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1. Inledning 

Allt det som vi samlar omkring oss och allt det som vi skapar, reflekterar vilka vi är och fungerar som 

ett uttryck för vad som definierar vårt “jag” – vår identitet. Kända svenska konstnärer som Zorn, 

Larsson och Liljefors påverkades också av sin omgivning och har bilder som kan sägs ha fångat en 

”svensk” identitet där ett exempel kan vara Zorns ”Midsommardans”1. Här kan man alltså tala om en 

nationell identitet, något som kan definiera det ”typiskt” svenska. Han har alltså inte bara fångat något 

som är ett ”typiskt” midsommarfirande i Sverige utan han har även fångat firandet från den plats som 

präglat honom och hans identitet. Att få en möjlighet att reflektera och höra andras åsikter på en 

särskild plats ämnat för detta, kan vara bra för ens identitetsutveckling och för det man skapar. 

Konstnärsbyn/kolonin var en plats dit man åkte för att möta likasinnade och för att utvecklas i sitt 

konstnärskap. Då Larsson och Liljefors besökte konstnärsbyn/kolonin Gréz-sur-Loing, så var den till 

stor del mest skandinavisk om man ser till besökarnas nationaliteter. Kollegorna och platsen gav 

konstnärerna bland annat stöd efter exempelvis blivit refuserade av salongsjuryn i Paris men den var 

även en inspirerande plats att vila upp sig på. 

 I dagens medierade samhälle har konstnärsbyn/kolonin blivit större och delvis flyttat till den 

virtuella världen. Ett exempel är DeviantArt som är ett globalt konstcommunity där man kan visa upp 

sin konst, få respons och kritik på det man gjort, träffa nya vänner och kontakter samt använda sidan 

som språngbräda för en yrkeskarriär – allt detta ifrån sitt eget hem.  

 

1.1. Motivering av ämnesval 

Med en bakgrund som lärare och en tidigare uppsats så väcktes intresset tidigt under B-kursen att 

studera konst och identitet.2 Jag är själv medlem i det online konstcommunity som denna uppsats 

handlar om och är mycket intresserad av både digitalt skapad konst och online communities. Då det är 

ett brett ämne med många infallsvinkar så var en inramning nödvändig. Jag valde att dra en allmän 

liknelse mellan den mer fria (t ex konstnärsbyn/DeviantArt) och en mer sluten, hårdare arena (t ex 

franska salongsjuryn/”riktiga” gallerier/museum) vad det gäller uppvisandet av en alternativ identitet. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka på vilket sätt DeviantArt, ett konstcommunity på 

internet, visar upp en alternativ konstnärsidentitet. Min frågeställning lyder:  

  ”Hur visas det alternativa konstnärskapets identitet upp på DeviantArt?”  

                                                 
1 ”Midsommardans”, Anders Zorn (1897) 
2 C-uppsats Pedagogik om identitet/mode i skolan: "Man kan ju inte gå klädd hursomhelst: En studie om hur 
högstadietjejers identitet påverkas av kläder och mode" (2007) T Wolmer/S Kamel 
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1.3. Viktiga teoretiska begrepp 

Här följer ett par ord som jag valt att förtydliga samt visa vad det är jag menar med dessa. 

Identitet – en benämning på den självbild och medvetenhet man har om sig själv som en unik individ 

samt alla de erfarenheter man samlar på sig och som efter hand formar sin personlighet.3 

DeviantArt - förkortas ”dA” bland användare, grundades 2000 av Scott Jarkoff, Angelo Sotira och Matt 

Stephens. Grundtanken var att den skall vara ett online community för konstnärer (även fotografer och 

författare) samt älskare av konst, foto och litteratur.4  

Deviant - Översätter man ordet får man förklaringen från den engelska ordlistan Merriam-Webster att 

det är “något annorlunda från det som ses som det normala eller moraliskt korrekta”.5   

Online Community – eller det som på engelska även kallas för “social network” är en samlingsplats på 

Internet för människor med ofta liknande intressen, där man kan “träffas” och lära sig saker av 

varandra.6 

Konstnärsby/koloni – med detta avser jag en fysisk/verklig samlingsplats för likasinnade, där konst och 

utveckling av skapande och identitet är huvudintresset. Här kan en parallell dras till communities och 

känslan av samhörighet. 

Nationell – Anledningen till att jag använder Renan som är en så pass gammal källa är att jag drar en 

parallell till community’s på nätet, vilka på sätt och vis bildar små “nationer” där medlemmar sluter upp 

bakom en och samma “flagga”, exempelvis en logotype. Man har gemensamma regler (”lagar”) som 

man måste följa som medlem. Sidans huvudsakliga inriktning, exempelvis konst i detta fall, är också 

något som binder samman “folket”, d v s sidans medlemmar. Trots att DeviantArt är ett globalt 

community så blir man ett med gruppen, man blir s k ”deviants” och slipper stå ”ensam”. Renan talar 

om nationen i sin text och då bland annat om en nations “symboler av samhörighet”, som kan vara en 

gemensam historia, flagga och nationalsång.7   

 

1.4. Material & Metod 

Mitt material består av en översiktig analys av Deviantart.com som konstcommunity, en kvalitativ 

intervju med två medlemmar samt en mindre enkät. Jag har avgränsat mig genom att endast studera 

bilder som gjorts av dessa två medlemmar på traditionellt sätt (d v s inte skapats på datorn) och som 

sedan scannats, digitalt skapad konst (skapat på dator eller liknande teknik) samt fotografi, men dA har 

även digitalkonst i form av film, animation samt litteratur. Enkäten besvarades av ett 30-tal medlemmar 

                                                 
3 National Encyklopedin, CD-upplaga, ”Identitet”  
4 “The real story behind DeviantArt” http://spyed.deviantart.com/journal/The-real-story-behind-devART-243626493 samt 
“About DeviantArt” http://about.deviantart.com/[hämtad 2012-05-12] 
5 Merriam-Webster online dictionary, “Deviant”  http://www.learnersdictionary.com/search/deviant[1] [hämtad 2012-05-12] 
6 ”Social Network”, http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/social+networking+site [hämtad 2012-05-13] 
7 Ernest Renan, “What is a nation?”, http://www.nationalismproject.org/what/renan.htm [hämtad 2012-04-02] 
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och hade liknande frågor som mina intervjuer. På detta vis fick jag en ytterligare, lite bredare 

översiktsbild av hur ett alternativt skapande av identitet fungerar på DeviantArt, även om de personer 

som besvarade mina frågor är en väldigt liten del av medlemmarna så ger det ändå en fingervisning. 

 

1.5. Forskningsläge 

Det finns en del böcker och tidigare uppsatser som ofta handlar om Facebook, onlinespel, 

identitetsskapande genom virtuella världar samt identitetsskapande i modevärlden, men det är bara ett 

litet fåtal av uppsatserna som handlar om konst (traditionell/digital samt fotografi) i kombination med 

identitetsskapande.  

 Den bok som tydligt tar upp identitetsskapande tillsammans med konst, vilken jag fått tillgång till är 

Andrea Kollnitz Konstens nationella identitet – om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1954 

(2008).8 Denna avhandling framlägger bevis för den nationalistiska retoriken i konstkritiken och estiska 

debatten, samt ett tänk som på gott och ont fanns hos både konservativa och progressiva aktörer inom 

konsten i bland annat Tyskland och Sverige. 

 I Nätet – en plats för nya former av gemenskap (2002) skriver Mia Lövheim om den “nya” sortens online 

förbindelser som man kan få på ett community som exempelvis DeviantArt.9 

 Andrew F Wood och Matthew J Smith tillhandahåller en introduktion till “Internetålderns” 

teknologi och dess sociala innebörder i deras bok Online communication: linking technology, identity, and culture 

(2005).10 Fokus har här legat på de delar i boken som tar upp skapandet av en “online identitet” samt 

hur man kommunicerar i communities på nätet, vad som händer med språket och på det sätt man 

skriver då det är det enda medel som oftast står till buds när man kommunicerar med andra användare. 

 I boken Konstnärskolonin i Grèz får man en historisk insikt i hur konstnärerna själva uppfattade och 

upplevde konstnärsbyn/kolonin som ligger utanför Paris, Frankrike.11 Idag styrs kolonin av en stiftelse, 

som har en hemsida med mer modern information där man kan söka olika stipendier för att få arbeta 

på samma inspirerande plats och ateljéer som gamla svenska konstnärliga ikoner. 

 Man kan se DeviantArt som en modern, online version av en konstnärsby/koloni men det finns 

även vissa likheter med skapandet av en nation och vad som binder människor samman, vilket Ernest 

Renan skriver om i sin text What is a nation? 12 

 

                                                 
8 Andrea Kollnitz, Konstens nationella identitet – om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1954, Eidos 
nr 21, Konstvetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet, 2008, Drau Förlag 
9 Mia Lövheim, Nätet – en plats för nya former av gemenskap ur Peter Dahlgren (red.) Internet, medier och kommunikation. 
2002, Studentlitteratur, Lund 
10 Andrew F Wood & Matthew J Smith, Online communication: linking technology, identity, and culture (2nd ed), 2005,  
11 Bo Lindwall, Konstnärskolonin i Grèz, 1993, Förlags AB Wiken, http://www.grez-stiftelsen.se [hämtad 2012-05-19]  
12 Renan, “What is a nation?” 
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2. Konstnärskollektivet – originalet 

Det har funnits och finns många konstnärsbyar eller kollektiv idag och att ta upp alla skulle inte få plats 

inom denna uppsats och det inte heller dessa konstnärsbyar/kollektiv som den här uppsatsen handlar 

om. Men för att dra en sorts liknelse mellan de olika typerna har jag valt att endast presentera en av 

dessa, Gréz-sur-Loing som ligger ett par mil söder om Paris, i vilken bland annat Carl Larsson, August 

Strindberg, Bruno Liljefors med flera har bott, skapat och fått inspiration till sina verk. Många 

konstnärer började under 1800-talet se en tillvaro som helt skilde sig från tidigare då en konstnär om 

han var skicklig inte längre kunde förlita sig på att bli gynnad av exempelvis ett kungligt hov. 

Konkurrensen ökade mellan konstnärerna och de fick stå till nåder för en mer allmän skara människor 

och konstkritiker. En del sökte sig till den kritiska salongsjuryn i Paris i förhoppning att bli upptäckta. 

Detta många gånger med en refusering som följd då en anpassning till juryns smak krävdes. Dessa 

refuseringar krävde ibland sina offer om konstnären stod ensam. Detta var en anledning till att det 

bildades grupper av likasinnade konstnärer som kunde hämta stöd och kraft hos varandra.13  

 Här kan man ana, utifrån hur konstnärerna blev refuserade av en institution som då ansågs vara ett 

sorts centrum och rättesnöre för konst, att det var svårt att helt stå utanför det som ansågs som ”inne” 

och ”rätt” av salongen i Paris. Tack vare dessa grupper och platser, där man fick stöd och hjälp, så 

tappade man inte modet utan fortsatte skapa.  

 Gréz-sur-Loing dominerades av skandinaver under 1880-talet även om amerikaner, engelsmän, 

skottar och irländare sökte sig hit. När det hotell, Hôtel Chevillon, som de flesta konstnärerna bodde 

på i Gréz började spela ut sin roll i början av 1900-talet, började det att förfalla. Efter en tid kom 

hotellet i en stiftelses ägo, tack vare en donation från en konstintresserad svensk. Stiftelsens uppgift var 

att åter igen ge det historiska hotellet och platsen en chans att spela en roll för svensk och nordisk 

kultur, genom att erbjuda allt från konstnärer till tonsättare, en tillgång till en traditionsrik och 

inspirerande miljö tillsammans med en möjlighet till tankeutbyte och social samvaro med likasinnade.14  

 

3. Det virtuella konstnärskollektivet – DeviantArt 

På DeviantArt skapas en interaktiv mötesplats där man kan lägga upp sina verk samt interagera med 

andra artister på många olika sätt. Sidan har i dag ca 19 miljoner registrerade medlemmar, allt ifrån 

professionella konstnärer och fotografer till ”glada amatörer” där alla får vara med på lika villkor utan 

åtskillnad om man är verksam eller bara har det som hobby. Sidan besöks av ungefär av 45 miljoner 

                                                 
13 “Stiftelsen Gréz-sur-Loing” http://www.grez-stiftelsen.se [hämtad 2012-05-19] samt Bo Lindwall, Konstnärskolonin i 

Grèz, 1993, Förlags AB Wiken, s 12ff 
14 ibid 
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besökare per månad från över 190 länder och är det största onlinenätverket för konst.15  Varje dag 

laddas ungefär 100 000 nya alster upp, från konst i traditionell media, digital konst och litteratur. Det 

måste vara svårt för ett traditionellt galleri eller museum, vare sig det är något man besöker 

”kroppsligen” eller genom att besöka galleriets/museets webbsida, att få den besöksfrekvensen 

DeviantArt har under en månad. Detta ger en gigantisk stor arena att visa upp sig på.16 

 Under sitt alias (användarnamn) på sin profilsida kan man lägga till en passande “slogan” och det är 

från en av dessa “sloganval” som denna uppsats fått sin titel. Redan här, när man som användare väljer 

sitt alias på sidan samt denna ”slogan” så visar man en del av sin identitet. Ens alias kan avslöja 

användarens smak, intressen, arbetssätt likväl som man kan vara rättfram och använda sitt riktiga namn. 

 Utgår man från översättningen och betydelsen av ordet ”deviant” (se förklaring under 1.3) skulle 

man utifrån detta kunna anta att detta community innehåller något (konst) som är något utöver eller 

kanske snarare ett alternativ till det vanliga. Eftersom medlemmarna går under samma benämning kan 

även anta att också medlemmarna ses som speciella. Nedan illustration visar första sidan man kommer 

till när man besöker DeviantArt. Här visas de senast upplagda bilderna och detta uppdateras ständigt. I 

den vertikala menyn till vänster kan man se huvudkategorierna för bilderna, till dessa finns även 

flertalet underkategorier. Det finns även andra tillval som kan väljas genom en ”rullgardinsmeny” som 

finns till höger om sidans logotype. 

 
Bild2: ”Framsida; DeviantArt.com 2012-05-12” 

                                                 
15 “The real story behind DeviantArt” http://spyed.deviantart.com/journal/The-real-story-behind-devART-243626493 samt 
“About DeviantArt” http://about.deviantart.com/[hämtad 2012-05-12] 
16 Med traditionell konst menar jag allt det som skapas med penna/pensel och dylikt som senas måste scannas in för att visas 
digitalt. Digital konst definierar jag som sådant som skapas direkt på datorn utan en ”analog” mellanhand. 
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Det egna galleriet (“Gallery”), det som visar de egengjorda bilderna, är det som kan ses som kärnan och 

det som är det absolut “viktigaste” hos varje medlem. Till galleriet kan användaren även ladda upp verk 

som inte är helt färdiga (dessa kallas för ”scraps” på sidan) för att exempelvis få kritik på skisser/idéer 

men det kan lika väl vara foton och liknande som inte riktigt passar in i huvudgalleriet eller endast är en 

temporär bild som sedan tas bort.17 En “deviation” är synonymt med det som laddas upp till sidan och 

är helt enkelt ett överlappande smeknamn för att beskriva det som användaren laddar upp till dA, vare 

sig det är en bild, ett foto eller en text.18 Hittar man en medlem vars ”deviations” man gillar så kan man 

lägga till denna person i sin ”DeviantWatch”, man får då ett meddelande när denne har lagt upp något 

nytt.19  

 Trots att det finns förutbestämda kategorier dit man måste lägga in sina bilder kan man ändå i 

användarens eget galleri ha egna kategorier. Detta gäller även för de bilder gjorda av andra som man 

har som ”favoriter”. Denna egna indelning ger utrymme för användarens eget tycke och smak om hur 

”konst” skall sorteras och delas in, och skiljer sig måhända från normal ”standard” som ses på 

exempelvis gallerier och museum. 

 Som användare har man relativ stor frihet hur ens profilsida ser ut, dock med begränsad layout, och 

man kan via text uttrycka sig fritt på dA, framförallt i sin journal och kommentarer, även om det 

givetvis finns vissa regler om hur man får uttrycka sig, framför allt gäller detta sånt som kan uppfattas 

som stötande.20 Man kan kommunicera med varandra på olika sätt på dA och den del där man får 

nyheter om sid- och funktionsuppdateringar mm, kallas för meddelandecentralen (“MessageCenter”). 

Det är även här man som användare läser sina privata meddelanden (“notes”) samt där man kan läsa 

det folk kommenterat på ens ”deviations”. Dessa noteringar hittas högst upp när man är inloggad i en 

horisontal meny (se Bild2). Man kan lämna kommentarer till i stort sätt det mesta, d v s både bilder, 

foton och journaltexter. Har man betalt för ett “premium medlemskap” så får man tillgång till finare 

layoutfunktioner till journalen vilket ger bakgrundsbilder, andra typsnitt och formatering. Precis som 

man sparar “bokmärken” (”bookmarks”) kan man även spara sina favoriter samt texter.21  

 En “Daily Deviation” är en utmärkelse som delas ut dagligen.22 Denna utmärkelse väljs ut av någon 

av sidans moderatorer (det finns en för varje kategori) men man kan även själv nominera en bild man 

tycker är bra, inspirerande och vill att fler skall uppmärksamma. Det är dock moderatorn som tar det 

slutgiltiga beslutet. Detta är däremot inget man får något extra för, förutom då kanske “ära och 

berömmelse” inom gruppen. 

                                                 
17 “What are scraps?” http://help.deviantart.com/242/ [hämtad 2012-05-12] 
18 “What is a deviation?” http://help.deviantart.com/15/ [hämtad 2012-05-12] 
19 “What is DeviantWatch” http://help.deviantart.com/26/ [hämtad 2012-05-12] 
20 “Restrictions to Comments” http://help.deviantart.com/3/ [hämtad 2012-06-05] 
21 “How do I add and delete Favourites?” http://help.deviantart.com/59/ [hämtad 2012-05-12] 
22 “What is a Daily Deviation?”   http://help.deviantart.com/61/ [hämtad 2012-05-12] 
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Från att ha varit något som utspelade sig inom den lokala platsens rum har det sociala samspelet som 

arbete, relationer och aktiviteter istället kommit att handla om något som sträcker sig över tid och rum 

när steget tas till den digitala världen menar Mia Lövheim. Erfarenheter och föreställningar som vi har 

växer och formas i samspel med människor som befinner sig långt utanför våra normala traditionella 

gränser och vi är inte längre begränsade till ett gemensamt sammanhang i tid och rum. Interaktion via 

ett nätverk kan ge användaren tillgång till ett större och varierat utbud av relationer och resurser än på 

ett ”traditionellt” sätt. Lövheim skriver även att datormedierad kommunikation tycks kunna skapa och 

bevara olika typer av gemenskap, från mer traditionella till mer moderna former.23  

 Trots att DeviantArts medlemmar är spridda över hela världen finns ändå känslan av ett 

”gemensamt vi”, där de flesta är hjälpsamma och vänliga. Hjälp och stöd finns om man behöver det. 

Det är måhända inte på samma sätt som att träffas som konstnärerna i konstnärsbyn gjorde, men det är 

trots allt ett ställe man ”träffas” på för att utbyta erfarenheter samt för att få tips och råd. 

   Andrew Wood skriver om att man inte bara har en identitet utan flera. En av de mer primära 

sakerna för att etablera en online identitet, fortsätter Wood, är att man måste känna kontakten även 

genom teknologin (som datorskärmen). Till skillnad från ”verkliga livet” där man blir bedömd av andra 

utifrån sitt kön, ras, kläder, ja i stort sett allt synligt, gör att man får en större ”gömd” frihet på internet, 

dock inte utan några svårigheter.24 Man måste uppfatta hur ”den andra” personens identitet, dess 

personlighet enbart genom textmeddelanden och transformera detta till vår bild av personen.25 Texten 

är det enda vi har att gå på, så ett tydligt gemensamt språk blir viktigt för att undvika missförstånd.  

 En person som besvarat frågan som togs upp i enkäten rörande hur ärliga de är i sin ”dA-identitet” 

vs sitt ”riktiga jag”, skrev att det mest personliga som denne skrev ut var de intressen denna angav på 

sin profilsida, som exempelvis vilka böcker/filmer man tyckte om eller vilken sport man utövade. Detta 

för att ge besökare en sorts ide om vem de var samt vad denne persons konst/text rörde sig kring för 

intresseområden. Bortsett från det så avslöjades inget privat. Dock, sa personen, om någon skulle ställa 

en personlig fråga direkt så var det inte omöjligt att få ett svar (beroende på fråga). Det är lättare, skrev 

en annan, att vara ”öppen” online på ett forum som dA än utanför, då man har tid att tänka igenom ett 

svar och lämna det via text. Det fanns saker som den personen endast delade med sina ”online-vänner” 

och inte ens nämnde för de vänner som var ”offline” (i verkligheten), men även vise versa. Det var 

situationen som avgjorde vad som sades. 

 63 % av de medlemmar som besvarade enkäten sa att de är relativt ärliga i hur de presenterar sig 

själva på DeviantArt, d v s de berättar vissa saker medan de håller andra saker ”hemligt” eller bara delar 

                                                 
23 Mia Lövheim, Nätet – en plats för nya former av gemenskap ur Peter Dahlgren (red.) Internet, medier och 

kommunikation, 2002, Studentlitteratur, Lund, s145ff 
24 Andrew F Wood & Matthew J Smith, Online communication: linking technology, identity, and culture (2nd ed), 2005, 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum & Associates, s 57 
25 ibid, s 54 
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med såna som de känner lite bättre. 34 % sa att de var helt ärliga med allt och inte dolde något om sig 

själva. Det var ingen medlem som valde ”nej”, d v s att de ville vara helt och hållet anonyma.26 De flesta 

var alltså öppna med vilka de var, med vissa få undantag. På en sida där så mycket handlar om sin egen 

person, sin konst skulle det vara svårt att hålla balansgången mellan att vara helt anonym samtidigt som 

man skall visa upp sin konst/fotografi som innehåller så mycket av en själv som person.  

 Online communities som DeviantArt, utvecklar med tiden sitt eget språk och ord (t ex ”deviation” 

– synonym till bild/foto/text) och som ny medlem bör man sätta sig in i dessa termer, förutom sidans 

övriga regler (för trivsel och ordning) innan man ses som en ”fullvärdig” medlem. Huvudspråket på 

DeviantArt är på engelska även om användarna naturligtvis kan skriva på sitt eget språk i journaler, 

kommentarer och i bildbeskrivningar. Det vanligaste språket är dock engelska (vilket om det används 

ger en bredare publik) och texten, tillsammans med de bilder man lägger upp, ger en bild för en 

besökare om vem man är. Den officiella text som återfinns i exempelvis hjälpavsnitt och liknande, är 

skrivet på ett informativt sätt som skiljer sig från medlemmarnas sätt att skriva. Det märks alltså en rätt 

tydlig skillnad mellan en enbart informativ text (som exempelvis i hjälpsektionen) och text som 

kommer från en ”riktig” person (en användare) på sättet texten används och ser ut.  

 

4. Textens retorik och online communities som ”nationer” 

Ernest Renan menar i sin text att en ”nation” är snarare en ömsesidig uppfattning om att man tillhör en 

gemenskap än av att man utmärks av vissa gemensamma kroppsliga drag.27 Det är dock mer än språket 

som förenar ett community som dA, det är även det gemensamma intresset för det konstnärliga samt 

användarnas gemensamma historia som konstnärer och konstintresserade. Sen tillkommer givetvis 

andra ömsesidiga intressen mellan medlemmarna. Till viss del kan community:t därför liknas som en 

sorts ”nation” där användarna (”medborgarna”) samlas under en gemensam flag (sidans logotype). 

DeviantArt har även en onlineshop där man kan köpa tröjor med sidans logotype på, vilket kan skapa 

ytterligare en faktor som förenar medlemmarna med en gemensam ”uniform”. Givetvis kan detta inte 

dras fullt ut men vissa paralleller kan trots allt dras.  

 I sin bok om konstens nationella identitet skriver Andrea Kollnitz om användandet av retorik inom 

konstkritiken och hur retoriken har varit en avgörande faktor för en etablering av generaliserande bilder 

genom sin beskrivning.28 Med hjälp av retoriken beskrevs en sorts bilder/konstnärer (tyska) alltså på ett 

sätt, medan andra bilder/konstnärer (franska) beskrevs med andra ord och med termer som var mer 

positiva och fick då ett helt annat mottagande vilket visar på att text och bild ”samarbetar”.  

                                                 
26 Enkät ”Are you honest in who you are on DeviantArt?” http://decors.deviantart.com/journal/poll/2842655/ [hämtat 2012-
05-29. 63% Depends, 34% Yes, 0% No. Totalt 33 personer] 
27 Renan, del V. 
28 Andrea Kollnitz, Konstens nationella identitet – om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1954, Eidos 
nr 21, Konstvetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet, 2008, Drau Förlag, s 40ff 
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Eftersom ett online community handlar så mycket om hur man beskriver sig själv (sin identitet, sitt 

”jag”) via skriven text så tror jag att dess retorik spelar en stor roll och bilderna blir istället till ett 

komplement, en sorts förstärkning som visar en mer subtil identitet. För att få mer information hur en 

alternativ konstnärlig identitet skapas online, utöver enkäten så intervjuades två personer lite mer 

ingående som inte bara har sin konst som ”hobby” och deras svar beskrivs här.29    

 

Bild3: Humon ”Scandinavia & The World: The Nordic Fellows” (Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge) 

4.1 Alias ”Humon” 

”Humon” kommer ifrån Danmark och är skapare av en serie som heter ”Scandinavia & The World” 

som bygger på skandinaviska stereotyper (identiteter). Denna serie, samt 2 andra som hon gör har blivit 

en framgång och följs av många fans, både på DeviantArt men även på seriens egen sida.30 Hennes 

karaktärer ur ”SATW” har till och med blivit så populära att människor klär ut sig till dessa  

(s.k. cosplay) på olika seriekonvent samt gör så kallad ”fan-art” (som man kalla för pastisher).  

Hennes andra serier har nått en liknande berömmelse men eftersom ”SATW” refererar så tydligt till 

identitet och hur ”vi” kan bli sedda av ”andra” har jag valt att endast visa denna (se även bilagan). 

 Humon berättar att hon var med i ett mindre [danskt] community, “Tegnebordet”, innan men 

eftersom det inte hände så mycket där testade hon dA efter att ha blivit tipsad om det. Tidigare hade de 

kommentarer hon fick på sina bilder en större inverkan på henne än vad de har nu.  

 Hon säger att ”[...] Jag har lärt mig att inte läsa in så mycket i en persons skrivna ord eftersom jag 

har sett hur lätt det är för andra [människor] att missförstå mina egna” Detta nämner hon i samband 

med att hon tycker att en [målad/tecknad] bild visar mer av en person än ett foto som personen tagit. 

Som förklaring ger hon att ”[...] Ett foto visar vad personen vill att andra skall se av de själva...” men 

tillägger att det är förstås skillnad om de tar ”konstnärliga bilder” av andra än de själva för då blir det 

                                                 
29 De fullständiga intervjuerna finns i sin helhet som bilagor, längst bak i denna uppsats. Respondenterna är båda kvinnor, 
kring 30-års åldern, en är bosatt i på okänd ort i Danmark och den andra i Utah, USA. De har fått behålla sin anonyma 
identitet och är i denna uppsats endast presenterade under sina alias som de använder på DeviantArt.com. Jag har 
respekterat detta då de tagit sig tid för att hjälpa mig med denna uppsats. 
30 ”Scandinavia And The World”, http://satwcomic.com/ [hämtad 2012-05-18] 
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fotot som "vilken teckning som helst". När det kommer till teckningar, säger Humon, så kan stilen tala 

om mycket om hur artisten är [som person]. Vid frågan om hur hon skulle beskriva sin "digitala 

identitet" så förklarar hon att den är helt annorlunda mot hennes ”offline” identitet, och att detta mest 

beror på att hon har svårt att få kontakt med människor enbart via text. Detta gör, menar hon, att hon 

kanske uppfattas som kall och distanserad på nätet, även om hon är uppmärksam på människors behov 

och humör annars.31 

 

Bild4: 1Pen ”The Hockey Sweater” 

4.2. Alias ”1Pen” 

”1Pen” är bosatt i USA och arbetar som sportfotograf och författare. Förutom sitt fotograferande och 

skrivande så illustrerar hon, främst med tusch/bläck, och det är ifrån detta hennes alias kommer ifrån. 

Hon säger:  

[Att] Tänka innan man skapar, eller alternativet, [att] låta misstagen bli en del av [den skapande] processen. 

Bläck representerar livet för mig. Jag känner att det finns skönhet att i uppleva nuet, acceptera vad som 

redan torkar på pappret och upptäcka vad som är på väg att skapas. För mig, betyder bläck att jag hellre 

lever ett liv med 'oh wells' hellre än 'what if’s.'32  

”1Pen” gillar DeviantArt eftersom det samlar så många olika sorters konstnärer från många olika länder 

som kan erbjuda kritik och hjälp. ”När man växer upp så har man bara sina föräldrar, sina vänner, sin 

bildlärare, som kan ge dig kritik och ibland är det inte nog. Ibland vill man visa upp sin portfolio för 

intresserade, lära från dem samt att själv kunna hjälpa andra”.33  

 Hon talar om för mig att hon anser att ens profilsida på dA är viktig för att visa vem man är. Hon 

ändrar och uppdaterar sin egen profil ständigt eftersom hon själv förändrar sig. Profilsidan är ditt 

ansikte utåt, säger hon, det är din chans att visa vem du är gentemot eventuella ”watchers” (såna som 

sätter dig under ”DeviantWatch”), vänner eller möjliga affärsklienter, så man bör vara medveten om 

                                                 
31 Se bilaga 6.2 
32 ”1Pen” http://1pen.deviantart.com/ [hämtat 2012-05-19] 
33 Se bilaga 6.4 
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hur man kan bli uppfattad. Men, säger hon, viss återhållsamhet är bra, man behöver inte avslöja hela 

sitt liv men man bör trots allt berätta lite om vem du är och vad du brinner för, eftersom det kan hjälpa 

till att skapa en kontakt mellan sig själv och sin publik.  

 Min digitala identitet, menar ”1Pen”, är mycket av vem hon är men det är inte hennes hela jag. Det 

finns saker som hon inte delar med sig av online, lika lite som hon skulle berätta det för en okänd 

person på gatan. Inte på grund av ”skam” utan mer en önskan om ett privatliv och sekretess, menar 

hon, att inte berätta allt om en själv skapar en frihet och behåller ett intresse kring sig själv som person. 

 

5. Sammanfattning 

Som undersökningen visat så visar människor online, i synnerhet intressebaserade communities som 

dA, trots allt en stor del av sitt ”sanna” jag, inte bara genom sin konst utan även hur de beskriver sig 

själva genom text. Man väljer istället att inte nämna allt om sig själv än att hitta på historier av säkerhets 

skäl, men den ”hela sanningen” är förbehållen till dem som man känner närmre och litar på.  

 En alternativ konstnärsidentitet på dA visas alltså inte bara genom bilderna utan även genom den 

text, den retorik, som medlemmarna förmedlar sig med. Dock så ger bilderna en sorts fördjupning, 

något ”obestämt” som de skrivna orden inte alltid kan förmedla. Precis som inom andra communities 

så skapar DeviantArt en sorts ”nation” där medlemmarna är ”folket”. Vissa termer som exempelvis 

Deviation, DeviantWatch och Daily Deviation skapar ihop med det normala språket något som binder 

medlemmarna samman. Detta tillsammans med att samlas bakom sidans logotype skapar ett ”vi”, en 

gruppidentitet, en trygghet mot ”alla andra” som gör att man kanske kan stå för sin konst på ett annat 

sätt än om man varit ensam. 
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6. Bilaga: Ytterligare bilder och fullständiga interjuver 

6.1: ”Humon” - ”Nordics like fish” 

 
Bild 5: Humon ”Nordics like fish” 
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6.2: ”Humon” - Intervju 

How did you come in contact with DeviantArt and what made you join the community to show your 
work there?  
I was one a much smaller Danish art site called “Tegnebordet” where nothing really happened, so when someone told me 
about DA I tried that instead. 
 
How are you affected by comments/notes others send you?  
They used to have a huge impact on me, both negative and positive, but not any longer.  
 
If you look at other people’s dA-pages, especially those you never visited before, what do you think best 
shows how a person "is" (their identity)? Is there any difference between what's drawn, photo and 
written? 
I think drawn art shows it better than photos, and I've learned not to read much into a persons written words because I've 
seen how easily people misunderstand my own texts, so I don't trust myself to be any better at interpertating text than 
others. The reason why I think drawn art is better at it than photos, is because photos are usually what the person wants 
others to see of themselves, unless they take artsy photos of other people, in which case they are the same as drawings. But 
when it comes to drawings, even the style can tell you something about the artist, I feel. 
 
How much does a persons (written) language affect you? Does your view of this person change if the 
person isn't a native English speaker (since English is the main language on dA)? 
I'm not a native English speaker myself, so it changes nothing for me.  
 
How would you describe your "digital identity"/online identity? Do you think it differs much from 
your real one? If so, in what way? 
It is much different, mostly because I have trouble connection to people through text alone, so I seem more distant and 
cold on the internet, while I'm more concerned about people's needs and moods in real life. 
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6.3: ”1Pen” - ”Acord” 

 
Bild 6: 1Pen ”Acord” (bild som mottagit en ”Daily Deviation”) 

6.4: ”1Pen” - Intervju 

1. How did you come in contact with DeviantArt and what made you join the community to show your 
work there? 
Back when I wrote novels primarily, I was encouraged by a friend to go with her to an anime/Manga convention to sell my 
books and even doodle a few pictures and sell those. At the time, I knew almost next to nothing about Manga and anime 
and the whole world of conventions so it was a very new experience for me, but one of the biggest things I took from it was 
the fact that everyone up and down kept asking me who I was on DeviantArt or did I have a DeviantArt page. As soon as 
the convention was over, I went online to see what this was, and fell in love with the idea of a community of artists online. I 
joined immediately, and went with the internet moniker I was already known by: 1pen, for the way I used to only use one 
pen when working. 
 What made me join? I loved the whole concept: a gathering place of artists of different levels, types, location, 
language...from all over the world. Growing up, all you ever had were your parents, your friends, your art teachers to 
provide feedback and sometimes that's not enough. Sometimes you want to show your portfolio to anyone interested and 
learn from them, and help others along the way too. I could see that dA was a good place for this. I've been here four years 
now, and despite the occasional drama that springs up, I love it. I started on dA as a writer and drawer of dragons, I learned 
and dabbled in fractal art, I joined HARPG and started doing equine art and writing a story, and now I'm a professional 
sports photographer who gets to work with professional and Olympic teams. I would never have been able to experience 
that without dA. On my own, without what I learned from dA or the inspiration and support of dA, I don't think I would 
ever have imagined I would take that journey.  
 

2. How are you affected by comments/notes others send you? 
I love receiving notes. It always feels more personal and more important when it happens. I've gotten notes from people 
who are inspired by my art or my journals and want to say thank you. I've gotten notes from people who see that I 
photograph sports and beg me for tips, advice, or encouragement because they want to do it too. When I started out (and 
technically I'm still starting out) I had no one to turn to for advice or help because sports photographers are very territorial 
and don't want new kids trying to take their jobs. But I try to help the amateurs out. They deserve their shot too. Anyways 
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and I've received notes just to say hello. I love every single one of those letters and I try to respond to all of them. Notes 
and comments can strengthen or destroy like any and all human communication. The vast majority of notes I've received 
have been positive, inspirational learning experiences that have encouraged me to keep working at what I love to do and to 
return that favour to the community. Comments are the same. We're all here for feedback, so the feedback we receive is 
important and has a huge impact on our growth as artists.  
 

3. If you look at other people’s dA-pages, especially those you never visited before, what do you think 
best shows how a person "is" (their identity)? Is there any difference between what’s drawn, photo and 
written? 
Your profile page is so important. I am constantly updating and changing mine because I am constantly updating and 
changing myself. It's your chance to introduce yourself to potential followers, friends, even clients so you better be 
comfortable with how you are represented.  
 I think it's a combination of their work and their words. A great portfolio can really stand out and look great, but a few 
words about yourself can help potential viewers connect with you as a person. Humans want that connection; they want to 
feel like they're in on the secret. I don't believe in revealing your entire life on dA or the internet for that matter, but a few 
words about who you are and your passions and your work can go a long way towards connecting with your audience. On 
my page, for example, I try to put my best works out there, the ones I think really represent who I am and what I do...ink 
and photos. I even say as much on my ID profile when I talk about my philosophies about the permanency of ink and the 
importance of mistakes in getting the one great shot. I love it that it's right there, the first thing you see, because it 
represents me, it's the first thing I want people to know about me. My passion for ink, photography, and life.  
 

4. How much does a persons (written) language affect you? Does your view of this person change if the 
person isn’t a native english speaker (since english is the main language on dA)? 
The way they write? Not too much, unless it's unintelligible. But I think most people understand that dA is an international 
community spanning all sorts of ages and demographics so it's easier to communicate because we all genuinely try to. Now 
what they write? That's when we are affected. People can say inspiring things and hurtful things just as they do off of the 
internet, but here they have a massive audience. You have no idea how much you can influence a stranger's day, or even 
career and life, for the better...or the worse...when you write something here. 
 

5. How would you describe your "digital identity"/online identity? Do you think it differs much from 
your real one? If so, in what way? 
My digital identity is very much who I am, but it is certainly not all of who I am. "1pen" has a passion for life and living it, 
for embracing and learning from mistakes, is willing to take risks in order to progress, tries to be kind and helpful, is 
terrified of failure like anyone else, hurt by cruelty like anyone else, but always wants to learn new things and meet new 
people. That's true of the "real" me too. But there is more to me, obviously, things I have no intention of sharing with 
strangers online anymore than I would a stranger I just met on the street. It's not out of shame, it's out of a desire for 
privacy and security and because, quite frankly, the world loves a secret...and keeping parts of yourself to yourself keeps you 
a mystery, keeps you interesting, keeps you free.
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