis på en stor ångest. Dessa människor är dock ofta väldigt svåra att finna, 

åtminstone från den position som en "typisk" socialarbetare kan ha, såsom en stressad 

skolkurator eller en väldigt upptagen socialsekreterare. Detta gör att dessa individer kan bli 

svåra att uppmärksamma, och deras tankar och kunskaper riskerar då att gå förlorade. Det är 

just detta som jag hoppas att min studie kan underlätta med. Genom att fånga upp människor 

som annars är så svåra att lokalisera, hoppas jag kunna tillföra ny kunskap som kan hjälpa 

både skolkuratorer, socialsekreterare och andra att få en bredare kunskap om de människor 

som de någon gång kan komma att stöta på.  

 

1.2 SYFTE 

 

Syftet med studien är att få en mer djupgående bild av vad för slags identitet som formas 

bland användarna på ett forum tillägnat extrem social isolering. Vidare syftar studien till att få 

en bild av hur användarna ser på sin egen livssituation. 

 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Vad för slags identitet formas bland forumets användare i förhållande till omvärlden? 

2. Vilka är de generella attityderna gällande att leva ett isolerat liv? 

 

2.0 TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 HIKIKOMORI - EN DJUPARE DEFINITION 

 

Jag har redan diskuterat enkelt om vad termen hikikomori faktiskt innebär, men en djupare 

förståelse av begreppet, och en presentation av den definition som kommer att användas i 

denna uppsats är nödvändig att förklara. Den kända japanska psykologen Tamaki Saiko må 

inte ha myntat begreppet, men populariserade hikikomori som begrepp i sin bok med samma 
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namn som gavs ut 1998. Hans definition av detta fenomen var människor som stängde in sig i 

sina egna hem över en sex-månadersperiod, detta runt åldrarna 25-30, och att det inte finns 

någon bättre diagnos att ge för att beskriva individernas beteende med. Den japanska 

regeringen släppte en officiell definition av hikikomori år 2003. Denna definition innefattar 

personer som spenderar den mesta av sin tid hemma och att de saknar en vilja att gå till skolan 

eller att jobba. Detta ska ha pågått under minst sex månader, och bland dessa individer räknas 

inte de som kan tillskrivas en diagnos av en mental störning (Teo, 2010). 

 

Kravet att de inte ska kunna tillskrivas en viss diagnos ska ses mot en viss samhällelig 

kontext. Den japanska regeringen var långsam med att agera gällande hikikomoris acceptans 

som ett faktiskt fenomen, och även efteråt så har mängden studier och hjälp till hikikomoris 

legat förhållandevis lågt. Många psykologer menar att hikikomori enbart är ett unikt problem 

för Japan, skapat av den japanska kulturen, och att dessa individers beteende inte är något 

direkt märkligt egentligen. Andra psykologer menar att vissa störningar, såsom schizofreni, är 

väldigt sällsynta på grund av att den japanska kulturen är uppbyggd på ett visst sätt, och att 

det som ses som avvikande i väst kanske är en mer naturlig del av den japanska vardagen. 

Med andra ord kan man säga att den västerländska synen på mental avvikelse skiljer sig från 

den japanska, och att säga att detta problem inte finns utanför Japan på grund av att de 

eventuella västerländska motsvarigheterna får en diagnos, kan vara ett påstående man kan 

ifrågasätta.  

 

Detta synsätt verkar delas av forskare som undersökt fenomenet i väst. I en fallstudie från 

USA undersöktes en person som uppfyllde de grundläggande kraven, det vill säga spenderade 

majoriteten av sin tid hemma, gick inte i skolan, hade ingen övrig sysselsättning, och hade 

ytterst få sociala kontakter. Denna person blev dock analyserad enligt diverse intervjuer och 

psykologiska tester, och sades bland annat ha en bipolär störning, samt en lättare form av 

schizofreni. (Teo, 2012) Den definition som jag då väljer att använda mig av i uppsatsen ser 

ut mer eller mindre som den som övriga västerländska forskare har haft i sina fallstudier. Jag 

kommer att utgå från att personen i fråga har en livsstil som är främst baserad hemifrån, att 

denne inte har någon direkt sysselsättning (jobb, pågående utbildning, etc.) och ett väldigt 

bristfälligt socialt kontaktnät. Utifrån den sociala kontext som jag diskuterade ovan så väljer 

jag dock att bortse från kravet att personen inte ska kunna ha en fastställd diagnos gällande 

psykologiska avvikelser, såsom schizofreni, aspergers eller liknande.   
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2.2 HIKIKOMORI I VÄSTVÄRLDEN 

 

Det är kanske inte helt oväntat att de flesta studier som gjorts gällande ämnet har gjorts i 

Japan, men fenomenet har undersökts även i andra länder. I en studie från 2011 fick drygt 130 

psykologer i länder runt om i världen besvara ett frågeformulär gällande om de ansåg att 

hikikomori som fenomen existerade i de länder där de var verksamma. De olika länderna var 

bland annat USA och Australien, men även länder i mellanöstern, såsom Iran, och även andra 

östasiatiska länder såsom Thailand och Korea. Nästintill samtliga av de psykologer som blev 

tillfrågade ansåg att individer som stämde överens med de kriterier listade för hikikomori 

existerade i deras länder, och att det var som allra vanligast i storstäder. Det fanns dock ingen 

enighet om de faktorer som kunde leda till detta levnadssätt, och olika psykologer nämnde 

olika anledningar, bland annat landets kultur, skolsystem, individens miljö och liknande togs 

alla upp som möjliga förklaringar (Kato et. al, 2012).  

 

Som jag redan diskuterat tidigare finns även fallstudien från USA, där en individ levde ett 

ytterst avskärmat liv, där denne enbart hade kontakt med sin rumskamrat (Teo, 2012). Denna 

person gick nästintill aldrig ut, hade ingen direkt sysselsättning, och var inte vidare engagerad 

i att hitta ett jobb eller påbörja en utbildning. Då det inte gjorts speciellt många studier 

gällande fenomenet i väst, eller andra länder utöver Japan för den delen, så är det svårt att på 

något sätt säga hur pass utbrett fenomenet är i övriga delar av världen. Något jag dock kan 

konstatera är att det existerar, och om antalet studier ökar, så kommer med största sannolikhet 

även mängden kända fall av hikikomoris i väst att bli fler.  

 

NEET                                                                                            

 

Jag ska bara kort redogöra för begreppet NEET, då det är nära besläktat med hikikomori och 

kommer att nämnas senare i texten. NEET är en akronym som står för "Not in Education, 

Employment or Training" och har sitt ursprung i England, men används nu i allt fler länder, 

bland annat USA och Japan. Detta innebär alltså att en NEET är en person som, likt 

hikikomoris, inte arbetar eller utbildar sig, men till skillnad från hikikomoris så är extrem 

ensamhet och avskärmning inget krav för att klassas som NEET, och en person som är NEET 

kan ha väldigt stora sociala kontaktnät (House of commons, 2009). 
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2.3 VILKA BLIR HIKIKOMORIS? 

 

Som jag har kunnat visa än så länge så varierar synen på vad en hikikomori exakt är för något 

mellan olika länder. Olika forskare runt om i världen har något varierande svar på vad som 

faktiskt gör att en person antingen medvetet väljer, eller hamnar i den här livsstilen (Kato et. 

al, 2012). Många japanska psykologer menar att hikikomori är ett socialt betingat fenomen, 

som skapas genom ett hårt socialt klimat med många oskrivna regler och höga förväntningar. 

De som inte klarar av att möta de krav som ställs på dem från samhället, väljer helt enkelt att 

avskärma sig och beslutar sig för att "inte vara med" längre. Detta sågs som något 

förhållandevis normalt och accepterat, och det tog därför lång tid innan fenomenet fick någon 

egentligen uppmärksamhet i Japan (Zielenziger, 2007). Något som är väldigt vanligt bland de 

rapporterade fallen i Japan är att de som lever enligt den här livsstilen ofta har haft en 

traumatisk upplevelse i sin ungdom, vanligtvis gällande sin skolgång. Detta brukar i de flesta 

fall ta sin form i mobbning, som oftast är så pass extrem att de drabbade hoppar av skolan, för 

att aldrig återvända, eller i "bästa" fall göra halvdana försök att försöka få ordning på sin 

utbildning igen, detta utan att lyckas (Teo, 2010).  

 

Ett annat drag som anses vara ganska typiskt, i alla fall bland de hikikomoris som blivit 

studerade i Japan, är att många av de undersökta individerna har en väldigt speciell relation 

med sina föräldrar, främst då modern. Dessa mödrar är ofta överbeskyddande gentemot sina 

barn, vilket leder till ett ökat beroende av hjälp och stöd från föräldrarna. Då fenomenet är 

vanligare bland över och medelklassfamiljer, så kan det vara rimligt att tänka sig att 

familjernas solida ekonomiska status, kopplat med den överbeskyddande mentaliteten, leder 

till att föräldrarna inte gör aktiva försök till att få ut ungdomarna, som då helt enkelt väljer att 

stanna hemma (Umeda & Kawakami, 2012). En annan vanlig del i en hikikomoris beteende, 

är ett väldigt apatiskt synsätt på livet och de är ofta väldigt omotiverade att bli en del av 

samhället. Detta skulle kunna förklaras utifrån ovanstående faktum. Trots allt, om föräldrarna 

inte motiverar individen till att ge sig ut i arbetslivet, och förser individen med mat och 

husrum, så är det ju inte så märkvärdigt att tänka sig att dessa människor inte ser någon större 

mening i att bli en del av ett samhälle som de inte riktigt bryr sig om (Teo, 2010).  
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2.4 ARBETSLÖSHET OCH SKAM 

 
Då studierna om hikikomoris fortfarande är förhållandevis få, så behöver jag också granska de 

människor som lever på liknande sätt, men av andra anledningar. Jag har tidigare talat om hur 

det hårda sociala japanska klimatet anses av många vara en av de största bidragande 

faktorerna till att människor väljer att låsa in sig på sina rum, och att skammen från att inte 

passa in gör att många väljer att avskärma sig. Detta hårda klimat återfinns dock också i 

västvärlden, och inte minst här i Sverige. Anna Angelin tar i sin avhandling från 2009 upp just 

den hårda svenska arbetsmarknaden som en följd av krisen på 90-talet. I sin avhandling så 

talar hon om den skam som unga människor anser sig uppleva av att vara just arbetslösa, och 

hur de ofta känner att de blir nedvärderade och stigmatiserade av resten av samhället. Att 

behöva gå till socialtjänsten för hjälp, även om individerna blir bra bemötta av 

socialsekreterarna, ger ändå en stor mängd skam då socialtjänsten ses representera ett 

misslyckande, och att den anses representera en stigmatisering från samhället.  

Överlag är det misslyckandet av att inte nå upp till den norm av självständighet som råder i 

vårt samhälle som skapar känslor av skam och att man känner sig kränkt av sin omgivning. 

Att just arbetslösheten skapar kraftiga negativa känslor hos individer är i sig inget 

märkvärdigt, och känns igen även i andra studier. En studie från England tar upp den mentala 

effekten som arbetslöshet kan skapa, och nämner att problemet är så pass omfattande att det 

ofta leder till självskadebeteende eller till och med självmord (Smith, 1985). En anledning 

som tas upp är att en brist på arbete innebär att man utan arbete ofta förlorar möjligheter till 

ett större socialt umgänge, och att man inte får en bekräftelse om "jaget".  

 

They feel that they have no stake in Britain, that they don't belong. (Smith, 1985, sid. 1026) 

 

Detta tas även upp av Angelin, som menar att människors jakt efter att få sina egna förmågor 

bekräftade av andra är en viktig del i en människas liv.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetslöshet inte nödvändigtvis leder till dessa former 

av skam och depression, och att vissa människor "klarar" sig bra trots sin livssituation. Ålder, 

klass och andra faktorer påverkar ofta om individen kommer att känna sig deprimerad över 

sin socioekonomiska status. Till exempel så uppvisar människor i medelåldern ofta en bra 

social hälsa trots sin arbetslöshet, jämfört med yngre eller de över 65 (Jönsson et al. 2001). 



 

10 

 

 

2.5 ENSAMHET 

 

Vidare ska jag göra en närmare granskning av de mer generella fenomen som kan komma att 

dyka upp  i studien. Som jag tidigare sagt så är hikikomoris, samt den kultur som existerar 

kring fenomenet, relativt outforskade. En central aspekt av fenomenet som dock har betydligt 

mer forskning bakom sig är ensamhet. En som skrivit en hel del om ensamhet är Hans-Erik 

Lindström (2001). Han pratar om ensamhetens effekter, och nämner att det kan leda till allt 

från att man får "myror i kroppen" till att man kan få väldigt svår ångest. Han nämner även att 

självmord ofta anses bero på en kraftig känsla av ensamhet.  

 

Han börjar med att dela in ensamheten i två olika övergripande kategorier; frivillig och 

ofrivillig ensamhet. De innebär precis det som deras namn antyder. Frivillig ensamhet är den 

ensamhet som vi ibland kan bestämma oss för att "utsätta" oss för. När vi tar en paus från vår 

familj, väljer att åka på semester helt själv, etc. Den ofrivilliga ensamheten, är då alltså den 

ensamhet som vi inte själva har valt, t.ex. när vår partner går bort, en längre geografisk flytt 

där stora delar av vårt kontaktnät försvinner, och liknande. Denna indelning är ganska lätt att 

förstå, men han går även vidare och fortsätter att ytterligare dela in olika former av ensamhet. 

Han pratar bland annat om yttre ensamhet, nämligen den mer uppenbara ensamheten. Här 

räknar han t.ex. ensamma pensionärer, folk som av olika anledningar har hamnat utanför 

samhället, men även andra personer som helt enkelt har svårt för att bli en del av samhällets 

gemenskap, t.ex. människor med social fobi.  

 

Han diskuterar vidare om att denna form av ensamhet ofta skapar en stor del skamkänslor, då 

vårt samhälle är uppbyggt kring att vi ska ingå i någon form av gemenskap, om det så är en 

familj, en vänkrets eller liknande. Personen som ofta ses vara ensam kan känna sig 

nervärderad, och kan känna att samhället har övergett denne. En annan ensamhet som han 

väljer att ta upp är den inre ensamheten. Denna är inte fullt så enkel att tyda, då den kan 

drabba människor som faktiskt är en del av en gemenskap. Detta kan vara människor som är 

en del av en kompiskrets, men som lider av ett visst handikapp, t.ex. blindhet, som gör att de 

trots detta ofta känner sig utanför och ensamma. Ett annat exempel kan vara invandrare som 

inte kan språket i sitt nya land, som kanske har lyckats skaffa sig ett litet, begränsat 

kontaktnät, men som ändå känner sig utlämnade från samhället i stort.  
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En sista indelning som han gör är den självförvållade ensamheten. Som man kan anta av 

namnet så är den relaterad till frivilliga ensamheten, men den är ändå inte helt lika. Den stora 

skillnaden är att den självförvållade ensamheten oftast består av faktorer som utgår ifrån en 

själv, men som inte nödvändigtvis beror på individen själv. En person som blivit mobbad 

under sin skolgång kanske har svårt att lita på människor i sin egen ålder, och kan då välja att 

avskärma sig och välja att vara ensam. Denna person valde att vara ensam, men gjorde det på 

grund av tankar som denne fått genom något som var bortom dennes kontroll. En upplevelse 

kan alltså skapa en permanent misstro mot antingen en enskild grupp i samhället, eller 

samhället i stort. En tanke om att samhället är emot mig, att alla egentligen vill mig illa.  

Ensamhet kan alltså ha sitt ursprung ur många olika källor, men ensamheten får ofta en stark 

inverkan i en människas liv, oavsett vart den kommer ifrån. 

 

3.0 VETENSKAPLIG ANSATS 

 
I min uppsats kommer jag att använda mig av två stycken begrepp, framtagna och definierade 

av Howard S. Becker (1997). Dessa begrepp kommer att ligga till grund för mina 

frågeställningar, samt val av intervjufrågor, och kommer att presenteras nedan. 

 

3.1 OUTSIDERS 

 

Detta begrepp myntades självfallet inte av Becker, men hans definition av vad en outsider är 

kommer att spela en stor roll genom hela studien, och är ett viktigt begrepp att ha i åtanke när 

man studerar avvikande människor och kulturer. Beckers definition utgår från att ett 

avvikande beteende först blir avvikande när andra reagerar på beteendet som avvikande. Vad 

som är avvikande formas alltså i relation till samhället eller den lilla gruppen i övrigt, vad 

som anses som "normalt" eller inte, och varierar därför ofta mellan kulturer. Man kan vara en 

avvikare på olika plan, t.ex. så är en person som röker marijuana sedd som en avvikare, och 

även brottsling, av samhället i stort, men denne kanske uppfattas som "häftig" av den egna 

kompiskretsen. När det gäller hikikomoris och människor som på andra sätt avskärmar sig 

från samhället, så ses deras beteende som avvikande, då det skiljer sig kraftigt från de normer 

som råder i samhället, där man förväntas ha en partner, familj, arbete och att vara en allmänt 

social människa. Det finns dock olika åsikter och "grader" av avvikelse om man ser mellan 

olika kulturer.  
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Ett bra exempel är just hikikomoris, då de i Japan ses som avvikande, men ändå ofta som 

förståeliga. Att en person är hikikomori ses där mer som ett märkligt, men ändå logiskt val 

(Zielenziger, 2006). I väst så kan vi se i de få fall som undersökts, att synen är betydligt 

annorlunda. Här ses denna typ av avvikelse inte som en person som helt enkelt inte vill vara 

med i samhället, utan oftast som en person som lider av någon sorts sociosocial störning. Man 

kan även ta det vidare, och se att vissa beteenden som anses vara avvikande i ett samhälle, kan 

vara fullt "normala" i ett annat, såsom italienska invandrare i USA som på 40-talet bryggde 

eget vin, något som var förbjudet i USA vid den tiden. Det kan självfallet vara så att avvikare 

inte ser sitt eget beteende som avvikande, utan tvärtom anser att det är de som "dömer" 

honom som är de avvikande. Ett exempel är de som kämpar för att legalisera marijuana, de 

ser uppenbarligen inte det som något "fel" att röka marijuana och anser att samhället borde 

ändra sin syn. Men en person som har gjort något avvikande kan också hålla med om at 

beteendet var '"fel", såsom en person som blivit fasttagen för fortkörning, som sedan inte har 

något problem med att erkänna sitt misstag och betala böter.  

 

Man kan alltså enkelt säga att en "outsider", enligt Beckers definition, är en person som, 

antingen medvetet eller omedvetet, handlar på ett sätt som den sociala grupp som individen 

tillhör (om det bara är det lilla kompisgänget, eller samhället i stort) anses vara normbrytande, 

och blir därför sedd som en avvikare.  

 

3.2 ATT GÖRA KARRIÄR SOM AVVIKARE 

 
Avvikarkarriär är ett begrepp som Becker tar upp och diskuterar i sin bok Outsiders (1997). 

Begreppet har för avsikt att beskriva hur en avvikare kan tänkas hamna i ett mönster av 

fortsatt avvikande beteende, och för att försöka ge en bredare bild av varför en avvikare blev 

en avvikare till att börja med. Med "karriär" menar Becker de kontinuerliga beslut som 

avvikaren fattar, för att fortsätta med sin avvikelse, och varför denne fattar dessa beslut. Det 

finns oerhört många olika former av avvikarkarriärer, och det finns lika många anledningar 

till varför avvikaren beslutar sig för att avvika. Becker menar att det dock inte alltid är ett 

aktivt val hos avvikaren, utan att en person kan bryta normerna utan att veta om det. Det finns 

även de som ofrivilligt blivit en avvikare, och som av olika anledningar inte kan bryta sitt 

mönster, även om den skulle vilja. Ett exempel på detta skulle kunna vara en ungdom som blir 

utpressad till att utföra kriminella handlingar av ett ungdomsgäng, på grund av en skuld eller 

liknande.  
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Som en fortsättning på detta menar Becker att avvikaren kan få påtryckningar till att fortsätta 

sin karriär av de "normala" individerna i samhället. Han menar att karriären kan bli en 

självuppfyllande profetia, då omvärldens förväntningar och fördomar om avvikaren kan 

förhindra denne från att börja ett "normalt" liv, vilket gör att avvikaren måste fortsätta med 

sitt normbrytande beteende. Ett exempel skulle kunna vara en person som hamnat i ett 

drogmissbruk. Denna person kanske vill bryta sig ur sitt drogmissbruk, men dennes vänner 

och övriga sociala kontakter har övergett denne då missbruket tog sin början. Individen har då 

bara sin nya, avvikande kompiskrets kvar, och har det därför betydligt svårare att ta sig ur sitt 

missbruk. 

 

Becker menar också att, när man diskuterar och undersöker vad som kan ha fått avvikaren att 

inleda sitt normbrytande beteende (om de då som sagt ens vet att de är anses vara avvikare), 

så är det viktigt att tänka på att det är inte bara de faktiska avvikarna som har avvikande 

tankar och idéer. Även "normala" människor har också tankar om att göra normbrytande 

saker, och det kan då vara intressant att studera vad som får dessa människor att inte avvika. 

För att använda hikikomoris som exempel, så lever dessa människor ett isolerat liv, där deras 

föräldrar oftast står för deras försörjning och de arbetar inte. Många människor skulle kanske 

vilja leva ett liv av detta slag, men kan inte av olika anledningar, t.ex. att de inte har föräldrar 

som har möjlighet att försörja dem.  

Dessa begrepp kommer som sagt att vara centrala i min studie när jag försöker besvara mina 

frågor.  

 

4.0 METOD 

 

Studien som jag har valt att genomföra är en netnografisk studie av ett onlineforum, tillägnat 

socialt isolerade människor. Netnografi är en studiemetod som är nära besläktad med 

etnografin, och som sådan så syftar den till att, genom olika former av deltagande observation 

eller att på andra sätt "vara med" i det sociala sammanhanget, försöka förstå sig på den kultur 

som råder inom den sociala kontext man valt att studera (Berg, 2012). Etnografi är en väldigt 

populär studiemetod som började bli vanligt under början av 1900-talet. Den består av olika 

mängder av deltagande och observerande studier, samt ibland även intervjuer, som syftar till 

att ge forskaren en djupare bild av den kultur han valt att studera. Etnografiska studier kan 

precis som de flesta andra former av studier variera i storlek, och kan innebära allt ifrån att få 
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fram en generell bild av hur en kultur fungerar, till att försöka få reda på vad ett visst begrepp 

innebär för en mindre grupp människor (Kozinets, 2011). Etnografin skulle kunna 

sammanfattas som en metod för att ge en "... djup beskrivning av en social värld som en 

välbekant för medlemmarna (av gruppen/kulturen) men främmande för utomstående" (sid. 90, 

Kozinets, 2011). 

 

Det finns många olika varianter på hur en etnografisk studie kan gå till, och netnografin är en 

av dessa varianter, som på senare tid blivit allt vanligare bland sociologisk forskning. 

Netnografin är, precis som det fält den studerar, en förhållandevis ny metod. Netnografi är, 

enkelt förklarat, etnografiska studier som görs på internet, för att studera de kulturer och 

gemenskaper som finns på diverse forum och sociala medier. Även om metoden är väldigt ny 

på det sociologiska fältet har den tidigare använts i andra typer av studier och undersökningar, 

främst gällande marknadsföring. Men då människor spenderar allt mer tid på internet, så blir 

studier som har med just internet att göra allt mer relevanta (Kozinets, 2011). Det är viktigt 

att, som Kozinets framhäver, komma ihåg att netnografi även kan användas i kompletterande 

syfte. Som exempel skulle man kunna tänka sig en studie gällande mobbning i skolan, där en 

studie troligtvis går miste om mycket material om den enbart studerar "verkligheten", då 

skolmobbning på många sätt nu även sker efter skolans slut, då ofta på olika sociala medier.  

 

Att utföra etnografiska studier i en fysisk miljö där man interagerar med människor i sin 

fysiska form (något som i talspråk brukar kallas "face-to-face") innebär förstås en hel del 

skillnader gentemot en netnografisk studie utförd på internet. Studien har för det första andra, 

praktiska, förutsättningar. En netnografisk studie skulle, rent teoretiskt, kunna påbörjas när 

som helst på dygnet, alla dagar i veckan, medan en fysisk studie oftast är betydligt mer 

begränsad i detta avseende. De stora skillnaderna finns dock i den faktiska arenan där  

studierna utförs, det vill säga internet. Det finns en rad faktorer som påverkar den data som 

kan samlas in, hur den kan samlas in, och hur den måste betraktas. Dessa faktorer tas upp av 

Kozinets och andra forskare och är bland annat omdaning (hur tekniken påverkar det 

meddelande/den konversation som försiggår), anonymitet och datans tillgänglighet (Kozinets, 

2011, Berg, 2012). Att utföra studier på internet innebär även andra, praktiska skillnader, 

såsom att stora delar av det material som samlas in redan på förhand kommer att vara 

transkriberat. Gällande hur pass pålitlig netnografin anses vara som datainsamlingsmetod, så 

är det främst anonymiteten som diskuteras (Daneback & Månsson, 2008). 
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När man utför en studie på internet är det därför viktigt att ständigt reflektera över sitt 

insamlade material, och vad den data man samlat in faktiskt säger om kulturen/gemenskapen 

man vill studera, och vilka mer generella slutsatser man kan dra ifrån den. Som sagt ställer 

främst anonymiteten som råder på internet en hel del krav på forskaren vad det gäller analys 

av data. Detta då man som forskare inte kan göra allt för stora antaganden om personen i fråga 

och dess "verkliga" liv utifrån de texter som personen lägger upp (Berg, 2012). Anonymitet 

och intervjuer som förs under mer "skyddande" former, såsom telefonerintervjuer eller 

intervjuer via mail, kan dock också i vissa fall ge ökade mängder information. Kvale (1997) 

tar upp just telefonintervjuer som ett bra sätt att föra intervjuer med personer som är väldigt 

skygga eller lider av social fobi, då dessa människor har en större möjlighet av att "öppna 

upp" under dessa former av samtal, snarare än om intervjuerna hade skett med båda parterna i 

samma rum.  

 

Olika forum och sociala medier har olika grader av anonymitet bland sina användare, såsom 

Facebook, som generellt sett ger en ganska verklighetstrogen bild av personen bakom 

skärmen (i alla fall gällande utseende, boplats, ungefärlig livssituation etc.), jämfört med t.ex. 

det mer obskyra forumet 4chan, där användarna förväntas vara totalt anonyma. Därför får man 

som forskare vara medveten om de antaganden man kan tänkas göra utifrån den data man 

samlat in, beroende på den mängd anonymitet som råder på forumet.  

 Det ska dock sägas att man inte ska lägga allt för mycket fokus på de negativa aspektera av 

nätforskning. Netnografi, och nätstudier överhuvudtaget, kan ge oss nya insikter i gamla 

frågor. Som Kozinets tar upp kan det vara ett perfekt komplement till en icke nätbaserad 

studie, såsom exemplet om mobbning i skolan. Precis som exemplet jag nämnde ovan om 

telefonstudier, kan nätbaserade studier ge människor som av olika anledningar har svårt att 

kommunicera på mer typiska sätt en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Det kan 

också ge oss möjlighet att studera människor och gemenskaper som annars kan vara svåra att 

komma åt, såsom isolerade människor och gemenskaper som existerar bara på nätet 

(Daneback & Månsson, 2008). Detta är definitivt sant gällande min egen studie. Forumet och 

gemenskapen jag ämnat studera är ett forum tillägnat socialt isolerade människor, som jag 

omöjligen skulle kunna studera med mer traditionell etnografi.  

 

Men hur går då en netnografisk studie till? Netnografiska studier är, precis som de mer 

traditionella etnografiska studierna, ofta väldigt olika i sin design och kan se ut på en hel del 

olika sätt (Berg, 2012). Forskare är ofta oense om hur pass strikta dessa former av studier ska 
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vara. Vissa forskare menar att det i princip krävs att forskaren som bedriver studien måste ha 

någon form av kontakt med den gemenskap han eller hon ämnar undersöka. Andra forskare 

menar att det beroende på gemenskapens regler och kultur kan fungera utmärkt att studera 

forumet anonymt, och på så sätt aldrig direkt erkänna sin existens på forumet (Kozinets, 2011, 

Berg, 2012). Även andra praktiska tillvägagångssätt gällande hur netnografiska studier bör 

genomföras diskuteras i litteraturen, såsom forskare som delar in studien i ett antal 

övergripande faser, eller forskare som delar i studien i flera olika, mer precisa, steg. Något 

som jag dock finner enighet om är att det är viktigt att göra en bra entré på det forum man ska 

undersöka. Detta innebär att man noggrant studerar och förbereder sig innan man påbörjar sin 

undersökning. Bland dessa förberedelser ingår bland annat att försöka bekanta sig med den 

kultur som råder på forumet redan innan man börjar delta, samt att se över om detta forum 

verkligen ger forskaren en möjlighet att studera det som hen är ute efter (Kozinets, 2011, 

Berg, 2012). 

 

Om man mer strikt följer steg-principen hade jag nu befunnit mig ungefär på det tredje steget 

(Berg, 2012). I det tredje steget så gör foskaren en avvägning av den grad av interaktivitet 

som ska råda mellan forskaren och forumet under studiens gång. Det är här viktigt att tänka 

över forskningsetiska aspekter, och det är just det jag har gjort när jag fattade mitt beslut 

gällande min egen interaktivitet. Jag beslutade mig för att inte delta alls i de konversationer 

som försiggick på forumet. Anlednignarna till detta är många, både etiska och rent praktiska. 

De forskningsetiska principerna vill gärna att man som forskare, när man deltar i 

konversationerna, erkänner vem man är och varför man är här. Detta hade ju dock inte 

fungerat under min studie, då jag i mig själv bryter mot forumets regler, och inte får lov att 

göra inlägg där (mer om dessa regler lite senare). Det finns även etiska komplikationer som 

jag anser vara mycket relevanta, såsom att jag anser att jag enkelt skulle kunna råka 

manipulera de data jag samlar in om jag deltar själv i diskussionerna, genom att jag "lockar 

fram" att få ut den kunskap som jag vill ha, istället för att låta den naturligt komma fram av 

sig självt. Jag skriver mer om dessa etiska reflektioner längre ner i uppsatsen. Som jag 

nämnde tidigare finns det forskare som anser att deltagande observationer, det vill säga att jag 

som forskare borde samtala med de människor som jag studerar, är nästintill ett krav för en 

netnografisk studie (Kozinets, 2011).  

 

Det ska dock sägas att detta "krav" kommer ifrån dessa forskares åsikt att den som utför 

studien bör vara väl insatt i gemenskapens kultur och hur den fungerar, detta för att så bra 
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som möjligt kunna presentera relevanta data (Kozinets, 2011). Jag kommer inom kort att 

redogöra mer gällande mina egna privata erfarenheter av detta forum som jag har studerat i 

min uppsats, men jag kan kort säga att jag har goda erfarenheter gällande det forum som 

fungerar som ett slags ursprungsforum för den nya gemenskap som studerats här. Jag kunde 

därför enkelt se att mycket av den kultur som rådde på detta gamla forum, även rådde på det 

nya (exempelvis så fann jag att terminologin och de huvudsakliga värderingarna var väldigt 

lika). På så sätt gör jag bedömningen att jag är fullt kapabel till att förstå den kultur som råder 

inom gemenskapen även på detta nya forum, även utan att bedriva intervjuer eller att göra 

inlägg på forumet. Som sagt finns det oerhört många varianter av hur en netnografisk studie 

kan tänkas se ut, och det viktigaste är att studien anpassas utefter det forum som ska 

undersökas (Berg, 2012).  

 

GENOMFÖRANDE OCH OMFÅNG 

 

Studien har genomförts på så sätt att jag valt ut ett forum att undersöka, som jag sedan 

studerat med jämna mellanrum. Jag fann detta forum av ren chans, när jag på min fritid läste 

inlägg på ett annat forum, som jag i sin tur fann via privata vänkontakter. Forumet valdes ut 

på grund av sin unika natur och på grund av dess strikta regler, vilket jag ansåg gav en  

intressant vinkel som jag aldrig sett på andra forum. Jag hade tidigt under planeringsstadiet 

tänkt mig att jämföra med ett liknande forum som dock inte har fullt så fasta regler, för att se 

vilken skillnad i mentalitet och diskussioner som förekom. Dock fick denna idé tyvärr ges upp 

på grund av tidsbrist, samt för att göra studien mer hanterbar. Jag valde att undersöka forumet 

ungefär varannan dag, under en studietid av drygt två timmar. Detta för att forumet som sagt 

är förhållandevis långsamt, vilket innebar att en studie gjord varannan dag, under loppet av 

två timmar, var ett bra system för att kunna samla in all den nya, relevanta data som kunde ha 

dykt upp. Att gå in slumpmässigt ansåg jag dock vara en risk, då vissa äldre trådar försvinner 

med jämna mellanrum, och jag riskerar därför eventuellt att missa en sådan tråd om min 

aktivitet är alldeles för sporadisk. Mer praktiskt har insamlandet gått till som så att jag 

studerat de inlägg som användarna gjort, och sparat ner texten från forumet till ett Word-

dokument. Detta var ett snabbt och enkelt sätt att transkribera min data, då själva 

transkriberingen mer eller mindre var automatisk. Studien av forumet har som sagt gått till på 

så sätt att jag studerat forumet anonymt, det vill säga som "en fluga på väggen", detta bland 

annat för att inte påverka den data som insamlas, dels av rent etiska skäl. Jag finner dock vissa 

svårigheter med detta.   
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Genom att inte delta direkt i konversationerna, så är det väldigt svårt att skapa en relation med 

användarna. Ett annat problem är att jag enbart kan se den information som läggs ut i det 

"öppna" forumet. De konversationer som förs på privata chatrum som forumets admin 

erbjuder kan jag inte komma åt och den information som skrivs där är således utom mitt 

räckhåll. Det var dock omöjligt att, trots min begränsade tillkomst, inte påverkas av 

användarna. De inlägg som gjordes kunde göra mig ledsen, arg, fundersam, glad och få mig at 

känna alla möjliga känslor. Ibland kunde jag till och med känna igen mig i det som skrevs, 

medan jag andra gånger förundrades över nya tankesätt jag aldrig stött på tidigare. Utifrån 

dessa tankar är det viktigt att ständigt reflektera över mitt innehåll, främst när jag analyserar 

min data, så att jag inte påverkas av mina egna känslor och värderingar i analysen. 

 

Jag valde att avbryta mina observationer i slutet av december, 2013, detta mestadels på grund 

av tidsbrist. Insamlingsperioden var då två veckor (vilket inte inkluderar den tid som det tog 

för mig att göra inledande undersökningar och granskningar av forumet, när jag avgjorde om 

forumet passade för min undersökning). Data hade annars fortfarande kunnat samlas in, men 

den riskerar då att bli oöverskådlig, och jag har gjort övervägandet att jag har den data som 

krävs för att kunna analysera utifrån de frågor och det syfte jag har tagit fram. Den insamlade 

datan uppgick då till runt 100 sidor i programmet Microsoft Word. Detta inkluderar även en 

del av de bilder som användarna inkluderat i sina inlägg.  

 

4.1 ANALYS OCH ANALYSMETOD 

 

För att kunna analysera de mängder data som jag samlat in, för att på bästa sätt för att kunna 

besvara mina frågeställningar, har jag valt att använda mig av en analysmetod som kallas för 

innehållsanalys. Innehållsanalys är från början en mer strikt kvantitativ analysmetod, som har 

använts av forskare sedan 50-talet. Från början användes denna metod för att på ett mer enkelt 

sett kunna analysera stora mängder data på ett effektivt sätt. Än idag används metoden på 

detta sätt, numera dock främst inom medieforskning (Graneheim & Lundman, 2003, Elo & 

Kyngäs, 2007). Innan jag går in mer noggrant på hur en kvalitativ innehållsanalys kan utföras, 

så bör jag först redoföra för vad som faktiskt innefattar en analys av detta slag.  

 

En kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren genom olika indelningar av sitt insamlade 

material begränsar och lyfter fram olika delar ur sin text. Detta sker främst genom att 
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forskaren genom att skapa och dela in texten efter bland annat teman och olika koder lättare 

ska kunna utröna vad texten faktiskt säger, och vad som är av intresse för studien. Det är 

viktigt att under ett tidigt skede av studien välja om studien ska undersöka det manifesta i 

texten (det vill säga en mer enkel analys av de fakta forskaren kan utröna ur materialet) eller 

om studien ska försöka säga något om det latenta innehållet i texten (det vill säga det som 

"ligger under ytan") (Graneheim & Lundman, 2003). Hsieh & Shannon (2005) redogör för tre 

olika typer av innehållsanalyser. Den första är den konventionella innehållsanalysen, som 

utgår ifrån att man har ett relativt öppet sinne till sitt material, och inte på förhand har skapat 

några kategorier gällande vad man ämnar studera. Denna form av innehållsanalys syftar 

främst till begreppsutveckling. Den andra är riktad innehållsanalys, som i motsats med den 

konventionella förutsätter en viss mängd tidigare forskning och förberedelser innan studien 

påbörjas. Denna typ av innehållsanalys ämnar sig bra för studier som syftar till att jämföra 

med tidigare forskning på ämnet. Den sista varianten är summerande innehållsanalys. Denna 

form av analys fokuserar på att analysera särskilda begrepp och ofta upprepat innehåll, och för 

att förstå den kontext som dessa begrepp befinner sig i, och är förstås bra om studien syftar till 

att göra just detta. 

 

GENOMFÖRANDE AV EN INNEHÅLLSANALYS 

 

Låt mig gå in mer i detalj i hur en kvalitativ innehållsanalys kan genomföras. Det är först och 

främst viktigt att hela texten synas noggrant så att forskaren har en någorlunda god förståelse 

för hela sin text. När detta är genomfört så granskar man texten efter de delar som man finner 

relevanta för sin/sina frågeställningar, och plockar sedan ut dem ur texten (viktigt här att 

omgivande text även tas med). Dessa stycken eller meningar blir då så kallade 

"meningsbärande enheter" (oftast "meaning units", men i litteraturen finns även andra 

beteckningar), som i sin tur bildar kärnan av analysen (Graneheim & Lundman, 2003, Elo & 

Kyngäs, 2007).  Dessa enheter kondenseras sedan, så att deras mening och betydelse kvarstår, 

men i ett mer lätthanterligt format. När de sedan blivit kondenserade, är det forskarens uppgift 

att förkorta ytterligare, till enhetens minsta beståndsdel och allra viktigaste innebörd. Detta 

kan vara antingen ett par ord, eller enbart ett enda begrepp. På den här nivån kallas enheterna 

för "koder".  

 

När forskaren tagit fram en eller flera koder, så följer nästa steg, vilket är att dela in dessa i 

olika kategorier. Beroende på vilken typ av innehållsanalys man tänkt använda sig av så kan 
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dessa kategorier vara skapta på förhand, eller så kan de skapas i detta steg. Kategorier i en 

innehållsanalys är grupper av koder som har en stor mängd likheter och som handlar om 

ungefär samma ämne. Koder ska helst inte hamna i mer än en kategori, även om vissa 

forskare håller med om att detta kan vara svårt att förhindra beroende på vilken typ av källa 

materialet är hämtat ifrån, t.ex. vid intervjuer (Graneheim & Lundman, 2003). Kategorier kan 

även ha sub-kategorier, om detta anses lämpligt av forskaren. För att sedan skapa en ram 

kring kategorierna utformas ett tema, vilket bör vara något som genomsyrar de kategorier som 

tagits fram. Det är bra att tänka på att medan kategorier ska besvara "vad?", så ska ett tema 

besvara "hur?" (Graneheim & Lundman, 2003, Elo & Kyngäs, 2007). Nedan följer ett 

exempel, hämtat från min egen studie, på hur en kondensering och kodning av en 

meningsbärande enhet kan se ut. Senare i studien kommer jag också att redogöra för mitt tema 

för studien, samt de kategorier som temat omfattar.  

  

 

KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS I MIN EGEN STUDIE 

 

Som jag tidigare nämnt finns det tre olika varianter av kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & 

Shannon, 2005). Jag har i den här studien valt att använda mig av den så kallade summerande 

innehållsanalysen. Denna metod syftade som tidigare nämnts till att mer lyfta fram specifika 

begrepp eller olika sorters innehåll som ofta upprepas. Jag gjorde avvägandet att detta skulle 

fungera utmärkt till min studie, då jag ämnar studera två väldigt specifika ting, nämligen 

användarnas egna syn på sin identitet som medlemmar av denna gemenskap, samt deras egen 

syn på sin livsstil. Min studie kommer att ta upp både den manifesta och den latenta 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

By the time I figured out that playing 

video games until 3:00a.m. wasn't how 

most people lived it was too late to 

change. By the time I understood how 

relationships worked everybody else 

already had enough friends. 

By the time I figured out I could easily 

handle the workload from prestigious, 

top-notch schools I was already stuck 

in a shitty one. 

Jag fick aldrig veta 

hur man var 

"normal", och när 

jag väl insåg det så 

var det för sent för 

mig att ändras. 

Svårt att 

passa in. 

Skillnader 

från det 

normala 

Identitet 
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innebörden av texten som analyseras, men mitt mål med studien har varit att få fram den 

latenta innebörden, för att på så sätt kunna ge betydligt utförligare svar på mina 

frågeställningar, men också på grund av att forumet präglas av en väldigt unik skrivkultur, 

vilket gör att texterna ofta måste granskas extra noga för att få fram dess sanna innebörd.  

 

Jag kommer dock inte bara att studera de begrepp och det innehålls som handlar om identitet 

av och användarnas syn på sin egen livsstil. Andra, mer generella begrepp och innehåll som 

också kommer att vara relevanta för mina frågeställningar är normalitet och den mer generella 

synen kring ensamhet, och förekomsten av dessa kommer därför också att granskas. 

Kategorierna som jag tagit fram reflekterar detta, men jag har även lagt till en som kanske inte 

först känns helt självklar, nämligen nära relationer. Anledningen till att jag även vill studera 

denna kategori är då dessa relationer ofta utgör användarnas enda mer direkta kontakt med 

omvärlden, och jag tror därför att även detta kan vara av vikt att studeras i relation till mina 

frågeställningar. Mitt tema och en fullständig lista över de kategorier och sub-kategorier jag 

tagit fram kommer jag att presentera i avsnitt 5.0, resultat och reflektion.   

 

4.2 URVAL 
 

Jag ska i den här studien studera ett specifikt internetforum, som är tänkt att användas av 

människor som lever isolerade och ensamma liv. Detta forum fungerar som andra sociala 

forum på nätet, men skiljer sig samtidigt en del från många andra av de sociala medier som  

finns på internet. Som användare är man är på detta forum helt anonym, till skillnad från de 

flesta andra forum där man åtminstone måste använda sig av ett visst smeknamn, vilket på så 

sätt gör att man kan bli igenkänd när man skriver i olika trådar. På dessa forum förekommer 

alternativa diskussioner, och de som skriver här har ofta (men inte alltid) annorlunda 

levnadsvanor och synsätt, och detta reflekterar sig ofta i det språk och de oskrivna regler som 

gäller på forumet.  

 

Jag ska då studera det som skrivs på inom detta community, för att kunna analysera det som 

sägs och förs fram på detta inom denna mer alternativa gemenskap. Att få tag i informationen 

är enkelt, men att filtrera det som är relevant för min studie kan vara mer problematiskt. Jag 

söker främst den information som kan visa något om deras levnadssätt och den attityd som 

användarna har gällande sin egna, men även andras, levnadsvanor. Ett exempel på en sådan 

filtrering skulle kunna vara att en person skriver att denne gillar att laga hamburgare, då det 
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går snabbt och är gott. Detta är kanske inte så viktigt för min studie, men senare i samma 

inlägg så kanske denna person skriver att hen dock mycket hellre önskar att hen hade folk att 

bjuda över på middag, då hen skulle vilja bjuda på en stor tacosmåltid.  

 

Innan jag redogör  för de etiska reflektionerna gällande studien, så kan det vara värt att göra 

en närmare granskning av forumet som ska studeras i studien och dess syfte. Jag kommer att 

inleda med att tala om ett annat forum, som fungerar som ett slags "ursprungsforum eller 

"förälder" till forumet som jag studerat, nämligen 4chan.  

 

2004 startades ett forum på internet kallat 4chan. Detta startades av en privatperson, och var 

baserat på ett annat forum från Japan, kallat 2chan. Forumet är ett så kallat "imageboard", det 

vill säga att man främst ska göra inlägg med bilder, och att diskussionerna ofta rör sig kring 

just dessa bilder, alternativt att använda olika former av bilder för att stärka ett argument eller 

för att förmedla en känsla.  

 

What is 4chan? 

4chan is a simple image-based bulletin board where anyone can post comments and share 

images. There are boards dedicated to a variety of topics, from Japanese animation and 

culture to videogames, music, and photography. Users do not need to register an account 

before participating in the community. Feel free to click on a board that interests you and 

jump right in! 

4chan har inte dragit en enorm mängd uppmärksamhet till sig i den mer allmänna sfären, men 

de gånger sidan har blivit uppmärksammad har det främst varit på grund av förhållandevis 

kontroversiella anledningar. Amerikansk media har ibland påstått att sidan är en hemvist för 

hackers, pedofiler, mer extrema nätmobbare och liknande. Dessa anklagelser kan enligt mina 

egna upplevelser anses vara överdrivna, men samtidigt inte helt obefogade, då den anonymitet 

som råder på forumet ofta har lett till att kontroversiellt material har lagts ut, däribland 

barnporr. Detta är dock förbjudet enligt 4chans regler.  

 

Do not upload, post, discuss, request, or link to, anything that violates local or United States 

law. This will be severely punished and strictly enforced. 

 

När 4chan först startade, fanns det bara ett fåtal forum, och därmed ämnen att diskutera. Det 

främsta av dessa var ett forum som rörde japansk populärkultur, då främst manga och anime 
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(Japanska serietidningar och animerade serier och filmer). Med tiden blev subforumen på 

sidan allt fler, och inkluderade snart saker såsom tv-spel, "traditionella" spel, djur och natur, 

amerikanska serietidningar, etc. Till sist skapades två olika forum som var tänkta för mer 

"allmänna" diskussioner om livet. Dessa diskussioner hade visserligen förekommit på nästan 

samtliga av de andra subforumen tidigare, men nu fanns det alltså två forum som var 

dedikerade till just detta. 

  

Ett av subforumen var tänkt som ett forum där man kunde söka råd om olika specifika 

livsproblem, medan det andra var ett mer generellt forum där man kunde få "prata av sig". 

Just det sistnämnda forumet skulle visa sig att bli en hemvist för de människor som var de 

första att dra sig till forumet över huvudtaget, nämligen mer ensamma och isolerade 

människor, som inte hade speciellt många sociala kontakter, och därmed ingen annanstans att 

ta vägen. Detta forum blev ett vattenhål för diskussioner som rörde ett mer isolerat liv, och en 

hel del människor som ansett sig vara hikikomoris hade forumet som en sorts ny digital 

hemvist. Efter en tid ansåg dock många att forumet blev "invaderat" av för "vanliga" 

människor, och att forumets originella syfte, att vara en plats där ensamma människor kunde 

få diskutera sina liv, började försvinna. Det var detta som ledde en användare till att starta ett 

nytt forum, med striktare regler gällande vem som faktiskt får göra inlägg där, för att 

förhindra att forumet skulle gå samma väg som det gamla. Hur ser då detta mer extrema 

forum ut? 

 

FORUMET 

 

(Forumet) is a sanctuary for virgins who may be NEET or hikikomori to discuss their 

thoughts, interests, and lifestyles. This is an imageboard specifically for (extremley lonley 

people).  

 

Det forum som jag har valt att undersöka är helt självständigt, och startades av en 

privatperson, som också driver det (även med hjälp av andra frivilliga). På detta forum kan 

vad som helst diskuteras, men det finns vissa regler gällande vilka som faktiskt får göra inlägg 

där. Den huvudsakliga regeln är att de som skriver där ska vara oskuld, även om det är lite av 

en oskriven regel att de som har stora umgängeskretsar och goda sociala kontakter ofta möts 

av negativa reaktioner, oavsett deras sexliv. Forummet är uppbyggt på så sätt att man alltid är 

anonym (om man inte självmant väljer att ha ett "namn" på forumet).  Forummet är indelat i 
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olika subforum, där man kan prata om specifika hobbies, såsom tv-spel, backpacking och 

liknande. De största subforumen är dock de två som handlar om mer generella ämnen, såsom 

livssituation, tankar om livet, och ett mer allmänt behov av att få prata med andra som 

befinner sig i samma livssituation. Det som skrivs på forumet är helt öppet, och på så sätt kan 

vem som helst kan gå in och se vad de andra har skrivit, även om användarna som sagt är 

anonyma.  

 

Do not post about your personal sexual experiences or allude to the possibility that you have 

any.                                                                                                                                             

Do not post about real life social activities or your romantic relationships.                           

Do not disparage, advise against, or show contempt for the celibate, NEET, or reclusive 

lifestyles 

 

 Reglerna gällande vem som faktiskt får skriva och göra inlägg är dock stränga och det är inte 

ovanligt att då och då se folk som blir "bannade" från forumet (d.v.s. att de ej längre får göra 

inlägg). Gällande demografin på de som gör inlägg på forumet, så finns det folk från hela 

världen, däribland skandinaviska länder såsom Danmark och Sverige. Åldern varierar, men en 

av reglerna på forumet är att man måste vara 18 år för att få göra inlägg. Det är dock svårt att 

"kolla" om personerna verkligen är 18, så det är fullt rimligt att något yngre personer också 

skriver där. Generellt sett verkar åldern ligga mellan 18-35 år.  

 

Dessa två subforum finner jag som de mest intressanta, inte bara för min studie, men också på 

grund av att de gör en oerhört intressant uppdelning. Det ena forumet är mer gjort som en 

"klagovägg", där de människor som befinner sig i dåliga livssituationer (ensamhet, svårt att 

skaffa sig en sysselsättning, etc.) kan få en chans att prata av sig, diskutera och liknande 

gällande sina besvär och livet i allmänhet. Det andra fyller en liknande funktion, men med en 

förhållande stor tvist. På detta forum är det nämligen mest tanken att de som är mer positivt 

inställda till sin livssituation ska göra inlägg, eller åtminstone att inläggen ska vara av den 

naturen. Dessa två subforum skapar därmed en oerhört intressant skillnad, där en 

förhållandevis stor skillnad i attityd går att utläsa. Detta märks inte minst i trådarnas ämne och 

subjekt. På det mer "positiva" forumet finner jag ofta trådar om självhjälp, lite mer vardagliga 

diskussioner och trådar där folk kan dela med sig av sina tankar gällande ett mer isolerat liv. 

På det mer "negativa" forumet kan jag dock hitta trådar av en betydligt mer dyster karaktär, 

såsom en tråd om obehagliga minnen.  
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What's the worst thing someone has ever told you? I remember back in 8th grade (I graduated 

in 2008) this one kid told me "What do you have going for you? You're not good at school, 

you suck at video games, you have no friends and you're the ugliest piece of shit I've ever 

seen. Why do you bother" and to this day I still can't answer that question, and it runs 

through my mind daily.  

 

Det finns ingenting som direkt tyder på att de människor som finns på forumet enbart gör 

inlägg på ett subforum, och det är möjligt att samma människor skriver på de olika 

subforumen, beroende på hur de mår just den dagen. Rent principmässigt, i alla fall enligt de 

regler som finns fastställda på forumet, så är dessa två subforum tänkta för de med skilda 

attityder gällande ett isolerat liv, och främst gällande sina bristande sexuella erfarenheter.  

 

Avslutningsvis ska jag snabbt redogöra för den typ av textindelning som kommer att synas i 

texten. Att skriva korta meningar som inleds med symbolen ">" är en del av forumets kultur, 

som är medtaget från 4chan, det vill säga det forum som detta, nya, forum är baserat på. Att 

sätta denna symbol framför en text färgar texten som sedan visas på skärmen grön, vilket är 

tänkt att göra vissa delar av texten lättare att urskilja, men kom senare till att bli ett sätt att 

skriva hela berättelser. Jag har valt att ha med denna textindelning även här i min uppsats, för 

att försäkra mig om att textens originella mening inte ska gå förlorad. Vidare gällande språk, 

så kommer jag att inte översätta inläggen, åter igen för att bibehålla så mycket som möjligt av 

inläggens originella mening. De endra ord som kommer att översättas är de ord som är väldigt 

kulturellt och kontextuellt laddade, detta på grund av att inläggets innebörd lätt annars skulle 

kunna misstolkas av en läsare som inte är van vid forumets kultur.   

 

4.3 ETISKA REFLEKTIONER                

                                                                                 

Det finns en rad etiska reflektioner att göra vid internetbaserade studier. Till att börja med så 

har internetbaserade studier förhållandevis unika forskningsetiska problem som man måste 

reflektera över. Daneback och Månsson (2008) tar upp att det finns de som menar att dessa 

former av studier inte är vidare användbara och har stora problem gällande validitet, då 

internets anonymitet medför vissa brister gällande hur pass trovärdiga historiera är. Andra 

menar dock att detta argument kan vändas mot andra mer "accepterade" studiesätt, såsom mer 

traditionella kvalitativa undersökningar, där denna problematik lika enkelt skulle kunna 
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uppstå. Daneback och Månsson tar vidare upp att det exempelvis ofta inte finns några 

egentliga medel för att säkerställa att det som en intervjuad person säger skulle vara sant, eller 

att de svar man får in vid en kvantitativ studie skulle var speciellt sanningsenliga. Jag delar 

detta synsätt, men kommer givetvis ständigt att reflektera över min empiris validitet ständigt 

medan jag analyserar mitt insamlade material.   

 

Det finns också en rad etiska överväganden att som forskare göra när man observerar 

anonymt. De som skriver på detta forum kommer inte känna till att jag studerar dem, och de 

vet inte heller att jag citerar dem. Det kan därför bli lite av ett problem om de som skriver på 

detta forum anser sig föra privata diskussioner, och att jag därför på något sätt kränker deras 

integritet (Daneback & Månsson, 2008). Dock så finns det även en annan aspekt av 

situationen. Det är nämligen också så att de som skriver här är, per automatik, anonyma, och 

det blir därför nästintill omöjligt att "spåra" ett visst inlägg till en specifik person. Det är ju 

dessutom också så att vem som helst kan gå in på det här forumet och göra inlägg, samt läsa 

andras inlägg, och man skulle kanske därför kunna se det lite som att användarna får själva 

ansvara för om de skriver något som de inte vill att någon annan ska ta del av. 

 

Utifrån de här tankarna så anser jag att det är fullt acceptabelt för mig att citera användarnas 

inlägg, då jag som sagt anser att informationen är offentlig oavsett, och vem som helst kan i 

teorin därmed läsa inläggen oavsett. Däremot kommer jag att vara noggrann med att inte 

citera något som på något sätt skulle kunna anses användas till att spåra en specifik person. 

Eventuella namn, hemsideadresser, känsliga personuppgifter och liknande kommer att tas bort 

från de citat som jag väljer att använda. På detta sätt följer jag fullt ut de primära etiska 

riktlinjerna som tagits fram av vetenskapsrådet (2002). En annan oerhört viktig del gällande 

uppsatsens etiska dilemman är röjandet av forumet faktiska namn och adress. Om det inte 

finns någon anledning för det, så ska hemsidans namn alltid anges, och det är just detta som 

jag har reflekterat över (Daneback & Månsson, 2008). På den ena sidan av dilemmat finns de 

faktorer som jag redan diskuterat. Forumet är offentligt och vem som helst kan gå in på detta 

community och se vad som skrivs, samt göra egna trådar. Utifrån detta så känns det ganska 

självklart att forumet ska namnges, men man måste också ha andra aspekter i åtanke.  

 

Under mina studier av forumet så gjordes ett kort tag en del trådar av människor som inte 

normalt sett brukade vistas på forumet, vars enda syfte var att kränka och förödmjuka 

forumets användare. Trådarna skapade en massiv utbredd nedstämdhet på forumet, och det 
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fanns en stor oro för att det skulle hända igen. Då jag inte vill utsätta forumets användare för 

risken att liknande incidenter skall inträffa igen, så kommer jag att hålla forumets namn 

anonymt i denna studie. Detta för att minimera risken för att just människor som vill gå in på 

forumet för att kränka dess användare, inte ska ha möjlighet att göra så. Enligt 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer ska forskningens nytta alltid väga tyngre än den potentiella 

risk studien kan utsätta de studerade individerna, och jag vill påstå att namnge forumet på 

grund av ovanstående anledningar kan riskera denna balans. Det är också viktigt att reflektera 

över sin egen maktposition, så att de som blir intervjuade eller citerade inte kränks på något 

sätt, framförallt när man intervjuar eller citerar inlägg från utsatta människor (Andersson & 

Swärd, 2008). Som sagt kommer jag att göra noggranna etiska analyser av de citat jag väljer 

att använda, för att inte röja personliga uppgifter, samt för att försöka hålla en så pass opartisk 

bild av min empiri som möjligt. Jag kommer inte att namnge några av användarna, ens med 

fiktiva namn, detta för att maximera anonymiteten.  

 

5.0 RESULTAT OCH REFLEKTION 

 

Jag ska i detta avsnitt försöka få svar på de frågor jag ställde inledningsvis i min uppsats. Som 

tidigare nämnts har jag under min analys använt mig av en kvalitativ innehållsanalys, och 

utifrån dess riktlinjer har jag skapat ett tema, och ett antal kategorier som min text kommer att 

analyseras utifrån. Dessa redogör jag för nedan.  

 

Tabell 1: översiktlig presentation av kategorier och subkategorier, samt tema 

Att leva som outsider 
Kategorier   Subkategorier 

              Identitet                 Användarnas identitet 

                  Synen på det normala 

                  Negativ/positiv självbild 

              

             Nära relationer 

   
 

             Livsstil                                                   Positiv/negativ bild 

 

Temat följer Beckers teori om outsiders, ett begrepp som man som läsare ständigt blir påmind 

om när man läser igenom de samtal som observerats under studiens gång. Analysen kommer 

att följa de olika kategorierna, och det innehåll jag lyckats analysera fram gällande dem. 
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5.1 IDENTITET 

 

När jag i detta avsnitt om identitet kommer att tala om identitet, så tänker jag främst på två 

olika aspekter. Dels på hur användarna ser sig i relation till den gemenskap som forumet 

erbjuder, det vill säga vad för slags identitet som formas bland användarna, vilket "vi" som 

eventuellt skapas. Den andra aspekten som jag kommer att undersöka är hur användarna ser 

på "dom", det vill säga de människor som inte befinner sig på forumet och kan tänkas klassas 

som "normala". Slutligen ämnar jag också att analysera huruvida användarna bedömer sin 

egen livskvalitet, om deras livssituation är något som de känner sig bekväma med, om det är 

något som de skulle vilja försöka ändra på, eller om åsikterna skiljer sig alldeles för mycket 

för att kunna göra en mer generell bedömning. Detta för att göra en avrundning och för att 

försöka skaffa mer av en övergripande översikt.  

 

ANVÄNDARNAS IDENTITET 

 

Do not post about your personal sexual experiences or allude to the possibility that you have 

any. 

Do not post about real life social activities or your romantic relationships. 

 

Detta citat har jag redogjort för tidigare under studien, och är två av grundreglerna på forumet. 

Utifrån detta utgångsläge är det inte allt för svårt att få en viss bild av den typiske användaren. 

Användarna förväntas vara ensamma och leva på ett sätt där de till största del lever avskilt 

från omvärlden. En stark bild av den identitet som formats bland användarna verkar vara just 

ensamheten. Ensamhet, oavsett vilken attityd som finns till det, är en central del av forumet. 

Trådar om hur det är att leva ett ensamt liv i en värld där alla andra verkar vara permanent 

lyckliga med goda sociala relationer, är i en klar majoritet på forumet. Även på de subforum 

där samtalsämnena inte baseras kring livet i allmänhet, såsom trådar om vad användarna gillar 

att göra på fritiden, så lyckas ensamheten ändå alltid hitta sin plats. Detta i den mening att de 

olika hobbies som tas upp ofta är hobbies som går eller är menade att göras ensam, och om en 

för många okänd hobby dyker upp, så brukar den första frågan vara om den går att ägna sig åt 

om man lever ett mera ensamt liv. Att inte kunna passa in med "vanliga", det vill säga 

människor med starka sociala kontaktnät, och en känsla av att gå miste om vad "vanliga" 

människor gör, verkar ofta leda till en stark känsla av ensamhet bland många av användarna. 
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Just frustrationen i att inte kunna ta del av sådant som de anser att man borde (enligt 

samhället) göra är något som dyker upp ofta i olika diskussioner. 

 

">go to concert with sister 

>i normally hate such things but i really enjoy this guy's music and sister is paid for my ticket 

as gift 

>go there, start to listen to awesome live versions of favorite songs 

>glance around for a few seconds between the end of one song and the start of another 

>[normal people] holding each other and/or kissing everywhere around me 

>laughing, talking, having a great time 

>no matter where i look 

>realize that i made a mistake even coming 

>feel like shit, can't even enjoy seeing one of my all time favorite artists live any more 

>decide to get drunk with overpriced venue drinks 

>the feels don't go away 

>go home feeling empty, broken and worthless 

>threw up and sat in the dark until i eventually fell asleep 

>concerts: never again" 

 

Ensamhet och känslan av att inte vara en del av samhället i stort är ständigt återkommande 

delar av de konversationer som förekommer på forumet, och det är tydligt att många av 

användarna ser det som en naturlig del av sin vardag. Citat som i exemplet ovan, är ganska 

vanliga bland forumets användare. Det är vanligt att se konversationer där användarna pratar 

om sina erfarenheter de fått när de varit ute på sociala platser såsom konserter, upplevelser 

från skolan etc., och inte känt att de passar in, att de är avvikare. Detta kan relateras till 

Beckers teori om outsiders, som talar om att ett avvikande beteende först blir avvikande när 

det ses som annorlunda av någon annan, eller i detta fall när det ses som annorlunda av det 

som förväntas vara det normativa beteendet, även om det i detta fall kommer från individen 

självt. Att användarna ser sig som annorlunda, som "outsiders" är väldigt tydligt utifrån de 

konversationer som förs, och vetskapen om att användarna är just annorlunda tycks vara en 

stark sammanbindande faktor gällande identiteten som skapas i gemenskapen.  
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De vet att deras livsstil överlag anses normbrytande i det samhälle de härstammar från, vilket 

blir en förhållandevis intressant detalj, då forumet är ett internationellt forum, med användare 

från hela världen. Det tycks finnas en relativt stor mängd skam bland användarna, vilket är 

något som kan kännas igen från andra människor som lever mer isolerade och normbrytande 

liv, såsom personer med långvarig arbetslöshet (Lundin, 2009, Smith, 1985). När jag inledde 

min studie av forumet så hade jag misstankar om att användarna mestadels skulle identifiera 

sig som hikikomoris. Detta var dock inget jag direkt märkte av. Begreppet diskuterades, och 

det märktes att användarna var väl invanda vid fenomenet, då det aldrig ifrågasattes (trådar 

som handlade om just det ämnet behövde aldrig redogöra för vad en hikikomori var för 

användarna). Det verkade dock inte vara något som de flesta användarna direkt valde att 

identifiera sig med, även om det ibland hände i en mindre utsträckning. Det är möjligt att 

många av användarna identifierar sig som hikikomoris, men aldrig känner ett behov av att 

bekräfta det för sin gemenskap.   

 

Känslan av att vara outsiders finns inte bara bland de upplevelser som handlar om att mer 

passivt betrakta en värld användarna inte känner att de passar in i (såsom exemplet om 

konserten ovan). Jag finner även berättelser om upplevelser där de känt sig utstötta när de, 

antingen avsiktligt eller inte, kommit i kontakt med andra människor, såsom gällande 

upplevelser om mobbning. 

 

 Do you think some people release a vibe that makes them very bullyable? I got bullied a lot 

my whole life for doing nothing, it just happens on its own like it was planned. Not just 

physical bullying, but passive aggressive "fake friends" type of bullying where they just use 

me as a punching bag.  

And even online when I join a community I quickly become the butt monkey even though I try 

to minimize any personality in my posts. I have no idea how it happens and I'm wondering if 

anyone else has the same feel. 

 

Den ensamhet och det utanförskap som beskrivs känns främst igen som den ofrivilliga 

ensamheten som jag diskuterat tidigare i uppsatsen (Lindström 2001), det vill säga en 

isolering från samhället som de inte själva aktivt valt att försätta sig i, eller åtminstone vill 

bryta sig loss ifrån. De exempel som redogördes för tidigare gör att jag ganska enkelt skulle 

kunna utskilja användarnas livsmönster som ett slags avvikarkarriär (Becker, 1997), det vill 
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säga ett fortsatt avvikande beteende som pågår under en längre tid. Som jag tidigare nämnt så 

är inte avvikarkarriärer inte alltid självvalda, och det är tydligt att vissa användarna inte ens 

riktigt förstår varför de hamnat i den livssituation de befinner sig i. 

 

En sista viktig del av vad som bygger upp identiteten bland forumets användare är det faktum 

att alla användare på forumet är (eller åtminstone ska vara, enligt forumets regler) oskuld. Just 

att vara oskuld verkar ha en nästintill symbolisk betydelse, en sorts enkel spärr eller en 

hårddragen linje gällande vilka som får göra inlägg på forumet och därmed få vara en del av 

gruppen. Detta blir kanske som allra tydligast när man överväger det faktum att forumets 

namn (som jag som jag redogjort för tidigare inte kan nämna på grund av etiska skäl) bygger 

på den term som användarna använder för en person som fortfarande är oskuld vid en 

förhållandevis hög ålder. Det förekommer ofta att människor på ett eller annat sätt skriver 

inlägg som skulle kunna få oss att anta att personen som skrev inlägget kan ha en viss grad av 

ett socialt liv, samt att de har ett bra förhållande med sina föräldrar (något som jag ska 

granska mer noggrant lite senare). Något som dock alltid ses som oacceptabelt och extremt 

normbrytande på forumet är just huruvida en individ är oskuld eller inte. Detta märktes 

tydligast när ett av forumets admins (en "skötare" av forumet som ser till att forumet fungerar 

på ett rent tekniskt plan, men även ser över folks inlägg och trådar) hade lyckats skaffa sig en 

flickvän via ett annat forum, och därmed bestämde sig för att lämna forumet. 

 

As I am no longer a virgin, I will hereby leave (forumet), and my responsibilities as an admin. 

I wish you all the best of luck, and I hope that you will all make it!   

Den detalj som gjorde detta scenario extra intressant var att denna person i fråga var fysiskt 

funktionsnedsatt, det vill säga att individen enligt många skulle anses vara mer utsatt i stora 

delar av samhället. I denna kontext ansågs dock det faktum att personen inte längre var oskuld 

som ett så pass stort personligt framsteg att det ledde till vad som närmast skulle kunna 

beskrivas som ett "ramaskri" bland forumets användare. I och med sina personliga framgångar 

blev denna man något av en förebild för de andra användarna. Detta, i relation med de fysiska 

hinder som denna person troligen måste handskas med i sin vardag, gör att det onekligen 

tycks vara så att konceptet av oskuld är en extremt känslig fråga för många, och en central del 

av deras identitet. Det är här viktigt att nämna att en del användare gjorde inlägg som tydde på 

att de inte brydde sig något nämnvärt om deras egen oskuld, och att de fann sexuella 

relationer ointressanta. Det är dock onekligen så att med den mängd inlägg som pekar åt andra 
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hållet, och i och med den händelse som jag granskade ovan, så är konceptet om att vara 

oskuld en central och genomsyrande del av identiteten bland användarna på forumet.  

 
SYNEN PÅ DET NORMALA 
 

If a normal offered you a chance to become their friend, would you ever accept? Do you 

really believe that all normals are out to make your life miserable, or do you realise that there 

are some geeky normals with mild social anxiety that would be more than happy to befriend 

you? 

 

... 

 

>implying they wouldn't have an ulterior motive 

>implying they wouldn't treat me like trash 

>implying they wouldn't stab me in the back for their own pleasure or gain 

>implying you can trust human beings and expect anything good to come of it 

 

I'd rather continue to live in solitude. 

 

Att användarna ser sig själva som något annorlunda, något normbrytande, är som sagt klart 

den stunden som man kliver in på forumet. Forumets rötter ligger i att vara en plats för 

människor som lever ensamma liv, som har dåliga sociala kontakter och som helt enkelt inte 

känner att de "passar in" i den vanliga världen. Att de som skulle göra inlägg på forumet är 

normbrytande bekräftades redan när forumet skapades, då forumets syfte från första början 

var tänkt som en hemvisst för dessa människor. Det känns utifrån denna premiss naturligt att 

det på forumet skulle utvecklas ett tänkande om "vi och dom". Detta blir ännu mer uppenbart 

när man tar i åtanke att forumet skapades som en reaktion på att ett annat forum, som hade ett 

liknande syfte, hade blivit för fullt med av vad som användarna såg som "normala 

människor". Man gör alltså bara inte en distinktion mot "vanliga människor", men även mot 

andra människor som också anser sig vara "onormala". De var helt enkelt inte tillräckligt 

normbrytande. 

 

Men vad är egentligen normalt i forumets kontext? Efter att ha spenderat åtskilliga timmar på 

forumet, så märks det att denna fråga inte är fullt så enkel att besvara. Men som forskare kan 

jag i alla fall få mig en del råd på vägen om jag återgår tillbaka till forumets regler som jag 

presenterat tidigare. Det som verkar ses som det centrala gällande vad användarna anser sig 

sakna, av att döma på reglerna, är avsaknaden av sociala, och framförallt romantiska, 

kontakter. Andra är betydligt hårdare i sin definition, och menar att även de som haft sociala 

relationer när de var yngre, men som senare i livet gått miste om dessa, även räknas in bland 
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de som anses vara normala. Ytterliggare aspekter av vad som anses normativt enligt vissa 

användare tycks vara saker som inte nödvändigtvis har med sociala kontakter att göra, såsom 

att ha ett jobb, att ha sitt eget boende, och liknande. Det ska dock sägas att många av 

användarna trots allt verkar besitta vissa av dessa beståndsdelar, främst då eget boende, och 

som jag diskuterat tidigare (och kommer att återkomma till senare) det faktum att många av 

dem verkar ha goda relationer med sina släktingar. Med detta i baktanke kan det vara svårt att 

komma fram till en mer allmän definition inom gemenskapen. Det som anses vara normalt, 

eller det som en normal person anses eftersträva, kan även innefatta även mer specifika och 

subjektiva saker. 

 

By the time I figured out that playing video games until 3:00a.m. wasn't how most people 

lived it was too late to change. 

By the time I understood how relationships worked everybody else already had enough 

friends. 

By the time I figured out that spending my entire allowance on cookies and chips would make 

me fat, I was 150lbs. 

By the time I figured out I could easily handle the workload from prestigious, top-notch 

schools I was already stuck in a shitty one. 

 

Huruvida "normalitet" är något värt att eftersträva tycks det råda vissa dividerade meningar 

om, baserat på de samtal som förs på forumet. I många av de inlägg som görs, tycks det latent 

finnas en tanke om att normalitet är något som många vill försöka uppnå, eller åtminstone 

några av de delar som kan tänkas definiera normalitet, såsom sociala och romantiska 

kontakter. Att skaffa sig en partner är ett mål som många användare uppenbart försöker 

uppnå, och känslan av att inte ha haft sexuella relationer, trots att som individerna ofta anser 

att det är något som de förväntas ha haft, verkar väga mycket tungt på många utav användarna 

(vilket som sagt kan ses via forumets regler, samt händelsen med adminen som valde att 

lämna forumet och den uppståndelse som rådde kring händelsen). Det ska dock sägas att det 

är svårt att tolka om användarna vill uppnå dessa mål för att de själva tror att de blir lyckligare 

för det, eller om de gör det för att de känner att det är vad som förväntas av dem som 

individer från resten utav samhället. Andra känner dock helt enkelt att normalitet (enligt deras 

egen definition) inte är något de vill eftersträva, och att ett sådant liv helt enkelt inte skulle 

passa dem.  
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How many people here would be interested in a (användare på forumet) only commune? 

 

It feels like so much our struggle comes from the decadent lifestyle of modern civilization and 

the pressures of (normala människor) for us to be like them. There are better ways to live. 

 

Det finns dock som sagt också en mer kraftigt negativ syn på det "normala" bland vissa av 

användarna, såsom bland annat kan ses i citatet som fick inleda detta avsnitt. Det finns flera 

nedsättande uttryck för personer som upplevs vara "normala", och trådar där olika individer 

(både kända människor, såsom skådespelare och liknande, och privatpersoner) som kan ha 

setts som socialt framgångsrika blir hånade (oftast på grund av en skandal eller liknande) är 

vanligt förekommande. Att ge en djupgående förklaring till varför detta förakt existerar bland 

vissa användare skulle givetvis kräva en helt egen uppsats, men vissa ledtrådar kan ges i vissa 

användares inlägg, såsom de som talar om mobbning och stigmatisering, samt de som talar 

om att de genom större delen av sina liv ansett sig bli nedtryckta och förödmjukade av 

"normala" människor. Detta talande om stigmatisering och frustrationen över det på grund av 

det normbrytande beteendet kan återigen ses hos andra stigmatiserade grupper, såsom 

arbetslösa (Lundin, 2009, Smith, 1985). 

 

I completely agree. Never trust a (normal person), they're no better than animals. 

 

Det finns också andra förklaringar som är mer länkade till forumet självt. Under forumets 

historia har en del så kallade "räder" förekommit, där människor som vanligtvis inte besöker 

forumet har gått in och skapat trådar som hånar användarna, oftast då på grund av deras 

ensamhet. Detta har lett till att forumet har en väldigt strikt syn på sina regler, och människor 

som inte stämmer överrens med de kriterier som krävs för att få göra inlägg blir oftast väldigt 

fort "bannade", det vill säga förbjudna från att fortsatt göra inlägg och att starta trådar. 

Det kan sammanfattningsvis sägas att det är svårt att ge en klar och generell bild av vilka som 

är normala enligt gemenskapens egen definition, och vad attityden gällande normalitet är, då 

båda verkar variera något mellan användarna. Det som dock står klart är att användarna ser 

sig som outsiders, det vill säga som avvikande från samhället, detta på grund av olika 

faktorer, men en väldigt vanligt aspekt som lyfts fram är bristen på sociala och 

romantiska/sexuella kontakter.  
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NEGATIV/POSITIV SJÄLVBILD 
 

How is it possible to have any self confidence or motivation if you've failed at absolutely 

everything you've ever tried and everyone hates you? 

 

Den första bilden av användarnas självförtroende samt generella självbild är onekligen en 

mycket negativ sådan. Inlägg som på ett rent manifest plan uttrycker en stor besvikelse över 

användarens eget liv och de händelser som hänt under livet är många. Trådar om självmord, 

och berättelser om självmordsförsök, är även de många, och en viss stämning av hopplöshet 

råder i många samtal. Det är ytterst sällsynt att se individer som försöker uppmuntra andra 

användare, och negativiteten verkar ha sipprat in i den generella kulturen som råder på 

forumet. Istället verkar en stor del av internskämten, det vill säga skämt som bara förstås 

inom en viss kultur eller mellan specifika individers speciella kontext, ofta handla om just 

depression och om att vara en "förlorare". Man kan med andra ord säga att användarna inte 

bara vet om och accepterar att de är outsiders, utan de har också ett generellt sett öppet sinne 

för att prata om och se på det. Det är dock inte bara en mer generell negativ självbild som 

råder, utan också mer specifikt dåligt självförtroende bland många utav användarna. Detta 

anser jag exemplifieras bäst genom följande citat. 

 

If your entire life has been nothing but suffering and negative reinforcement, it molds your 

brain a certain way.. 

... 

Now I'm an adult and I can't even imagine living a normal life. Getting a job, a girlfriend, my 

own place, those things are "outside". Outside my bounds, does this make sense? The feeling 

you get when your parents says "don't play with that, it's dangerous!" or seeing a "staff only" 

sign, just not allowed.  

 

Den negativa självbilden och det bristande självförtroendet, vilket kan tyckas naturligt, skapar 

svårigheter för användarna som känner så att försöka komma tillbaka in i samhället. Denna 

negativa bild av livet i helhet som verkas finnas bland många av användarna tycks skapa en 

brist på motivation gällande en mer allmän livslust.  

 

Does anyone else think life is just not worth it? I'm a neet like most of you probably are and I 

often think about changing my ways but then I start the calculations… 
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I have to bust my ass and suffer greatly for years, perform multiple miracles and basically 

throw away the few things I enjoy… and for what? To end up on what a (normal person) 

considers a shitty life. 

 

Men det finns även en annan syn. Det finns även bland många en vilja att försöka öka sina 

sociala kontakter och för att försöka ändra sin livssituation.   

 

Is there some scientific reading material that details how to make friends and get (a 

girlfriend)? None of that PUA crap or popular psychology please 

 

De inlägg som hintar på en mer positiv självbild, eller som hintar på en vilja att faktiskt 

försöka förändra sig, är i klar minoritet till de inlägg som talar om motsatsen, men de ska ändå 

inte ignoreras. Det är svårt för mig att säga varför de individer som gör inlägg befinner sig i 

den livssituation som de gör. Jag har under studiens gång fått ta del av en mängd olika 

exempel, såsom känslor av stigmatisering och förtryck, mobbning och liknande. Det som 

dock kan sägas är att det främst råder en kultur av negativitet på forumet, och bristande 

självförtroende är en framträdande aspekt av forumet. Men det finns också bland vissa en 

vilja för förändring, samt ett fåtal som faktiskt är nöjda med vart de befinner sig i livet. 

 

5.2 NÄRA RELATIONER 

 

 
En subkultur som jag studerade under förberedelserna av uppsatsen var hikikomori-

fenomenet, som jag redogjort för tidigare i uppsatsen. En grundläggande förutsättning för att 

hikikomoris ska kunna leva sina liv på de sätt de gör, har visat sig vara att de kunnat leva på 

sina föräldrar. Föräldrarna och den övriga "kärnfamiljen" utgör därför ofta en central aspekt i 

människor vars liv liknar, eller rentutav skulle kunna kallas för, en hikikomoris livsstil. Jag 

märkte under mina studier av forumet att även om användarna kanske inte hade ett direkt 

kontaktnät av människor som inte var släktingar, så hade de ofta någon form av relation med 

sina föräldrar, även om relationen bara bestod av att föräldrarna tagit avstånd från sina barn. 

Med detta i åtanke har jag valt att se närmare på hur användarnas interaktion med sina 

föräldrar ser ut. Den kommer inte nödvändigtvis att ge några direkta svar på mina 

frågeställningar, eller något exakt svar på hur olika begrepp verkar definieras på forumet, men 

däremot goda ledtrådar i samtliga av dessa frågor.  
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Den besvikelse och skam som kommer i samband med användarnas levnadsstil och deras 

föräldrars omdöme är ett vanligt samtalsämne på forumet. En del pratar ofta om att de skäms 

över att de inte "lyckats" i livet och att de tvingas leva på sina föräldrar. Många verkar leva 

förhållandevis isolerat från sina föräldrar, även om de bor med dessa, då de spenderar mycket 

tid för sig själva i sina rum. Dock är det många som nämner att de har en bra relation med 

sina mödrar, men att relationen med deras pappor inte är fullt så bra. Just mödrarna upplevs 

ofta som ganska överbeskyddande och lättsamma gällande deras barns levnadssätt, men 

anledningen kan variera.   

 

My father was emotionally abusive and not very bright despite being a general surgeon. My 

mother was nice but very delusional and phobic 

My mother was very doting, whereas my father always felt that I owed him something 

... 

 My dad died when I was young and before that I never saw him anyway. I think being raised 

by only a mother is what made me so wimpy. 

... 

 

The rest of my life was ruined because I have to take care of my sick my mother. No work or 

university because of her condition, and it's too late to go back now. On the plus side, this 

means she doesn't care if I stay home all day, because without me she will die. 

 

Detta känns igen från en del andra studier som gjorts gällande hikikomoris, framförallt ifrån 

de intervjuer som Zielenziger (2007) har utfört, där många hikikomoris ansåg att deras mödrar 

var väldigt beskyddande, medan de ansåg sig ha betydligt sämre kontakt med sina pappor. 

Som jag nämnt tidigare så spenderar dessa människor ofta en stor del av sin tid ensamma 

hemma, och sitter mycket vid datorn. Dock är det många som också känner att de vill dölja 

delar av sin livsstil för sina föräldrar, och vill inte att deras föräldrar ska veta vad de faktiskt 

håller på med.  

 

Am I the only one who is hiding everything from parents? I'm ashamed as hell before them 

and the funny thing is I don't give a single fuck about other people's opinion - isn't should be 

opposite? To make my situation clear let me tell you some examples from my life 

>if someone walk in to my room then I immediately push alt+tab to game that I don't really 

play or desktop just to don't let see anyone what I'm doing on Internet it's nothing bad or 
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something to really hide from them 

>listen to music only on headphones 

>I watch anime only if everybody's gone for sleeping 

 

They always comment almost all the things I do, so I feel like I have no privacy. I tried few 

times to tell them something about this fact but it doesn't really work only after a quarrel for a 

short time 

What can I do to change this goddamn situation? Why it's all like this? I can't really force 

myself to do anything to change it at all, I became avoiding person. 

I wish that I would live on my own but it's impossible in my country. 

 

Just denna känsla att bara få vara själv och att hemlighålla sina intressen från sina föräldrar 

verkar vara ganska vanligt förekommande bland användarna. Ensamheten verkar därmed bli 

lite av en paradox, användarna är ofta bekymrade över sina isolerade liv, men vill samtidigt 

hålla stora delar av sig själva isolerade från de i sin omgivning.  

Många går en bit längre, och nämner att de inte haft någon vidare kontakt alls med sina 

föräldrar, och att de inte någonsin haft en djup "länk" mellan barn och förälder. De menar att 

deras uppfostran ofta har fått lida som ett resultat.  

 

I'm not happy with them. 

They're nice enough people, I guess. My mum is kind of miserable. 

 

But they never really did anything parent-like. 

I was left totally alone, had to figure out everything for myself. No guidance at all. 

 

... 

 

Kids need guidance. At least they didn't actively fuck up my life. They just kind of hung me out 

to dry. 

 

Som kan ses ovan varierar relationen med föräldrarna en del mellan forumets olika användare, 

men det är överlag vanligt med ganska så negativa relationer. Det är mycket vanligt att 
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användarna växte upp utan en av sina föräldrar, att de har dålig kontakt eller att de i vissa 

extrema fall har växt upp nästintill helt utan föräldrar. Många nämner att de har svårt att prata 

med sina föräldrar, och som jag nämnt tidigare är det en del som säger att de inte riktigt vill 

dela med sig av det de gör om dagarna. Men det finns även ett fåtal som går mot strömmen, 

och som säger sig ha en mycket god relation med båda sina föräldrar. 

 

Parents are not always to blame for our [isolation]. I have two elder brothers and they are 

pure normals.  

 

Anyway, I have good relationship with my parents. Since i moved out from their house 10+ 

years ago, it got even better. They are ok with me being "hermit", they even joke about it. 

 

Många vill göra sina föräldrar stolta, något som definitivt påverkar dem och deras självbild. 

De går i skolan och försöker få bra betyg och ett bra jobb, detta för att göra föräldrarna nöjda. 

Ett exempel är följande citat, där en person inte ville hoppa av skolan då han var rädd för att 

skada sin relation med sina föräldrar. 

 

I attend a local college for a few hours two days a week and am virtually hikikomori outside 

of that. I have no friends. I go to class, sit quietly in the corner, then come home. I have no 

desire to continue, no motivation to do well in any of my classes, and would like nothing more 

at this point than to drop out. However, doing so, I fear, would inevitably have an effect on 

the relationship I share with my parents, the only two people I ever willingly talk to. 

 

Sammanfattningsvis finns alla möjliga former av relationer finns bland användarna gällande 

sina föräldrar. Tyvärr så verkar majoriteten av dem vara ganska så negativa och 

problematiska, även om det är viktigt att poängtera att en del säger sig ha goda relationer med 

sina nära släktingar. Att användarna har svårt för att prata med sina föräldrar, och att de ofta 

avskärmar sig från dem, verkar vara ett genomgående tema. 

 

 

 

 



 

40 

 

5.3 LIVSSTIL 

 

Användarnas identitet är dock inte allt som denna uppsats handlar om. Som jag nämnt tidigare 

så är bristen på romantiska relationer nästan en sorts symbol för forumets användare. Valet, 

eller kanske snarare tvånget, att leva ensam är en central aspekt av många utav användarnas 

avvikande livsstil, och jag har därför valt att undersöka attityden som finns kring just detta 

levnadssätt, för att ge en mer djupgående bild i användarnas tankar kring deras liv överlag.   

Hur ser då användarna på att leva ett isolerat liv? Vad är attityden kring att leva för sig själv, 

isolerat från omvärlden, och kan det förstås något om varför? Om jag börjar med att se över 

forumets egna regler gällande tillåtna inläggs natur, så kan det kanske fås några uppfattningar 

om denna fråga. Bland de "globala" reglerna för sidan, hittar jag följande regel: 

 

Do not disparage, advise against, or show contempt for the celibate, NEET, or reclusive 

lifestyles. 

 

Tydligare tecken för forumets underliggande åsikter går nog inte att hitta. Att tala illa om de 

som lever enskilda, isolerade liv är inte bara ovälkommet, det är till och med "olagligt". 

Reglerna gör det tydligt at forumet är en säker plats för de som vill finna andra människor 

som lever på liknande sätt, och vill finna en plats där de "passar in". Argumentet som forumet 

verkar vilja framföra är att det är, i motsats till samhällets åsikter, helt ok, och kanske till och 

med fördelaktigt, att bo själv. Att forumet har regler som säger att man inte får prata illa om 

denna typ av livsstil, borde ju innebära att, åtminstone enligt de som skapade forumet, finns 

en bild i samhället att denna livsstil skulle anses som sämre, något som ej är normativt. 

Forumet menar då att här behöver användarna inte vara rädda för att stöta på dessa åsikter, 

utan att här är de "säkra". Den avvikande livsstilen bland användarna skulle relativt enkelt 

kunna ses som en avvikarkariärr enligt Beckers teori, och reglerna som verkar nästintill att 

uppmuntra till en fortsatt avvikarkarriär blir då väldigt intressanta. Det är nog väldigt enkelt 

att förknippa avvikarkarriärer med något som individen vill förändra men inte kan (såsom ett 

drogmissbruk), men här verkar forumet fungera som en slags sköld från åsikter som skulle 

anse att detta levnadssätt är mindre önskvärt eller sämre.  

 

Men vad är attityden bland forumets användare? Kan man som forskare få sig en idé om 

varför de tycker som de gör?  
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How many of you would be interested in sharing a home with other NEETs? I recently was 

able to purchase an old home and thought about offering NEETs a place to live for little to no 

cost. The place has internet and everything. 

... 

I already live by myself, by choice. 

 

Why do you think we would get along? The common "interest" of being a NEET isn't enough 

to suggest compatibility. 

 

Den tråden och det inlägg som jag tog som exempel ovan anser jag vara ett mycket bra 

exempel på den attityd som finns bland forumets användare. Precis som attityden gällande sin 

identitet och hur det är att vara en outsider, så är det en väldigt mixad åsikt som råder gällande 

huruvida en avvikarkarriär av detta slag är något som anses vara åtråvärt eller inte. Som jag 

gått in på tidigare så beskriver sig många av användarna som relativt skygga socialt i 

verkligheten, även bland de som bor med sina föräldrar eller andra släktingar. Många som bor 

med föräldrar har svårt att delge information om vad de håller på med på fritiden, och säger 

sig ha svårt att kommunicera om sina intressen och liknande. Det verkar överlag som om att 

de flesta människor dras mer till ett mer ensamt liv, även om det självfallet finns de som vill 

leva med andra, men som helt enkelt inte klarar det, eller har "hamnat snett". Den 

övergripande åsikten jag anser mig finna är dock att även om människorna ofta vill leva med 

andra, så är dessa "andra" ofta en väldigt specifik grupp, nämligen andra som är som dem. 

Som jag tog upp och diskuterade i förra avsnittet, så verkar många användare på forumet ha 

en väldigt negativ bild av "normala" människor, och verkar därmed vilja hålla sig med de 

människor som de känner att de kan känna en viss mängd av solidaritet med.  

 

Detta är inte så konstigt, och kan åter igen spåras tillbaka till forumets historia. Forumet 

skapades för att det forum som på 4chan var till för människor med avvikande livsstilar, 

främst då den typ som användarna på detta forum har, ansågs vara för fullt av "normala" 

människor, och det är därmed enkelt att förstå och tänka sig att dessa människor ser ner på 

tanken att bo och umgås med de som de anser vara jobbiga människor. De ville ha ett forum 

där de kunde känna att de hör hemma, och där de inte behövde interagera med de personer de 

ansåg såg ner på dem, och inte uppskattade deras sätt att leva. Att de vill leva så enskilt som 

möjligt blir därmed inte så märkligt. Andra, mer vanliga anledningar är också uppenbara. 
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Många användare talar om social skygghet, en viss fobi för människor överlag och liknande 

hinder.  

 

Till viss del kan jag känna igen attityden med de åsikter som finns bland många av de 

hikikomoris som blivit intervjuade som jag diskuterat tidigare. Många hikikomoris valde att 

avskilja sig från omvärlden på grund av en total brist på motivation att bli en del av den 

"vanliga världen" (Zielenziger, 2007). Den kultur som ansågs vara "den rätta" var inte vad de 

ansåg sig vilja ha, och de såg ingen anledning till att bli en del av den. De gjorde här ofta 

medvetna val att fortsätta sina avvikarkarriärer. Denna syn återfinns bland många av 

användarna, som mycket hellre (som en användare specifikt antyder) vill bo själva ute i 

skogen och odla sin egen mat, fri från en omvärld de anser behandlar dem illa. Det är tydligt 

att inte alla användare lever i vad som skulle anses vara ett liv enligt definitionen av en 

hikikomori, då åsikterna och de faktiska levnadsstilarna bland användarna skiljer sig så pass 

mycket. Det som dock står klart är att användarna på forumet inte ser något fel i att leva ett 

avskärmat liv, och i många fall söker denna typ av leverne. Det som också är tydligt hos mer 

eller mindre samtliga användare är en viss typ av negativitet när det gäller att leva som "oss 

vanliga". Oavsett på vilken nivå som användarna väljer att ta avstånd från samhället, så är det 

förhållandevis få som talar om att de önskar att få bli (enligt forumets definition) en vanlig 

person. 

 

6.0 SAMMANFATTNING 

 

Användarna på forumet såg sig själva som outsiders, något som inte var särskilt speciellt 

märkligt eller tabu att nämna på forumet. Det mer extrema avvikandet och de långdragna 

avvikarkarriärerna var anledningen till forumets grundande, och anledningen till att 

användarna besöker forumet, då de här kan få vara bland andra som också är annorlunda, och 

få vara sig själva, utan att känna press från omvärlden. Här kan de få prata och känna 

solidaritet med människor som befinner sig i samma sits som dem själva, och få utlopp för 

sina känslor och åsikter. Men synen på avvikandet varierar. Det finns en syn som propageras 

av sidans regler, en strikt syn om vad som får diskuteras på forumet. Denna syn säger 

visserligen inte vad som är "bra" eller "dåligt", men den gör ett klart avstamp om att åsikter 

som går emot användarnas livsstilar, deras avvikande leverne och liknande, inte är välkomna.  
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Bland användarna skiljer sig åsikterna en hel del. En del anser sig vilja bli mer "normala", och 

ser sin egen livsstil som något "dåligt" (främst gällande de bristande sociala och romantiska 

kontakterna) och att de ofta skäms över vilka de är i förhållande till sina föräldrar. Dessa 

människor kan ibland ses söka råd och tips på hur de ska kunna bryta sig ur sin avvikarkarriär, 

men verkar inte riktigt ha medlen till att göra det, och kan ibland uppvisa en viss desperation 

på grund av att de inte vet vad de ska göra. De kan också uppvisa en viss fientlighet mot de 

"normala", för att även om de vill bryta av sitt normbrytande beteende, så känner de inte att de 

får den hjälp de behöver, eller till och med att de normala bär skulden till att de verkar ha 

hamnat i en avvikarkarriär. Andra har en annan syn, där de anser att det "normala" inte 

nödvändigtvis är värt att eftersträva, att de som lever ett liv mer efter normerna inte på något 

sätt bör anses vara "bättre". Det uttrycks från vissa användare en stor fientlighet mot de som 

anses vara normala, och de tillskriver dem som de anser följer normerna en stor mängd 

negativa attribut, såsom att de är opålitliga eller att de endast vill hjälpa för att kunna känna 

sig bättre med sig själva. Denna attityd finner jag vara den attityd som sticker ut mest, men 

det är svårt att avgöra vilket som är den attityd som en majoritet av användarna innehar.  

 

Det finns dock, oavsett åsikt, en relativt stor känsla av solidaritet på forumet, och användarna 

är alltid enade i de mest grundläggande aspekterna. Åsikterna om vad som är bra eller dåligt 

varierar, men det finns ett tydligt "vi och dom", samt en tydlig och positiv åsikt gällande att 

leva ensamma liv, eller åtminstone liv mer avskilda från det normativa samhället. De 

underliggande orsakerna till att dessa åsikter existerar är svåra att peka ut. I likhet med de 

orsaker som ofta nämns bland hikikomoris som förklaringar på deras avvikande beteende, så 

verkar det ofta röra sig om socialt traumatiska händelser, såsom extrem mobbning eller annan 

social utfrysning. För andra verkar det handla om mer påtagliga sociala handikapp, såsom 

aspegergers syndrom, som gör det väldigt svårt för användarna att anpassa sig socialt i 

samhället. Det som dock står klart är att det i samtliga fall handlar om långvariga 

avvikarkarriärer, oavbrutna avvikande livsstilar som är väldigt svåra att bryta sig loss från.   

 

6.1 REFLEKTION 

 

Denna studie gav mig, som många internetstudier ofta gör, chansen att undersöka något unikt 

och relativt outforskat. En av styrkorna bland internetstudier är att de ger oss chansen att 

studera människor som annars är svåra att hitta, eller som är undangömda från oss i våra 

dagliga liv. Så var det verkligen i det här fallet, och jag har under mina studier fått ta del av 
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diskussioner och kunskap som definitivt skulle anses vara undangömd och svåråtkomlig. Jag 

har genom denna studie fått tillgång till kunskap som jag tror kan vara oerhört nyttig för att 

skapa en djupare förståelse för människor som lever ett liv av social isolering, oavsett om 

detta levnadssätt är självvalt eller inte. Jag har kunnat se vilken identitet som formas bland 

dessa människor, och hur solidaritet kan skapas även på internet, detta mellan människor som 

troligen aldrig möts på riktigt. Jag hoppas också att studien ger en djupare förståelse för 

ensamhet som begrepp och fenomen, och att den kan ta väldigt många olika former, såsom 

den mer extrema ensamheten jag presenterat i min uppsats. Det är i min mening för lätt hänt 

att samhället alldeles för enkelt väljer att klumpa samman människor på fel sätt, att människor 

tillskrivs en diagnos och sedan glöms bort, när något annat kanske var felet. Det tänkande 

kring vi och dom som jag fann på forumet känns för mig som väldigt destruktivt, inte bara för 

användarna själva utan även resten av samhället. Jag hoppas att mina "fynd" kan ändra på 

detta, och skapade en bättre kunskap om människor som lever avskilt från samhället, för att 

lättare kunna öppna en dialog mellan brukare och socialarbetare. 

 

Men vad var det egentligen som jag hittade när jag sökte runt, läste och studerade användarna 

där på forumet. Vad fann jag i denna gömda kunskapsgruva? Det jag vill anse att jag fann är 

början på ett uppvaknande. Som sagt är de människor jag studerat väl undangömda från 

samhället i stort, och därmed också från den sociala forskningen. På många sätt är detta 

givetvis självvalt, och att beskylla den sociologiska forskningen gällande ensamhet för att 

vara begränsad i sitt urval känns både onödigt och orättvist. Men det märktes klart och tydligt 

när jag bedrev inledande forskning på vad som studerats tidigare att forskningen om extrem 

ensamhet är relativt begränsad. Jag hoppas därför att min uppsats kan uppmuntra till fler, 

liknande studier som undersöker även attityder bland de som upplevs som ensamma, och fler 

studier som utforskar de mer alternativa identiteter som kan formas i vårt samhälle, både på 

internet och i verkligheten. Det hade även varit intressant att se fler studier som försöker få 

fram de underliggande orsakerna till långvarig ensamhet, och även andra former av 

avvikarkarriärer, för att samhället bättre ska kunna hjälpa de som hamnat utanför.  

 

Även om jag är nöjd med det resultat jag lyckats presentera, så är jag medveten om att finns 

en del brister i min uppsats, som jag hoppas kanske kan kompletteras i framtiden av liknande 

studier. Forumet hade en kultur av anonymitet, det vill säga att det uppmuntrades från 

användarnas sida att de som gjorde inlägg där skulle försöka vara anonyma. Det var därför 

inledningsvis svårt att avgöra kön på de människor som befann sig på forumet. Efter ett tag så 
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blev det dock klart att, med tanke på en hel del av trådarnas innehåll, att det framförallt rörde 

sig om män. Det innebär att den uppsats främst studerat manlig ensamhet, och det skulle vara 

intressant att även studera kvinnlig ensamhet, och den identitet som formas kring den. Finns 

det några skillnader och likheter? Dessa är också frågor som skulle vara intressanta att 

besvara. Slutligen så skulle det även vara intressant att jämföra forumet med ett annat, 

liknande forum, för att se om det finns några skillnader i de attityder och identiteter som 

presenteras, och för att försöka klara varför (kan det t.ex. vara för att det finns fler kvinnliga 

användare på det andra forumet?). Som jag redogör för här ovan finns det många sätt att utöka 

och bedriva ytterligare studier på ämnet, och jag hoppas verkligen att min uppsats kan 

inspirera till just detta.  

 

För i och med de händelser som jag presenterade inledningsvis, såsom med Elliot Rogers 

tragiska beslut att ta ut sin ilska mot sex oskyldiga ungdomar, så råder det ingen tvekan om att 

det finns en enorm kraft i ensamheten, och det avstånd från omvärlden som den kan innebära 

när den ensamme finner en ny identitet som avvikare. Denna ensamhet är inget som samhället 

kan ignorera, för även om fall som Elliot Rogers lyckligtvis är få, så lider allt för många 

människor i tystnad av ett negativt mönster, en avvikarkarriär. Jag hoppas innerligt att denna 

uppsats kan fungera som ett slags startskott, ett startskott för att se dessa människor på ett nytt 

sätt, för kunna ge dessa människor en ny chans, och att minska risken för att fler människor 

hamnar i samma situation.  

 

För den märkliga "kogubben" finns fortfarande, men dessa dagar existerar han online.  
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