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Abstract

Denna studie har sitt fokus på det svenska internetforumet Flashback och syftet är att undersöka hur 

olika typer av gruppidentiteter kommer till uttryck på forumet. Genom en tematisk analys av en 

längre tråd på forumet utstakas viktiga och övergripande teman som alla har något relevant att säga 

om ämnet. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i teorier kring just gruppbildningar och 

gemenskaper online. Social identitetsteori, anonymitet, stigmatisering och polarisering är alla  

viktiga begrepp som under undersökningens gång har visat sig vara mycket användbara. Flashback 

är för många känt som ett forum där många kvinno- och invandrarfientliga unga män samlas för att 

i skydd av anonymiteten och med yttrandefriheten i ryggen kunna prata och uttrycka sig om saker 

på sådana sätt som i det verkliga sociala livet sällan är socialt accepterade. Detta har gjort Flashback 

till ett forum som många gånger har utvecklas en stark ”vi mot dem”-mentalitet. Min tematiska  

analys visar också ett forum där gruppidentiteterna är starkt rotade. Det finns ett missnöje mot 

politiker och etablerad media vilket skapar en rebellanda på forumet. Vidare stämplas andra typer av  

människor lättvindigt in i i breda sociala grupper som många på Flashback sedan starkt särskiljer 

sig ifrån. Den egna gruppuppfattningen grundar sig alltså till stor del i relationen till andra 

utomstående grupper. Samtidigt är anonymiteten viktig i det avseende att en enskild medlem i sig är  

oväsentlig. Det är hela det anonyma kollektivet som tillsammans skapar och bibehåller dessa 

gruppidentiteter. Viktigt att påpeka är dock att analysmaterialet även visar på undantag som 

ifrågasätter bilden av Flashback som en enda stor homogen grupp. Flashbacks stora medlemsantal 

gör att en total polarisering med enbart samtyckande individer är en omöjlighet. 

Nyckelord: Flashback, community, internetforum, virtuella gemenskaper, gruppidentitet, social  

identitetsteori, marginalisering, polarisering, tematisk analys

2



Innehållsförteckning

1. Inledning...................................................................................................................5

1.1 Syfte................................................................................................................................................5

1.2 Frågeställning.................................................................................................................................6

1.3 Material och avgränsning...............................................................................................................6

2. Bakgrund..................................................................................................................6

2.1 Begreppet Community: Från offline till online..............................................................................5

2.2 Flashback Forum............................................................................................................................7

3. Tidigare forskning...................................................................................................8

3.1 Anonymitet på 4chan......................................................................................................................8

3.2 Marginaliserade grupper i en virtuell miljö....................................................................................9

4. Teoretiskt ramverk................................................................................................10

4.1 Social identitetsteori.....................................................................................................................10

4.2 Grupper online och offline...........................................................................................................11

4.3 Anonymitet...................................................................................................................................12

4.4 Stigmatiserade och marginaliserade grupper................................................................................13

4.5 Polarisering...................................................................................................................................14

5. Metod......................................................................................................................15

5.1 Tematisk analys............................................................................................................................15

6. Analys/resultat.......................................................................................................16

6.1 Kritik med olika måltavlor............................................................................................................16

6.2 Kritik mot kulturetablissemanget i en större politiskt kontext.....................................................17

6.3 Kritik mot media...........................................................................................................................18

6.4 Försvar av Flashback....................................................................................................................20

6.5 Stolthet över Flashback................................................................................................................21

6.6 Stereotypiseringar och generaliseringar av andra grupper...........................................................23

6.7 Kritik mot Flashback....................................................................................................................25

6.8 Självmedvetenhet och reflektion..................................................................................................29

7. Slutsatser och diskussion.......................................................................................29

8. Metoddiskussion....................................................................................................31

9. Vidare forskning och eventuella åtgärdsförslag.................................................31

3



9. Litteratur- och källförteckning............................................................................33

4



1. Inledning

Det råder inga tvivel om att ett internet i ständig utveckling skapar nya möjligheter och 

förutsättningar för vår kommunikation. Internet har sedan länge både fungerat som ett sätt att hålla 

kontakt med nära och kära men har också skapat en plats där okända individer kan mötas och lära 

känna varandra. Sociala medier som Facebook har större genomslagskraft än någonsin tidigare och i 

den uppsjö av kommunikationskanaler som idag präglar internet uppstår olika typer av 

nätgemenskaper som i mångt och mycket ritar om den sociala kartan. Sociala medier driver oss 

gång på gång att lämna ut vårt privata på en väldigt öppen arena vilket ofta knyter oss samman och 

tar oss närmare varandra. Det finns dock alltjämt ljusskyggare plattformar där människor i en 

anonym kontext ändå finner varandra. Olika typer av internetforum utvecklar olika typer av 

gruppidentiteter hos för varandra oftast helt okända forummedlemmar. Detta leder oss in på denna 

uppsats huvudfokus. Flashback är ett svenskt forum med över en halv miljon registrerade användare 

(www.flashback.org). Trots Flashbacks storlek har forumet ett rykte om sig att främst vara ett 

tillhåll för unga, arga och kvinnofientliga män med högerextrema politiska åsikter. Ryktet är en grov 

generalisering men är för den sakens skull inte helt felaktigt. Vissa delar av forumet präglas av en 

kompromisslös och hårdkokt jargong där forumets signum om åsikts- och yttrandefrihet dras till sin 

yttersta spets. Samtidigt finns där ofta en självmedvetenhet och en ”vi mot dem”-mentalitet som 

vittnar om att anonyma individer i en virtuell miljö bygger upp gruppkänslor. Grundidéen till denna 

uppsats är att nysta i de faktorer som leder till dessa gruppidentiteter.

1.1 Syfte

Mitt syfte är att undersöka de gruppidentiteter som många gånger uppstår på olika typer av 

internetforum. Målet är ett analysera själva processen och kunna peka på viktiga faktorer som bidrar 

till skapandet av dessa gruppidentiteter och vidare kanske framförallt studera hur detta uttrycks. 

Tanken är kunna knyta resultatet till relevanta teorier som i detta fall säger något specifikt om just  

en del av Flashback.
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1.2 Frågeställning

Den huvudsakliga frågeställningen kan kort och gott formuleras i följande övergripande fråga:

* Hur uttrycks olika typer av gruppidentiteter på ett forum som Flashback?

1.3 Material och avgränsning

Analysmaterialet kommer att utgöras av en längre diskussionstråd på forumdelen ”Flashback i 

Media” (https://www.flashback.org/f217). Tråden heter ”Flashback blir Teater (Sammanfogad)” 

(https://www.flashback.org/t1641067). Med sammanfogad menas här att två eller flera trådar 

inom samma ämne har förts ihop av en moderator på forumet. En fördel med denna tråd som 

material är att den är placerad i en forumdel där närmast metaliknande diskussioner om Flashback i  

sig är vanligt förekommande. Jag är övertygad om att denna forumdel kan ge mig bra med kött på 

benen åt min forskningsfråga. Viktigt att påpeka är att avsikten med analysen inte är att komma 

fram till någon slags slutgiltig helhetsbild av Flashback i stort. Forumets stora medlemsantal och de 

olika forumdelarnas breda ämnesvariation gör att sådana former av generaliseringar vore oerhört 

svåra att göra. Genom att fokusera på en längre tråd i en av de mest aktiva forumdelarna är 

förhoppningen dock som sagt att hitta material som är användbart för att besvara min frågeställning.  

Uppsatsen bör av läsare ses som en slags pilotstudie där endast en eller ett par aspekter (men nog så 

viktiga aspekter) av forumet undersöks.  

2. Bakgrund

2.1 Begreppet Community: Från offline till online

För att närma oss Flashback kan det vara värt att kortfattat behandla begreppet ”community”.  

”Community” ett vitt begrepp med en rad olika innebörder. Gemensamt för de allra flesta 

förklaringar är dock att ett community är nära förknippat med gemenskap och traditioner (Fuchs 

2008: 304). Med detta som en grundsten kan sedan typen av communitys skifta. Det kan röra sig 

om allt från människor inom ett visst geografiskt område, till subkulturer, intressegrupper, familjer  

och grannskap. Känslan av gemenskap förstärks när en särskild grupp delar på samma behov, mål, 

intressen, förutsättningar etc (Cavanagh 2007: 102). Många menar att det moderna samhällets 
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uppkomst har vattnat ur och brutit upp de traditionella och nära gemenskaper som tidigare fanns. 

Moderniteten har individualiserat samhället och gjort många människor mer socialt isolerade (ibid:  

103). Samtidigt har internets uppkomst skapat nya sociala förutsättningar. När internet började att  

nå ut i hemmen fanns det gott om skeptiker med farhågor om än mer social isolation och detta 

skulle i sin tur leda till att de typer av gemenskaper som ända sedan industrialiseringen hade 

urholkats nu ytterligare skulle tyna bort. Man menade att människor nu i ännu högre grad skulle 

spendera sin tid  ensamma framför en varsin skärm i en typ av virtuell låtsas-verklighet som var helt 

avskärmad från den sociala verkligheten (Baym 2010: 72-73). Begrepp som ”cyberspace” gjorde att 

livet offline och online uppfattades som helt olika saker och fokus låg på hur internet skulle påverka 

våra ”riktiga liv” (Cavanagh 2007: 106). 

Med facit i hand ser vi dock att farhågorna var överdrivna. Visserligen spenderar många, särskilt 

västerländska människor oerhört mycket tid framför skärmar. Många är praktiskt taget ständigt 

uppkopplade på internet men samtidigt har människors mötesplatser på nätet sedan 1990-talet ökat 

lavinartat. En vanlig uppfattning är att många i dagens individualiserade samhälle saknar tillräckligt  

med känslor av tillhörighet, deltagande och självförverkligande aktiviteter (Fuchs 2008: 308). 

Internetcommunitys har ur denna synvinkel blivit sociala plattformar där relationer kan skapas.  

Diskussionsforumet The Well kom redan på 1980-talet, mail-listor för Science Fiction-fans var 

också tidigt ute (Baym 2010: 70) och idag är det sociala möjligheterna på internet större än 

någonsin. Vad som egentligen räknas som ett community har debatterats och utrymme att mer 

djuplodat gå på in detta finns inte här. Christian Fuchs har dock presenterat en lista med punkter 

som definierar virtuella communitys där några nämnvärda faktorer bland annat är anonymitet, vilket  

kan göra att interaktionen skiljer sig markant från face to face-möten i verkliga livet. Möten på 

communitys har också en möjlighet att bygga upp människors identiteter. Vidare samlas människor 

oftast runt ett gemensamt intresse. De flesta communitys skapar också sina egna regler och normer 

som aktiva medlemmar relativt fort blir införstådda med. Till skillnad från gemenskaper i verkliga 

livet som oftast är bundna till en särskild geografisk plats så är communitys online oftast globala 

(Fuchs 2008: 314). Detta är bara några punkter och definitioner av vad som kännetecknar 

internetcommunitys men det är en ingång till Flashback och själva kärnan i denna uppsats.

2.2 Flashback Forum

”Flashback Forum har till syfte att värna om det fria ordet, och aktivt försvara åsikts- och  

yttrandefriheten. Detta innebär att man även försvara de som vill avskaffa yttrandefriheten.  
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Målsättningen är att alla i samhället ska ha möjlighet att få komma till tals, även de med avvikande  

åsikter.” (https://www.flashback.org/kontakt). 

Ovanstående citat sammanfattar på ett effektivt sätt Flashbacks huvudkoncept. Det är ett 

internetcommunity som har högt i tak och censur av tillsynes extrema åsikter bedrivs i betydligt  

mindre utsträckning än i både etablerad media och andra typer av sociala medier. På grund av detta  

har forumet sedan länge omgärdats av ett kontroversiellt rykte. Flashback Forum 

(www.flashback.org) är ett internetforum som från starten vid 1983 till en början enbart var en 

tryckt tidning. Sedan 1995 återfinns finns Flashback som ett nätforum 

(https://www.flashback.org/kontakt). Forumet har genom åren varit inblandade i en rad rättsliga 

problem då man nekats tillstånd hos samtliga svenska internetleverantörer. Detta då forumet har 

anklagats för att ge utrymme till icke-demokratiska grupper. Efter att ha tvingats stänga ner ett par  

gånger flyttades verksamheten till London och styrdes då av Flashback Enterprises Ltd. Juridiska 

förändringar inom Storbritannien och EU ledde 2010 till att ansvaret flyttades över till Flashback 

International Inc som bedriver sin verksamhet från New York.  På detta sätt har man kommit runt 

regler och tolkningar kring åsikts- och yttrandefrihet (ibid). 

Flashback består idag av ett stort antal olika forumdelar som i sin tur innehåller mindre och än mer 

nischade underforum. De forumdelar som finns sträcker sig från ämnen som ”Datorer, teknik & 

prylar”, ”Droger”, ”Politik” och ”Resor” till ”Sex”, ”Sport & träning” och ”Vetenskap & 

humanoria”. Varje forumdel innehåller alltså mindre delforum och forumet täcker som helhet  

praktiskt taget alla tänkbara ämnen. Samtidigt som yttrandefriheten och den sparsmakade censuren 

personifierar forumet så övervakas alla trådar av moderatorer vars uppgift är rensa trådar på ej 

relevant innehåll. Moderatorerna ser även till att forumets regler upprätthålls. De regler som finns 

rör bland annat förbud mot reklam och annonsering, hot, narkotikahandel, barnpornografi och 

offentliggörande av användares identitet (https://www.flashback.org/regler).

3. Tidigare forskning

3.1 Anonymitet på 4chan 

4chan and /b/: An Analysis of Anonymity and Ephemerality in a Large Online Community (2011: 

André et alt) är två sammansatta studier över det populära diskussionsforumet /b/: på websajten 

4chan.org. 
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Den första studien har använt data bestående av över fem miljoner poster och fokuserar på det 

snabba tempo i vilket trådar startas och försvinner och diskuterar innebörden av detta (ibid: 50). 

Denna studie är mindre relevant för mitt eget arbete. Flashback är ett långt mer modererat forum 

som förhindrar detta fenomen. I den andra studien undersöks dock anonymitet och identitet, vilket 

intresserar mig mer. Efter att ha analyserat två veckors data konstaterar Paul André att 90% av alla  

poster är undertecknat av det förinställda namnet Anonymous. På ett diskussionsforum där de flesta 

inte ens använder en pseudonym spelar anonymiteten en betydande roll. André's forskning visar 

dels på ett hårdare och anti-socialt klimat där människor i skydd av anonymiteten ofta blir en del av 

en större grupp som är väl medveten om att de inte behöver ställas till svars för sitt beteende online.  

Dock visar även forskningen att anonymiteten som försäkring kan leda till att människor vågar 

öppna upp sig och lämna ut mer intima delar av sig själva (ibid: 55). Det finns med andra ord mer 

än en sida av myntet. Trots bristen på personliga identiteter visar också undersökningen att en 

kunskap och förståelse för de lingvistiska normerna på forumet ändå avgör individers status. Det 

finns i mångt och mycket ett typ av internt språk, en slags slang som kännetecknar forumet och att 

på ett effektivt sätt behärska detta visar att man trots sin anonymitet är en erfaren person på forumet 

(ibid: 56). 4chan och /b/:'s historie- och pseudonymlösa karaktär både har likheter och skillnader 

mot Flashback där en unik pseudonym är ett måste. På Flashback sparas dessutom en medlems hela 

inläggshistorik som ofta kan säga åtminstone något om vilken typ av person som döljer sig bakom 

pseudonymen. 

3.2 Marginaliserade grupper i en virtuell miljö

Coming Out in the Age of the Internet: Identity ' 'Demarginalization' Through Virtual Group  

Participation (1998) är en undersökning gjord av John A. Bargh och Katelyn Y.A. McKenna som 

undersöker de möjligheter som internet skapar för marginaliserade grupper i samhället. 

Undersökningen består av tre olika studier. Den första letar efter eventuella skillnader i hur 

marginaliserade individer beter sig i online-gemenskaper jämfört med individer inom 

”mainstream”-sfären. Studie 2 undersöker människor med marginaliserade sexuella identiteter och 

hur dessas självacceptans och självförtroende ökar genom deltagande i gruppgemenskaper online. 

Studie 3 fokuserar på hur människor med avvikande politiska och ideologiska åsikter använder sig 

av internet för att ingå i virtuella grupper. (Bargh & McKenna 1998: 681-689). Alla tre studier har 

relevans för mitt arbete men det är framförallt studie 3 som känns extra väsentlig. Man studerar 

nyhetsgrupper där medlemmar får gemensamma e-mail där man kan svara och på så sätt skapa 

diskussioner. Grupperna sträcker sig ifrån grupper som ifrågasätter myndigheternas agendor och 
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UFO-anhängare till grupper med vit makt-ideologi. Bargh och McKenna skickar under tre veckor ut 

internetenkäter till medlemmar i de olika nyhetsgrupperna och jämför sedan resultatet med studie 2.  

Studien visar bland annat att individer med marginaliserade sexuella identiteter finner ännu större  

värde i de gemensamma nyhetsgrupperna än vad de som samlas kring en särskild ideologi gör. 

Självacceptans som sådan är heller inte lika viktigt i de ideologiska grupperna. Enligt Bargh och 

McKenna är den egna identiteten i dessa grupper av mindre relevans. De med marginaliserade 

sexuella identiteter söker gemenskap för personlig utveckling och mindre social isolation medan de 

med gemensamma ideologier redan från början blir en grupp som har en grund att stå på. Dock 

finns även flera likheter. En viktig sådan är att ju mer aktiv en medlem är desto större blir känslan 

av en grupptillhörighet (ibid: 689-691). Denna undersökning är från 1998 och mycket har hänt med 

internet sedan dess men samtidigt bör detta också ses ur ett större perspektiv och den samhälleliga 

utvecklingen har sedan slutet av 1990-talet fortsatt i samma riktning. Därför bör stora delar av 

resultatet i denna studie även vara användbart idag. 

4. Teoretiskt ramverk

De teorier som här presenteras har alla nära anknytning till grupper, gruppbildningar och 

gruppidentiteter och bör alla vara relevanta i en internetkontext. Tesen är alltså att dessa teorier  

kommer att ha relevans för min analys. Att täcka alla tänkbara teoretiska aspekter kring ämnet vore 

alltför stort. Tanken är att nedanstående teorier och begrepp är några av de som på det mest 

fruktbara sättet går att koppla till min forskningsfråga. Vad som kan sägas om detta kapitel är också 

att det finns en struktur. Jag kommer att börja med större övergripande teorier kring gruppbildning 

och sedan gå längre och längre in för att hitta orsaker och till sist effekter av det hela. På så sätt är  

min förhoppning att teorikapitlet dels ger en större bild av fenomen som gruppidentitet men också 

skapar en utgångspunkt inför analysen som gör att man ur en mer snäv synvinkel kan fokusera på 

just Flashback.

4.1 Social identitetsteori

För att närma sig virtuella gemenskaper kan det som sagt vara värdefullt att först utgå från ett större 

perspektiv. Teorier kring gruppidentiteter är vanliga stöttepelare inom kanske främst sociologin och 

socialantropologin (R Jenkins 2008: 80). Henri Tajfel och John Turner har länge forskat i ämnet och 

för att förstå hur gruppdynamiker uppstår nämner de ett antal viktiga koncept som kan vara viktiga 
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att i åtanke. Ett av dem är social kategorisering. Tajfel menar att människan har ett grundläggande 

behov av att kategorisera och systematisera sin omgivning. Detta för att på så sätt simplifiera sin 

världsuppfattning och lättare kunna förhålla sig till både sig själv och sin omvärld. En individs 

sociala kategoriseringar baseras bland annat på individuella händelser, attityder, intentioner och 

värderingar och redan genom denna sociala kategorisering delas människor mer tydligt upp 

grupper. (Tajfel 1974: 69). Social identitet är ett annat viktigt koncept vilket enligt Tajfel och Turner  

härleder från just social kategorisering. De gruppbildningar som skapas genom social kategorisering 

formar en individs självuppfattning. Självuppfattningen är i sin tur nära kopplat till ens sociala 

identitet (ibid: 69, Tajfel & Turner 1979: 40). Huvudpoängen är att social kategorisering skapar och 

definierar en individs roll och plats i samhället. Som individer har vi ett behov att tillhöra grupper  

som tillför positiva aspekter till vår sociala identitet. Vi vill med andra ord vara delaktiga i grupper  

som stärker vår självbild (Tajfel 1974: 69). 

En väsentlig del av den sociala identitetsteorin handlar om dynamiken mellan olika grupper. För att  

en grupp överhuvudtaget ska kunna existera måste den kunna sättas i relation till en annan grupp. 

Det är framförallt i detta som själva gruppuppfattningen uppstår (Tajfel 1974, Tajfel & Turner 1979, 

R Jenkins 2008). Vidare måste det gå att göra en tydlig distinktion mellan de olika grupperna. 

Konflikter och skillnader mellan grupper stärker gruppkänslan. Skapandet av andra antagonistiska 

grupper skapar enligt Tajfel och Turner en starkare identifikation och en ökad hängivelse till den 

egna gruppen (Tajfel 1974: 66-67, Tajfel & Turner 1979: 33). 

4.2 Grupper online och offline

Tajfel och Turners teorier från 1970-talet syftar givetvis på fysiska grupper ute i en offline-miljö 

men för att leda in detta teorikapitel på den virtuella banan kan det till att börja med vara befogat att  

påvisa hur social identitetsteori kan användas även i en internetkontext. Katelyn Y.A McKenna är 

bara en av många forskare och teoretiker som har ägnat sig åt jämförelser mellan just grupper online 

och grupper i det verkliga livet. Hon menar att strukturer och funktioner inom båda typer av grupper 

har många likheter (McKenna 2008: 228). Nancy Baym hänvisar till Tajfel och Turner när hon 

påpekar att även grupper på internetforum kan utveckla en slags gemensam social identitet som 

skapar känslan av en grupptillhörighet (Baym 2010: 88). Olika personlighetstyper  i grupper och 

olika gruppers syften och målsättningar kan enligt McKenna många gånger fungera på liknande sätt 

både offline och online. Samtidigt går det inte att ignorera vissa av de unika förutsättningar som 

internet som plattform för med sig. En viktig skillnad är att människor som i den fysiska 
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verkligheten känner social osäkerhet lättare tar för sig på internet. I skydd av anonymiteten kan 

många släppa på sociala spärrar. Individer som i en fysisk grupp troligen skulle inta en 

tillbakadragen roll tenderar här att i en helt annan grad medverka i och påverka gruppdynamiken. 

Vidare kan online-miljön skapa en aggressivitet och ett hårdare språk som i en fysisk kontext skulle 

få helt andra konsekvenser än på internet (McKenna 2008: 228-231). 

4.3 Anonymitet 

Ovanstående jämförelser leder oss in på begreppet anonymitet. Internets ansiktslösa myller av sajter 

och diskussionsforum skapar nya sociala förutsättningar som möjliggör sociala förbindelser som 

många gånger har andra villkor än sociala möten i det verkliga livet. Vad innebär egentligen 

anonymiteten för gruppidentiteter online? På en individnivå kan det innebära att människor är mer 

ärliga. Detta kan leda till tydligare identifikation med andra vilket i sin tur kan förstärka känslor  

som har stor betydelse för ens egen identitet (McKenna 2008: 233). I en anonym kontext finns alltså 

möjligheten att komma närmare andra än vad man gör i den fysiska verkligheten där man på grund 

utav eventuella sociala konsekvenser ofta lägger locket på. Anonymiteten påverkar inte bara den 

enskilda individen utan kan ha stor betydelse även för grupper i sig. I brist på synliga personliga 

egenskaper förminskas betydelsen av den personliga identiteten och gruppidentiteten får istället  

större vikt (ibid: 235). Baym är inne på samma spår när hon menar att anonyma miljöer där 

människors enskilda identitet får litet utrymme istället stereotypiserar grupper och deras normer.  

Detta leder till att den enskilde individen tar mindre plats och känslan av en grupp, känslan av ett  

”vi” förstärks (Baym 2010: 114). Anonymiteten kan även ha ytterligare innebörder. Som vi redan 

har konstaterat så gör internet och dess möjlighet till anonymitet att språkbruket i stort kan 

förändras. Jag hänvisade på förra sidan till McKenna's resonemang kring hur avsaknaden av sociala 

konsekvenser ger människor utrymme att uttrycka sig i hårdare jargonger. Detta resonemang backas 

bland annat upp av studien av 4chan. De senaste årens debatt kring det så kallade näthatet är ett  

annat tecken på att anonymiteten i vissa fall skapar ett slags nytt lingvistiskt klimat där det mesta är  

tillåtet. Just Flashback är som sagt känt för sin ofta väldigt hårda ton och hur språket påverkas av 

anonymiteten är en fråga som kan vara väl värd att ägna en stunds fokus åt i den kommande 

analysen. 
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4.4 Stigmatiserade och marginaliserade grupper

Internets möjlighet till anonymitet kan innebära många olika slags möjligheter för flera typer av  

stigmatiserade och marginaliserade grupper. Den kanske mest uppenbara innebörden är hur 

anonymiteten öppnar upp dörrar för människor som bär på sidor hos sig själva som de inte gärna 

går ut med i en offentlig miljö. Internet skapar en plattform där man utan att avslöja sin verkliga 

identitet kan vara klart mer öppen. I Bargh och McKenna's resonemang kring varför behovet av 

grupptillhörighet överhuvudtaget uppstår använder de dels Tajfel och Turners teorier kring social 

identitet men nämner även resultat i senare forskning där jakt på självförtroende, självinsikt och ett  

grundläggande mänskligt behov av att känna tillhörighet är viktiga faktorer (Bargh & McKenna 

1998: 681-682). Dessa anledningar kan verka självklara men bör ändå poängteras. Christian Fuchs 

resonerar på ett liknande sätt. Han påpekar att personliga identiteter påverkar och influerar 

gruppidentiteter. Liknande personligheter dras till varandra och bidrar med andra ord till att forma 

grupper. Samtidigt är gruppgemenskaper alltid socialt och samhälleligt betingade och gruppen i sig  

påverkar också den enskilde individen (Fuchs 2008: 320). Jag vill mena att det hela går att likna vid 

ett slags socialt kretslopp. Vad som också är centralt för dessa teorier är att människor som känner 

sig marginaliserade i samhället även känner ett större behov av att hitta en grupptillhörighet.  

Gruppkänslan kan i dessa grupper därmed bli starkare än i större och mer socialt standardiserade 

grupper (Bargh & McKenna 1998: 684-685). 

Det finns en hierarkisk aspekt i det hela och detta är något som bland annat Johan Fornäs har 

resonerat kring. Han skriver om olika sociala sfärer, vilka kan vara allt från familjen, skolklassen, 

arbetet etc. Man kan beroende på kontexten med andra ord tillhöra flera olika sfärer under en och 

samma dag, men det viktigaste här är att sfärerna ofta har olika hög status (Fornäs 1995: 49-51). 

Genom teorier kring subkulturers roll i dessa sociala sfärer leder Fornäs oss in på marginalisering 

och påpekar hur marginaliserade grupper med stark gruppkänsla kan leda till en slags 

motståndskultur där hierarkiska samhällsstrukturer ifrågasätts. Vidare nämner han begreppet 

”motståndsagenter”, dvs, individer, grupper, subkulturer eller hela sociala kategorier som kön, 

generation, klass osv. En särskild social sfär kan med andra ord bli till motståndsagenter. 

Motståndet föds genom en konflikt med en annan (och då oftast hierarkiskt högre) social sfär (ibid: 

123-126). Fornäs använder även begreppet ”måltavlor”, vilket är det subjekt eller objekt som 

agenterna försöker bekämpa. Han menar att det finns olika typer av motstånd beroende på 

måltavlans natur. Om måltavlan är av samma sort som sina agent har vi att göra med relationellt  
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motstånd. Strukturellt motstånd är när ”fienden” utgörs en institution eller ett helt system. En viktig  

skillnad som Fornäs gör är att skilja på rent praktiskt utförda motståndsaktioner och ”latent 

motstånd” som oftast stannar vid rena fantasier (ibid: 127-128). 

4.5 Polarisering 

En aktuell fråga som jag på förhand tror kan vara relevant för min undersökning är polarisering. 

Internet möjliggör möten mellan marginaliserade och stigmatiserade gruppen. Frågan i vissa fall är  

om detta i sin tur leder till en tydligare distinktion där den stigmatiserade gruppen nu än mer 

distanserar sig från andra grupper. Det kan enligt bland annat Baym finnas skäl att anta att nischade 

communitys skapar en homogen grupp där medlemmarna så gott som alltid stödjer varandras 

åsikter. Kanske framförallt när det handlar om politiskt stigmatiserade grupper (Baym 2010: 96).  

För att som utlovat återknyta till Bargh och McKennas undersökning kring marginaliseringens 

betydelse för grupper online kan jag konstatera att det finns en viktig betydelse i detta. Människor 

söker sig som sagt till grupper som gagnar deras personliga identitet. Bargh och McKenna's resultat 

visar hur människor som är marginaliserade på grund av sexuell läggning främst använder internet 

för en ökad social interaktion där man på så sätt träder in ett mer socialt liv. Individer med 

avvikande ideologier står redan på en gemensam grund utanför det allmänt socialt accepterade. När 

dessa hittar likasinnade online förstärks gruppgemenskapen men istället för att sträva efter någon 

form av social acceptans utifrån så kan dessa snarare bli mer inneslutna som grupp och röra sig 

ännu längre ut från mer accepterade sociala sfärer (Bargh & McKenna 1998: 691). Gällande just 

ideologier och politik så är Henry Jenkins en annan som menar att internets utrymmesmässiga 

gränslöshet ibland bidrar till att skapa en uppdelad och splittrad politisk debatt där individer nu kan 

välja de informationskällor överensstämmer med sina egna politiska och ideologiska ståndpunkter 

(Jenkins 2008: 235). Man kan hävda att det finns risk för en slags ”ryggdunkar-kultur” där alla på 

sina egna skräddarsydda forum ständigt stryker varandra medhårs utan att i någon högre grad 

ifrågasättas. 

Dock är det inte fel att fler gånger betona att generaliseringar kring gruppgemenskaper och 

gruppidentiteter på internetforum kan vara vanskliga att göra. Polarisering är en klart möjlig effekt  

men det är inget som är skrivet i sten. Det är viktigt att komma ihåg att internetcommunitys sällan  

utgörs av slutna sällskap bakom stängda dörrar. De flesta forum har en öppen struktur där vem som 
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helst kan surfa in och läsa och en snabb registrering är ofta allt som behövs för att kunna skriva. 

Dessutom kan vissa communitys storlek göra att flera olika grupper återfinns på samma plattform 

(Baym 2010: 74). Baym tar upp begreppet ”lurkers” vilket åsyftar de människor som läser men inte 

skriver på ett forum. Flera undersökningar visar att det oftast finns en tyst majoritet som genom att  

enbart läsa inte gör direkta avtryck som påverkar ett forums karaktär (ibid: 87). Men dessa kan 

alltjämt vara registrerade medlemmar vilket problematiserar frågan om vilka som faktiskt är en del  

av ett community. Baym nämner ett antal anledningar till varför ”lurkers” är så pass vanligt  

förekommande. Det kan dels handla om blyghet eller tekniska problem men det kan också ha att  

göra med att man utan att posta ändå får ut det man vill av forumet. Utöver detta kan många känna 

att de inte riktigt är införstådda med de normer som råder på forumet ifråga. Den kanske allra 

viktigaste anledningen är att man kanske inte uppskattar den rådande gruppdynamiken och helt  

enkelt känner att man är alldeles för annorlunda för att det ska vara värt att ge sig in i diskussioner 

(ibid: 88). När vi pratar om polarisering inom communitys så tror jag att detta kan vara viktigt att ha  

i åtanke. Jag påpekar detta för att vi inte ska fastna i en föreställning om Flashback som en enda stor 

och homogen grupp.

5. Metod

5.1 Tematisk analys

Jag kommer att använda mig av en tematisk analys. Grunden i tematisk analys ligger i att utstaka 

mönster och teman i analysmaterialet. Mönster är i detta sammanhang större övergripande 

tendenser. När dessa är definierade går man sedan djupare in i dessa mönster för att hitta ännu mer 

specifika teman. Mönstren ska dock mest ses som ett praktiskt verktyg för forskaren och i den 

färdiga analysen är det materialets teman som presenteras (Priest 2010: 168-170). Min 

utgångspunkt i metodtillämpningen är dock framförallt  inspirerad av Virginia Braun och Victoria  

Clarke's artikel i Qualitive Research in Psychology (Braun & Clarke 2006: 77-101). Styrkan i deras 

metodbeskrivning ligger framförallt i att den påpekar de valmöjligheter som finns när man gör en 

tematisk analys. Metoden är flexibel och kan användas på flera olika sätt.

Braun och Clarke gör bland annat skillnad på teoretisk och induktiv tematisk analys. Induktiv drar 
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åt samma håll som grundad teori och är mer systematisk. Teoretisk tematisk analys fokuserar 

framförallt på vissa aspekter som är särskilt väsentliga för de teorier jag använder. Undersökningens 

fokus påverkas alltså av redan rådande teorier (det andra alternativet är att man utifrån 

analysresultatet utvecklar/tillämpar teorier). En annan skillnad kan vara om man satsar på en 

semantisk eller latent tematisk analys. Den semantiska letar efter mer explicita teman som vid en  

kodning direkt går att se. Den latenta går mer på djupet och letar efter underbyggda teman som 

bland annat kan ha ideologiska underbetydelser (ibid: 83-84). Min metod kommer att bli en 

teoretisk och latent tematisk analys. Precis som Braun och Clarke påpekar finns dock inga exakta 

regler och kombinationer är möjliga. Det viktigaste är att man tydligt kan förklara och motivera sitt  

tillvägagångssätt. Rent strukturmässigt kommer jag att i analysen helt enkelt presentera en rad olika  

huvudteman ett efter ett. Inom varje huvudtema kommer det att återfinnas exempel på relevanta  

inlägg samt ett resonemang kring dessa.

6. Analys/resultat

Tråden som här ska analyseras har sin utgångspunkt i en länk till en artikel som meddelar att en tråd 

på Flashback ska läsas upp som teater (http://www.idg.se/2.1085/1.400622/flashback-blir-teater). 

Efter trådstartarens inlägg följer en diskussion kring detta. Värt att tillägga är att en medlem på 

trådens fjärde sida länkar till en artikel från Aftonbladet som handlar om just teatern och Flashback 

(http://www.aftonbladet.se/kultur/article13544581.ab). Denna artikel triggar igång diskussionen 

ytterligare. Som jag har förklarat i metodkapitlet så kommer analysen alltså att organiseras i olika  

teman där det centrala är aspekter som berör min forskningsfråga och de teorier jag har presenterat.

6.1 Kritik med olika måltavlor

Min tematiska analys visar att det kanske största övergripande temat i tråden är kritik. Det mest 

intressanta är vart kritiken riktar sig. Här finns ett antal olika måltavlor att sikta på  och temat är allt 

för närvarande genom hela tråden för att endast delas in i en större övergripande kategori. Därför 

presenteras här kritiken i två mer specifika teman som alla kan sägas vara väldigt representativa för 

trådens karaktär.
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6. 2 Kritik mot kulturetablissemanget i en större politiskt kontext

Tråden har som sagt sin utgångspunkt i det faktum att Teater Galeasen ska sätta upp en pjäs baserad 

på en Flashback-tråd som innehåller en stor andel kvinno- och invandrarfientliga inlägg. Med detta 

följer en kritik mot teatern i sig men det är relativt få inlägg som enbart och ur ett smalare 

perspektiv endast kritiserar själva teaterpjäsen  Ett genomgående tema är en kritik mot något större  

och enligt inläggsförfattarna mer sammanhängande. Vi kan kalla måltavlan för 

kulturetablissemanget men där politiska strukturer starkt förknippas med detsamma. Här följer ett  

antal exempel.

Inlägg #17: ”Ja, en massa frågor infinner sig. 

När får vi se en teaterpjäs baserat på en tråd från sindbad.se? Eller muslim.se... 

Detta är politiskt indoktrinering på hög nivå. (...)” (Flashback 2011)

Inlägg #41: ” (…) Jag tycker att Teater Galeasen tyvärr verkar göra det 

Flashbackmaterial de begagnar sig av till trångsynt skrämselpropaganda. Objektivt 

lierar de sig därmed med medias stora aktörer och de myndighetspersoner som 

ständigt söker efter möjlighet att kväsa den medborgerliga och lagfästa 

yttrandefriheten, allt i "demokratins" (dvs. den rådande maktordningens) namn. 

(…) Dessa svårt personlighetsstörda och obildbara extremfeminister som 

slentrianmässigt kallar män för djur, och får beröm från en samlad mediasfär för sin 

hatiskt konfrontativa och kollektivt skuldbeläggande inställning, bör väl bara hålla 

käften om vissa pojkar från sitt hormonstinna pojkrum möjligen för att provocera 

någon gång i en debatt på Flashback kallat kvinnor sliddjur.

Men det är helt i linje med hur överheten resonerar, exempelvis den avskyvärda 

extremsionisten och "demokratiministern" Birgitta Ohlsson eller mesen Erik 

Ullenhag, integrationsministern, som nu febrilt söker efter metoder att kuva den sista 

tillstymmelsen till dissidenttänkande och alternativ, icke Bonniersanktionerad, 

opinionsbildning i Sverige.” (Flashback 2011)

Inlägg #216: ”(…) Vidare är det talande att media och kultureliten nu anser att just 

en norrman delar åsikter och "radikalism" med "ganska många unga män", men 

däremot säger motsatsen om internationell, radikal islamism. I sistnämnda handlar 
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det om en "liten del" som man inte ska bry sig om. Och dessutom gör man teater och 

estetisk politik av skiten. Fyfan vilka hycklare de är.” (Flashback 2011)

Inläggen ovan är bara några av de exempel på inlägg där en sammankoppling mellan kultur och 

politik görs. Teatern är ”politisk indoktrinering” och Teater Galeasen ”lierar sig” med media och 

myndigheter. En explicit kritik mot den ”rådande maktordningen” finns också där. Det finns ett  

missnöje mot en överhet och även specifika politiker skuldbeläggs. I Inlägg #216 kopplas tydligt 

media och ”kultureliten” ihop och uttrycket ”estetisk politik” är talande. För flera av 

inläggsförfattarna i tråden tycks teatern bli till en bricka i ett spel som domderar landets politiska  

klimat. Den kraftiga kritiken mot ett större typ av etablissemang tyder på en känsla av 

stigmatisering hos inläggsförfattarna. Det finns ett missnöje mot en elit och dess agerande. Dessa 

inläggsförfattare är noga med att särskilja sig själva från denna elit och påpekar att man själva utgör  

en kritisk grupp. Det handlar alltså snarare om att distansera sig och genom sina inlägg uttrycka sitt  

missnöje. Redan här ser vi hur inläggsförfattare i relativt kraftiga ordalag skapar en slags ”fiende”, 

dvs. en annan grupp och hur den tydliga distinktionen stärker uppfattningen om sig själva som en 

motpol.

6.3 Kritik mot media

Även om ovanstående inlägg redan rör sig i gränslandet mot mediekritik så genomsyras tråden 

också av en ännu mer specifik kritik mot just media. Startskottet till detta är framförallt när länken 

till Aftonbladet-artikeln postas i tråden.

Inlägg #49: ”Aftonbladet briljerar som vanligt. Att dom själva dagligen levererar 

många fler överdrifter och direkta lögner än vad skribenterna på detta forum gör är 

en annan femma.” (Flashback 2011)

Inlägg #85: ”(...) Det är f.ö. väldigt modigt att kasta ur sig begrepp som 

"antidemokratiska" om människor somdiskuterar [sic] på ett debattforum, i en 

artikel som inte ens har kommentarsmöjlighet... Men är man "för fin" för att lyssna 

på andras åsikter så är man.” (Flashback 2011)

Inlägg #105: ”Jag förstår verkligen inte varför de skrev en så sjukt meningslös 

artikel.. Om det nu inte bara är för att reta upp oss som hänger här och för att 
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hindra att annat folk besöker oss för att läsa om hur sjukt dåligt Aftonbladet 

verkligen är..” (Flashback 2011)

Inlägg #105 är intressant i det avseende att inläggsförfattaren dels riktar kritik mot Aftonbladet men 

också tydligt uttrycker en uppfattning om gruppidentitet på forumet. Aftonbladet retar upp ”oss som 

hänger här” och försöker även hindra ”annat folk som besöker oss”. Vi har alltså dels Aftonbladet 

som utmålas som en slags antagonist. Sedan har vi de som finns på forumet och utöver detta 

definierar inläggsförfattaren en grupp som består av ”annat folk”. 

Kritiken mot media och Aftonbladet i synnerhet kan ta olika typer av uttryck. Vissa är mer irriterade 

än andra och i vissa inlägg har språkbruket och ordvalen än större relevans.

Inlägg #139: ”Börjar ledsna rövhårt på den jävla skitblaskan. Bara massa överdrifter och 

påhopp. Sveriges största PKfjantskit.

Hade jag varit Jan Helin så hade jag tagit min feta röv och blivit överkörd.” (Flashback 

2011)

Inlägg #166: ”(...) Finns inget annat ställe som är så mångfacetterat och oliktänkande som 

FB. Här får man artiklar, källor och hänvisningar länkade till sig i en aldrig sinande ström. 

Till skillnad från våra föräldrar som läser samma ensidiga Aftonblad eller Expressen dag ut 

och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och 

dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag 

in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in 

och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och 

dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag ut och dag in och dag 

ut och dag in och dag ut och dag in och dag in....där snackar vi monoton 

envägskommunikation alá Sovjetunionens mest effektiva hjärntvätts propaganda. (…)” 

(Flashback 2011)

Flashback är som sagt känt som en plats med ett ofta hårt språk där förolämpningarna haglar tätt.  

Aftonbladet förknippas här med ”PKfjantskit” och jämförs även med Sovjetunionen och dess 

propaganda. Man kritiserar inte enbart Aftonbladet för den tidning den är utan ger den värdeladdade 

stämplingar som säger något mer, något större. Precis som inläggsförfattaren av Inlägg #105 
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nämner ”annat folk” finns i ovanstående inlägg en likhet där inläggsförfattaren särskiljer sig från 

”våra föräldrar”. Återigen har vi Flashback som en grupp, Aftonbladet som en hjärntvättande fiende 

och en tredje grupp bestående andra människor som enligt inläggsförfattaren enbart konsumerar 

propaganda från etablerad media. I det senare inlägget påpekar inläggsförfattaren hur ”våra” 

föräldrar ständigt använder samma nyhetskällor. Här finns alltså ett ”vi” som tycks vara en 

självutnämnt mer upplyst grupp. Den typiske ”flashbackaren” verkar enligt inläggsförfattaren få 

perspektiv och lära sig saker genom Flashback. ”Flashbackaren” verkar också vara en påläst person 

som ser igenom medias ”propaganda”. Det här är bara ett av flera inlägg där inläggsförfattare 

uttrycker en distinktion mellan Flashback-medlemmar och annat typ av folk. Vi ser här tecken på en 

slags polarisering. En stor andel inläggsförfattare har samma agenda och resonerar på liknande sätt 

vilket därmed skapar mer medhåll och upprepningar än faktiskt debatt. Med detta sagt bör det också 

påpekas att det finns vissa väsentliga undantag som presenteras senare i analysen.

6.4 Försvar av Flashback

Ett genomgående tema i tråden är ett slags försvar av Flashback. Det uttrycks i inlägg där forumet 

och dess medlemmar målas upp som en typ av offer, vilket i många fall leder till ett behov att sätta  

sig i försvarsställning. 

Inlägg #1: ”(...) Tänk om de skulle ta och läsa högt ur Husdjur, eller kanske Fysik, 

matematik och teknologi istället. Men det är nog inte lika intressant för deras tänkta 

budskap.” (Flashback 2011)

Inlägg #55: ”Som vanligt så letar de alltid efter felen och tar aldrig hänsyn till det 

positiva.” (Flashback 2011)

Inlägg #57: ”Som vanligt i media så talas det inte om plattformen flashback utan snarare 

om någon form av kollektivt medvetande där det endast finns en typ av åsikt representerad.” 

(Flashback 2011)

Inlägg #71: ”Åh nej, folk får uttrycka sig ocensurerat utan att det gått igenom mediafiltret.

Och ännu värre, idioter och nazister får uttrycka sig ocensurerat, fy fan alla samtal som förs 

måste ju bidra till att skapa mervärde det är ju absolut förbjudet för människor att helt 

enkelt vara människor.” (Flashback 2011)
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Inlägg #96: ”Gäsp, är inte konstnärers och regissörers uppgift att tänja gränser och skapa 

något nytt? Har inte flashbacks benämning de senaste tio åren varit att det är ett forum 

bestående av kvinnofientligt knark- och dödsnazistklientel. Varför inte lyfta fram något 

positivt, trots att det i så fall inte skulle få lika mycket uppmärksamhet? Det, om något, 

skulle vara nyskapande. 

Vad sägs om att hylla den fantastiska möjlighet att säga sin mening utan att censureras, 

eller att det finns så otroligt många underforum som täcker de flesta ämnen som vem som 

helst kan engagera sig i, samt all den talang och expertkunskap som många skribenter 

besitter? Men jag antar att det inte är intressant för det budskapet de på förhand vill delge 

publiken...” (Flashback 2011)

Det är tydligt hur inläggsförfattarna i dessa inlägg är emot de generaliseringar av forumet som 

enligt dem ofta sker i media. Här finns inte den skarpa och ibland hätska kritiken mot politiker eller  

media utan man tar snarare på sig en typ av offerroll där man antyder att media felaktigt svartmålar  

ett helt forum och därmed struntar i de otaliga nyanser som inläggsförfattarna anser att Flashback 

faktiskt har. Precis som de inlägg som explicit ägnar sig åt kritik så antyder även dessa ”försvars-

inlägg” en känsla av marginalisering och stigmatisering. Det intressanta är att det i denna typ av 

inlägg även finns en uttryckt önskan om social acceptans från utomstående. Man undrar varför 

media och kulturetablissemanget enbart fokuserar på det negativa med Flashback. Yttringar om en 

gruppidentitet finns men den tydliga distinktionen från andra typer av grupper finns inte där. 

Åtminstone inte i samma grad som i de mer kritiskt inriktade inläggen. Många av inläggen präglas 

av en typ av självmedvetenhet där man är noga med att lyfta fram Flashbacks positiva sidor. Detta 

leder oss in på nästa stora tema.

6.5 Stolthet över Flashback

Vad jag hittills har gått igenom i analysen visar hur det i många inlägg finns ett behov av att  

försvara och ”stå upp” för Flashback. Det kan antingen uttryckas genom skarp kritik mot framförallt 

teatern ifråga, ett större politiskt och kulturellt etablissemang eller mot etablerad media, men som vi  

ser kan det även uttryckas genom en typ av mer återhållsamt försvar av forumet. Ytterligare ett tema 

som i ännu högre grad handlar om att påpeka och upphöja Flashbacks status och relevans handlar 

kort sagt om stolthet. I dessa inlägg är inläggsförfattarna mer rätt fram och resonerar på en rad olika 
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sätt kring Flashbacks styrka och vad forumet egentligen är.

Inlägg #11: ”Pöbeln börjar bli nervös. De inser mer och mer att de inte längre har makt och 

kontroll över information i och med inträdet av internet (flashback/bloggar) och alternativa 

medier som PI och Fria Tider. Därför skapar man nya ord som: Näthat.

Vet mest vinner brukar man säga. Den som kan kontrollera vad folk vet vinner ännu mer.” 

(Flashback 2011)

Inlägg #79: ”Flashback är en svår konkurrent. Flashback vet ofta mer än vad polisen vet. 

AB läser Flashback och hämtar material därifrån. Varför klagar MSM över 

"kommentarsfält" och vill strypa yttrandefriheten? Jo, konkurrensen blir för svår. Man 

klarar sig inte konkurrensen helt enkelt. (...)” (Flashback 2011)

Inlägg #159: ”Aftonbladet börjar bli desperata när de inser att fler väljer flashback före 

dem. De ska ju dessutom dra ner på personal nu.

Desperat försök att få folk att sluta med flashback!” (Flashback 2011)

Inlägg #226: ”Kommer garva ihjäl mig när de citerar från alla rasist-pedofili-knarkar-

kvinnohatande-inlägg som skrivs!

Kul att allmänheten får veta mer om flashback. All publicitet är god publicitet!

Cuz information wants to be free. Yeah.” (Flashback 2011)

Det sista inlägget där frasen ”all publicitet är god publicitet” återfinns är en fras som återkommer i  

flera inlägg. Det handlar om ett Flashback som vill synas och ta plats och detta är något som 

inläggsförfattarna av inlägg likt dessa verkar känna just en slags stolthet i.  Flashback är en 

”konkurrent” som utmanar etablerad media som Aftonbladet. I inlägg #11 med inledningen ”Pöbeln 

börjar bli nervös” är det egentligen inte helt tydligt vilka ”pöbeln” är men då trådens debattämne 

grundar sig i teatern om forumet samt Aftonbladets artikel så är det absolut inte fel att anta att  

pöbeln i detta läge, precis som i tidigare exempel är ett större typ av etablissemang där både kultur,  

politik och media ingår. Enligt inläggsförfattaren ser dessa Flashback som ett hot. Dessa typer av 

inlägg vittnar om en rebellanda som onekligen bör bidra till att stärka gruppidentiteten. I  

ovanstående inlägg beskrivs Flashback som en enhet vilket även tyder på olika typer av 
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uppfattningar hos olika forummedlemmar. I vissa av de inlägg som fokuserar på att försvara 

Flashback betonas just medias generaliseringar av Flashback-medlemmar som en homogen grupp. 

I många av de inlägg som kännetecknas av en stolthet över forumet finns däremot fler tecken på att  

inläggsförfattarna ser Flashback som en stor och slagkraftig typ av gemenskap. 

Ett tydligt exempel på detta är de inlägg som om än halvt på allvar, halvt på skämt ändå föreslår  

olika typer av direktaktioner där ”flashbackare” tillsammans ska åstadkomma något.

Inlägg #51: ”(...) ”Nästa gång en sådan teater äger rum tycker jag att så många 

flashbackare som möjligt går dit med en påse tomater. ”(Flashback 2011)

Inlägg #87: ”När är pjäsen? Vi kanske skulle anordna en Flashbackträff och se den 

tillsammans?       ”(Flashback 2011)

Inlägg #97: ”Någon datakunnig som har lust att slänga ihop ett enkelt script som lägger ihop 

massa slumpmässiga ord och postar till aftonbladet/expressens kommenterings-funktion? Så 

att de som jobbar med förhandsmoderering får lite att göra!” (Flashback 2011)

Med tidigare presenterade teman i åtanke är inlägg likt dessa ytterligare exempel på uppfattningen 

av en gruppgemenskap. Det intressanta med dessa inlägg är inte bara att inläggsförfattarna resonerar 

kring sig själva som en grupp utan att de även pratar om Flashbackträffar och olika typer av 

”aktioner”. Flashback ska tillsammans åstadkomma något. Här vill jag också göra en koppling till  

Fornäs teorier om motståndsagenter. Mycket på Flashback kan ses som latent motstånd i den 

mening att det mestadels är kritik som sällan blir något mer än just kritik inom just denna plattform.  

Men som vi har sett så skiljer Fornäs på latent motstånd och faktiska aktioner (Fornäs 1995: 128). 

Idéerna i inlägg likt dessa blev med största sannolikhet inte verklighet men det är inte heller det  

viktigaste i denna studie. Det viktigaste är hur dessa förslag oavsett utfall vittnar om en stark 

gruppuppfattning där Flashback återigen blir till en särskild grupp. I dessa inlägg finns en 

uppfattning om Flashback som en rebellisk motståndsgrupp som vill göra avtryck även utanför 

forumets väggar.  Med Fornäs i åtanke blir det i dessa inlägg rent teoretiskt uppenbart hur teatern 

och Aftonbladet blir måltavlor och hur inläggsförfattarna blir motståndsagenter. 

6.6 Stereotypiseringar och generaliseringar av andra grupper
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Många av trådens inläggsförfattare behandlar Flashback på ett relativt nyanserat sätt men det 

blandas även många gånger upp med särskilda lingvistiska element som för många ofta förknippas 

med just Flashback. Forumet är känt för ett grovt språkbruk med mycket skällsord etc. Denna tråd 

håller en förhållandevis sansad nivå i sitt språk men det finns en hel del ordval som alltjämt är  

intressanta.

Inlägg #14: ”Tråkigt att de teaterhatiska skådespelarna bara ska använda material från en 

enda tråd av de myriader som finns här...Allt för att förnöja den tilltänkta publiken, 

bestående av svenskfientliga rabiatfeministiska manshatare och självhatande könsosäkra 

mansspillror ” (Flashback 2011)

Inlägg #37: ” (…) Det här betyder bara att det är skattebetalarna som betalar för 

hjärntvätten från kulturmarxisterna.” (Flashback 2011)

Inlägg #91: ”Kvinnor är sliddjur, vad är problemet? 

F.ö verkade det vara en kass teater och publiken skulle lika gärna kunnat spara pengarna 

och läst tråden på sin egna datorer. Fast är man dyslektisk vänsterpartist så är man.” 

(Flashback 2011)

Inlägg #137: ”Haha oj vad uppläsaren försökte se ut som en ledsen bög när han beskrev 

hur hemska och ABB´aktiga texterna är.

Jisses, det måste vara som att vrida om en kniv i hjärtat på en mjukiskommunist som han.” 

(Flashback 2011)

Här går det med fördel att dra paralleller till både Tajfel och Turners teorier om social  

kategorisering och Fornäs resonemang kring sociala sfärer. Både skådespelare och teaterpublik 

tilldelas etiketter som ”vänsterpartist”, ”mjukiskommunist” och ”svenskfientliga rabiatfeministiska  

manshatare”. Dessutom ser vi uttrycket ”kulturmarxister” som är exakt det ord som den 

högerextreme och terroråtalade Anders Behring Breivik har använt för att beskriva sina fiender. I  

denna typ av inlägg delas dessa in i bestämda politiska fack och utgör därmed tydligt helt andra 

politiska grupper än vad dessa inläggsförfattare uppenbarligen anser sig tillhöra. Det handlar dels 

om politik i ren höger/vänster-synvinkel men som vi ser också om en sammankoppling där 

”svenskfientliga” och ”rabiatfeministiska” buntas ihop till samma typ av grupp. Det finns fler 

exempel där generaliseringar skapar särskilda grupper.
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Inlägg #152”(...) Hade kommunistteatern och sötbögen som sköter uppläsningen inte 

försökt vinna billiga poänger på att stämma in i att omodererade sidor på internet är roten 

till världens ondska så hade jag kunnat respektera spektaklet.

Nu blir det enbart ett patetiskt försök till att vara lite lagom kommunistiskt intellektuell.”  

(Flashback 2011)

Inlägg #252: ”(...) De totalt verklighetsfrämmande rödstrumporna skulle kunna ägna en pjäs 

åt de massvåldtäktsutövande kongoleserna nästa gång (...)” (Flashback 2011)

”Kommunistteatern” och ”rödstrumporna” vittnar om en generalisering där teatern blir synonym 

med vänsterpolitik. Återigen handlar det om sociala kategoriseringar som tydliggör distinktioner 

mellan Flashback och andra typer av sociala sfärer. Ur en ren retorik-synpunkt gör dessa typer av 

öknamn och generaliseringar det lättare för inläggsförfattarna att föra fram sin ståndpunkt men vad 

det kanske framförallt gör är just att påvisa de starkt rotade uppfattningarna om olika typer av 

grupper i samhället. Med social identitetsteori i åtanke så uppstår gruppidentiteter i relation till  

andra grupper och detta är ytterligare ett exempel på hur användning av olika slags uttryck 

åskådliggör inläggsförfattarnas syn på det hela. Generaliseringar kan alltså vara användbara i ett 

argumentationssyfte och förstärker i detta fall också gruppidentiteter. Det mest sannolika är att  

teaterregissörer, skådespelare, teaterpublik, journalister etc i själva verket är en väldigt splittrad  

massa som knappast kan delas in i en enda stor grupp. Dock blir det lättare för dessa 

inläggsförfattare att genom generaliseringar peka på vad Flashback inte är, vilket i sin tur leder till 

att bilden av vad Flashback är blir klarare. På så sätt stärks den kollektiva identiteten.

6.7 Kritik mot Flashback

Ett kanske oväntat stort tema i tråden utgörs av de väldigt reflekterande inläggen där just Flashback 

i sig diskuteras. Dels behandlas ämnen kring censur, yttrandefrihet och anonymitet men det är även 

främst här vi hittar en hel del inläggsförfattare som delvis sticker ut och riktar kritik mot Flashback. 

Baym med fleras påpekanden om att inte se ett internetforum som en homogen grupp blir i detta 

läge oerhört relevanta. Att tråden överlag visar tecken på en ryggdunkar-kultur bör ej förnekas men 

dessa exempel visar att ”vi mot dem”-mentaliteten ändå inte är allrådande.

Inlägg #58 (svar på inlägg #57):
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”Som vanligt i media så talas det inte om plattformen flashback utan snarare om någon form av 
kollektivt medvetande där det endast finns en typ av åsikt representerad.

Det klart flashback är polariserat, och en ganska stor (och framförallt högljudd) del av dess 

användare är sexistiska och rasistiska unga män. Jag skriver mest på fysik, matematik och 

teknologi, där den här typen av människor nästan aldrig skriver. Dock ser jag ingen 

anledning till att artiklen skulle nämna det eftersom det inte har något nyhetsvärden. 

”(Flashback 2011)

Inlägg #61: ”Ja, att genomsnittsflashbackarn har svårt att respektera kvinnor och 

olikfärgade känns inte direkt som en lögn. (…)” (Flashback 2011)

Inlägg #64: ”Kan förstå vad skribenten menar...I vissa Forum är det väldigt ofta 

förekommande att kvinnor kallas för just sliddjur. Det är ett sätt för de här personerna att 

försöka förnedra kvinnan genom ett namn som låter så nedvärderande som möjligt. På 

samma sätt gör de med invandrare där de varje gång ordet förekommer, i fetstil 

skriver neger. Också ett sätt att poängtera hur underlägsna de anser att invandrare är, som 

om texten de skriver inte skulle räcka till i sig. (...)” (Flashback 2011)

Inlägg #113: ”det där med att Flashback odlar sin egen lite smått inavlade självgodhet och 

egna världsbild är ju dock en väldigt vettig synpunkt.

Det är ofta tydligt att många som är rasistiska/patrioter/invandringskritiska/etc här baserar 

dessa åsikter i väldigt hög grad på information och debatter enbart från flashback eller 

liknande sidor.

(inga värderingar, just sayin')

edit: precis som med vego-eko-vänster folk i deras kollektiv.” (Flashback 2011)

Dessa inlägg är resonerande och påpekar att många av de inläggsförfattare som försvarar Flashback 

är alltför enögda och till stor del blundar för en sanning som trots allt finns där. Samtliga 

inläggsförfattare i de tre inläggen ovan har över 1000 inlägg var på forumet men skiljer sig ändå 

markant från majoriteten av trådens inläggsförfattare. Lägg märke till hur det i samtliga inlägg inte  

finns något ”vi” som gör Flashback till en stor gemensam grupp. Det handlar snarare om Flashback 
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och ”dess användare”, om ”genomsnittsflashbackarn” och ”de här personerna”. Dessa inlägg är 

uppenbara exempel på att ett stort forum som Flashback knappast går ett dela in i en enda grupp. 

Något som gör detta extra tydligt är teorierna om ”lurkers” som fokuserar på människor som inte 

postar. Här har vi alltså flera olika och väldigt aktiva forum-medlemmar som ifrågasätter stora delar  

av Flashback. Inläggen är dock relativt återhållsamma medan det finns vissa där kritiken mot 

Flashback är något skarpare.

Inlägg #144: ”Jag har aldrig stött på ett så frustrerande forum i hela mitt liv, otroligt jobbigt 

att behöva förklara för alla hur fel de har.” (Flashback 2011)

Inlägg #201: ”Skönt!!! Bekräftat att jag inte är ensam om att se flashback som högsätet för 

okunskap och oreflekterade samhällsanalyser. (…)” (Flashback 2011)

Inlägg som dessa visar på att Flashback som helhet är mer mångsidigt än vad fallet kan vara på 

vissa särskilda forumdelar. Detta stärker påståendena om att communitys knappast är slutna grupper 

men lämnar samtidigt obesvarade frågor kring den möjliga polariseringen på Flashback och vad 

denna betyder för gruppidentiteten. Inläggsförfattarna ovan kommer in i tråden och försöker ta plats 

men får endast igång enstaka längre diskussioner. Många ignoreras och drunknar i mängden av 

andra, mer Flashback-positiva inlägg. Trots detta är de Flashback-kritiska inläggen ett faktum som 

absolut inte bör ignoreras. 

6.8 Självmedvetenhet och reflektion 

För att runda av denna analys gör jag det med ett åttonde tema som löper genom hela tråden. Det 

finns en stor andel av inlägg som ligger på en väldigt självreflekterande nivå. Flashback, dess 

karaktär, dess användningsområde, styrkor och svagheter behandlas. Med tanke på att forumdelen 

heter just ”Flashback i media” så bör detta kanske visserligen inte komma som någon större 

överraskning. Man kan våga anta att denna forumdel drar till sig medlemmar som är intresserade av 

just Flashback i sig. Temat kan därför te sig som en självklarhet men är för den sakens skull inte 

mindre relevant att behandla i denna analys. Nedan följer ett antal citat som är typiska för många av  

trådens tankegångar.

Inlägg #82: ”Det är väl för att på Flashback kan man äntligen få vara sig själv? Riksmedia 

är ju så vansinnigt vridet åt det feministiska och invandrarvänliga hållet, så man behöver en 
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ventil där man kan få vädra lite av det man inte får säga i allmänna rummet. Då blir det ju 

gärna lite mer extremt.” (Flashback 2011)

Inlägg #94: ”Att som "seriös" "journalist" inte ha förståelse för att ett anonymt forum med 

total yttrandefrihet blir till en ventil där frustrerade(främst unga) människor kan leva ut sina 

diverse aggressioner i enormt utsvävande och överdrivna ordalag, på ett sätt som de aldrig i 

helvete skulle göra i verkligheten, finner jag sjujävla komiskt. (…) Flashback blir ju ett slags 

mellanting, då man helt anonymt och ocensurerat kan kasta ur sig alla spydigheter och illa 

uppdämda aggressioner mot allt och alla, utan att behöva stå för dem personligen. (...)” 

(Flashback 2011)

Inlägg #180: ”Hela den här tråden fungerar väl som en illustration av hur meningslöst det är 

att hantera Flashback som något slags enhetligt subjekt. Även individer är komplexa. En del 

häver ur sig sexismer i parti och minut men kan vara hyvens människor för det. Andra spelar 

politiskt korrekta för att dölja en ruttnande insida (Göran Lindberg). Nästan alla människor 

hatar någon eller något. Varför ska denna sida av människan prompt gömmas undan? Det 

som göms i snö kommer fram i tö, typ” (Flashback 2011)

Inlägg #184: ”Flashback är vad det är pga yttrandefrihet och anonymitet. Här säger folk vad 

de håller käften om i fikarummet. Sedan överdriver de en del för att få skriva av sig och 

samtidigt verkar lite häftiga.” (Flashback 2011)

Inlägg #232: ”Folk verkar ha svårt att förstå att FB är ett forum och inte en hemsida med 

bestämd agenda (till skillnad från kritikernas medier).” (Flashback 2011)

Många av dessa inlägg betonar effekten av anonymitet och hur Flashback fungerar som en ventil för 

medlemmarna. Just ordet ”ventil” används också i två av inläggen vilket är talande för den innebörd 

anonymiteten faktiskt har. Precis som McKenna med flera menar så kan människor i skydd av 

anonymitet öppna sig och vara mer ärliga (och även överdriva). Något som bland annat inlägg #184 

närmast övertydligt påpekar. I denna typ av inlägg saknas oftast ett ”vi” som syftar på Flashback 

som en grupp. Känslan är snarare att dessa inläggsförfattare ser på forumet från ett 

utifrånperspektiv. ”De” överdriver en del, inte ”vi” men samtidigt är inläggen överlag positiva till  

Flashback vilket gör dessa typer av inläggsförfattare något svårkategoriserade. Inläggen visar en 

mer nyanserad bild av forumets medlemmar. Det handlar inte bara om de stolta ”flashbackarna” och 
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de skeptiska kritikerna utan inläggsförfattare som dessa förefaller närmare att befinna sig i ett slags 

gränsland. I inlägg som dessa reflekterar inläggsförfattarna öppet över vad de anser att Flashbacks 

funktioner är och allt är inte lika svart eller vitt som i många andra inlägg.

7. Slutsatser och diskussion

Vad vi inledningsvis kan konstatera är att de teman som har presenterats i analysen inte 

nödvändigtvis måste utesluta ett annat tema. Många inlägg har inslag av flera olika teman i sig men 

när allt ska sammanfattas är de teman som har diskuterats i analysen de som utgör trådens mönster 

och dess karaktär. Forskningsfrågan utgår från hypotesen om existerande gruppidentiteter och det är 

ingen underdrift att mena att det finns en, eller flera olika klart rådande gruppmentaliteter på  

Flashback. I linje med social identitetsteori märks gruppidentiteten framförallt i distinktionen från  

andra slags grupper. Det finns en hel del inlägg som för långa resonemang kring Flashback i sig 

men i merparten av inläggen ligger fokus på andra grupper. Det handlar framförallt om en kritisk 

inställning till ”överheter” som politiker, kulturetablissemang och media. Dessa buntas inte sällan 

ihop till en större grupp som de flesta inläggsförfattare är noga med att själva distansera sig själva 

ifrån. Man tar, oftast med stolthet på sig en slags underdog-roll där man som ”flashbackare” tillhör 

en rebellisk enhet. Många inläggsförfattare tycks vara väldigt övertygade om att de tillhör en 

marginaliserad och stigmatiserad grupp och detta stärker gruppkänslan. Anonymiteten spelar här en 

viktig roll. En enskild medlem i sig är inte viktig utan det är det anonyma kollektiv som skapas när  

alla sluter samman som skapar gruppidentiteten. Många inlägg tyder på en uppfattning om 

Flashback som en slags stor, kraftfull och levande organism. Likt en myrstack drar medlem efter 

medlem sitt strå till stacken och resultatet blir just känslan av en stark gruppidentitet. Många 

distanserar sig alltså även från andra slags grupper. Flera inläggsförfattare kategoriserar på ett 

bestämt sätt in kulturmänniskor, politiker och journalister i ett och samma fack. En persons egna 

sociala kategoriseringar påverkas av personliga värderingar och där många inläggsförfattare tycks 

placera sig själva långt ut till höger på den politiska kartan är det inte heller särskilt konstigt att  

dessa gör grova generaliseringar av andra grupper som åtminstone i deras egen världsbild befinner 

sig mer åt vänster politiskt. Den kanske viktigaste skillnaden mellan ”flashbackare” och andra 

grupper märks på det sätt många inläggsförfattare anser sig mer fritänkande och upplysta än den 

stora massan. Budskapet i många inlägg är att en riktigt Flashback-medlem ser igenom media och 

politikers lögner. En förmåga som många tycks anse att utomstående saknar. Genom detta föds som 

sagt en stolthet. Om vi återigen återkopplar till Tajfel och Turners sociala identitetsteori så bidrar  
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denna stolthet till att förstärka många enskilda medlemmars självbilder. Man får alltså ut något  

positivt av grupptillhörigheten och därmed blir gruppmentaliteten än starkare. 

Att Flashback dock inte är det stora och hela tiden likasinnade kollektiv som vissa medlemmar gör 

sken av är samtidigt tydligt. Även om majoriteten av trådens inlägg på olika sätt är positiva till  

Flashback i sig finns det även en annan andel av inläggsförfattare som inte kan ignoreras. Dessa 

riktar snarare sin kritik mot Flashback och menar att medias bild och kulturetablissemangets bild av 

Flashback som en plats för unga, rasistiska och kvinnofientliga män till stor del är riktig. Dessa 

medlemmar uttrycker inget ”vi” utan beskriver snarare andra Flashback-medlemmar som ”de”.  

Precis som många medlemmar särskiljer sig från andra grupper så gör de Flashback-kritiska 

medlemmar här en distinktion mellan de själva och andra medlemmar. Detta visar en mer 

mångbottnad sida av Flashback. Det är ingen hemlighet att forumet innehåller många människor 

som på grund av sina politiska åsikter känner sig marginaliserade av mainstream-media. Men 

Flashbacks stora medlemsantal gör att detta ändå inte alltid leder till polarisering. Inläggsförfattare  

likt dessa visar att Flashback inte bör ses som en sluten grupp. 

Efter att ha analyserat denna tråd blir dock sammanfattningsvis den huvudsakliga kontentan det 

finns en stark gruppidentitet på forumet. Sannolikt finns flera olika typer av gruppidentiteter men 

för att dra slutsatser om detta skulle analyser av flera olika forumdelar behöva genomföras. För att  

hålla oss till denna tråd så är det allra största och mest närvarande temat just den självmedvetenhet  

som genomsyrar tråden. Merparten av inläggsförfattarna ser Flashback som något att vara stolt över, 

som något att försvara. Den största poängen hos dessa är att yttrandefriheten och bristen på censur 

gör forumet till en oppositionell utmanare till etablerad media. Samtidigt delas stora delar av det  

sociala samhället in i större grupper vilket gör det lättare att peka ut antagonister. När dessa 

antagonister är så pass noggrant definierade ökar klyftan mellan Flashback och de andra grupperna. 

Häri ligger det mest centrala i min mitt analysresultat. De sociala kategoriseringarna skapar ofta ett  

”vi mot dem”-tänk som förenklar ens sätt att se på sin omvärld. Detta leder i sin tur till att många 

medlemmar har väldigt bestämda uppfattningar om sig själva och sin relation till ”de andra” och 

genom detta växer en stark och utpräglad gruppmentalitet fram.
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8. Metodiskussion

För att leda oss in på ett reflektioner kring arbetet så kan det vara värdefullt att inleda med en 

kortfattad diskussion kring själva analysmetoden. Med resultatet till hands anser jag att en tematisk 

analys var en klart användbar metod för mitt ändamål. I och med att analysmaterialet var relativt  

stort hjälpte den tematiska analysen mig att utröna en övergripande bild över trådens huvudmönster 

och på så sätt även dess större och mest väsentliga teman. Då den tematiska analysmodell jag 

använde mig av är förhållandevis ”fri” och flexibel fungerade den även mycket bra för att gå 

närmare in på vissa mer specifika teman. Slutsatsen här blir med andra ord att analysmodellen dels  

gav en bra överblick över materialet men att den också var användbar när målet var att gå mer på 

djupet.

Givetvis hade andra typer av metoder också kunnat vara aktuella. Med hjälp av kritisk 

diskursanalys hade exempelvis språkliga faktorer kunnat analyserats mer detaljerat. Med hjälp av 

exempelvis Norman Fairclough's begreppsapparat hade även vidare sociala aspekter fått en större 

möjlighet att behandlas. Frågan är dock om detta vore applicerbart på just denna studie då utrymmet 

var en aning begränsat. Jag ser hur som helst någon form av diskursanalys som det mest lämpliga 

alternativet vid sidan av tematisk analys. Den tematiska analysens mångsidighet gjorde dock att den 

på ett klart tillfredsställande sätt var till nytta i min analys.

9. Vidare forskning och eventuella åtgärdsförslag

Som jag tidigare även har påpekat bör denna uppsats framförallt ses som en pilotstudie som 

behandlar vissa aspekter av internetcommunitys och virtuella gemenskaper. När det kommer till just 

Flashback kan jag konstatera att både tidigare forskning, teori och metod har varit mycket 

användbart. Som sagt behandlas dock bara en bråkdel av Flashback och det hade helt klart varit 

intressant med en större och mer omfattande studie där särskilda forumdelar sätts under lupp. På 

detta sätt hade det sedan gått att göra olika slags jämförelser mellan olika forumdelar. ”Flashback i  

media” innehåller många explicita diskussioner kring Flashback i sig och beskriver delar av de 

gruppidentiteter som finns på forumet. Dock finns otaliga frågor kvar kring andra delar av forumet. 
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Hur uttrycks gruppidentiteten exempelvis på ”Integration och invandrings”-forumet? Finns det 

skillnader? Flashback är känt för sin rasism och främlingsfientlighet men som vi har sett i den 

analyserade tråden så finns det väldigt lite innehåll som visar på dessa fenomen. Poängen med att 

nämna detta är för att återigen betona att studien av en enda tråd har sina begränsningar. Sedan går 

det givetvis också att studera Flashback utifrån andra aspekter än just gruppidentiteter. Att 

koncentrera sig på just anonymitet och dess betydelse vore ett annat intressant uppslag. Likaså bör 

studier som än mer fokuserar på just polarisering gå att göra. Med detta sagt har forskningen ändå 

ledat fram till resultat som i relation till tidigare forskning och teorier gett relevanta infallsvinklar  

till forumet Flashback. 
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