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ABSTRACT 
Flashback is one of the most well known internet forums in Sweden. People visit the site to 
discuss different topics, to share information, to express opinions or to read posts by others. On 
Flashback’s ‘crime forum’ the users gather to share information but also to express opinions. 
These discussions have a tendency to become heated and with the increased wave of gang-
related violence and shootings in Malmö, Sweden 2018, forums like Flashback play an important 
role in what information is available to the public. This case was used to form the study’s main 
questions; How are facts used in threads and what are their sources? How do users interpret these 
events and how is it expressed through reasoning and personal opinions? How are opinions, 
behaviour and virtual community formed in an environment based on anonymity?  
   
To form a case and further investigate these questions we have organized different Flashback 
posts related to the Malmö-shootings and categorized them into themes. The interpretations 
would later on show various conclusions. Some conclusions were predicted, while other 
conclusions were shown when analyzing the material. The results showed that flashback-users 
use facts when sharing a link, to strengthen the shared information, to support theories about the 
case and sometimes when discussing the victims or suspects involved. How users interpret the 
events on Flashback is based on the intention of the individual. Some users are more likely to 
discuss political aspects. Other users intend to discuss the matter with an humours tone, these 
posts can be seen as an disinhibition effect (Suler 2004). Identity has shown to be a useful factor 
when analyzing an internet-forum. A conclusion from analyzing identity shows that behaviours 
are encouraged when the fear of being exposed is averted.  Overall the result shows that the 
foundation of the virtual community on Flashback is the information that is shared between 
users.  
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SAMMANFATTNING 
Flashback är ett av Sveriges mest välkända internetforum. Människor kan besöka sajten för att 
diskutera olika ämnen, för att dela information eller för att läsa andras inlägg. På Flashbacks 
kriminalforum delar användare information om händelser och uttrycker åsikter och resonemang 
om olika brott. Det har aldrig skett lika många dödsskjutningar i Sverige som under 2018, därför 
bildades ett case om dödsskjutningarna i Malmö. Materialet bestod av 149 inlägg och 
sammanlagt redovisades 39 inlägg från Flashbacktrådar om olika dödsskjutningar i Malmö.  
 
Uppsatsens ramverk bygger till dels av forskning om virtuell gemenskap av Constance Elise 
Porter (2015). Teorin används som en del av analysmodellen för att kategorisera materialet under 
teman som finns inom olika virtuella gemenskaper (Porter, 2015). I studien gav analysmodellens 
teman en överblick över olika synliga avsikter bakom inläggen i trådarna. Innehållsanalysen 
gjordes med verktyg för en textanalys. För att undersöka inläggsförfattarnas texter analyserades 
textens ideationella struktur, samt textens interpersonella struktur. En intressant psykologisk 
aspekt av forskaren John Suler (2004) om att vara socialt hämningslös online användes också för 
att problematisera anonymiteten som råder på forumet.  
 
I denna undersökning visar resultatet att inläggssförfattare på Flashback baserar sin tolkning av 
skeendet beroende på vilken avsikt användare har när de besöker forumet. Inläggsförfattare kan 
stärka trovärdigheten i sina texter med källor genom att dela länkar till webbnyheter eller till 
andra källor som kan bidra med information. Resultat stödjer undersöknings förväntningar om att 
virtuell gemenskap råder på Flashback. Kärnan i gemenskapen har visat sig vara informationen 
som delas mellan användare. Vissa användare vill gärna diskutera dödsskjutningarna utifrån 
politiska aspekter, dessa inlägg skapar i större utsträckning debatter. En grupp inläggsförfattare 
använder en humoristisk ton i inlägg om skeendet, vilket kan argumenteras vara effekten av 
hämningslöshet (Suler, 2004). Identitet är en viktig faktor för att analysera internetforum, 
resultatet visar att anonymitet främjar vissa beteenden när rädslan för att bli avslöjad försvinner. 
Användares förhållningssätt till anonymitet kan uttryckas som en självklarhet, där beteenden 
främjas utifrån användarens avsikt på forumet.  
 
Nyckelord: Virtuell Gemenskap, Anonymitet, Internetforum, Asynkronitet, Samhälle, Flashback  
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1 INLEDNING 

I dag kan man inte blunda för att internet har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Hela tiden 
skapas nya möjligheter för vår kommunikation och vi möts ständigt av nya förutsättningar som 
gör det enklare för oss att bilda olika gemenskaper online. Vår samtid kan benämnas som ett 
informationssamhälle och online-miljöer kan argumenteras främja demokrati och yttrandefrihet 
och människor finner det också allt mer naturligt att leva parallellt med sociala nätverk och i 
andra online-miljöer. Asynkron kommunikation har blivit en del av många människors vardag, 
dvs. man är inte bunden vid tid och rum när det är möjligt att röra sig ur och in i en konversation 
utan att möta den man interagerar med. Psykologiforskaren John Suler (2004) argumenterar för 
att effekten av det kan leda till dissociativa beteenden av faktorer som; Dissociativ Anonymitet, 
Osynlighet, Dissociativ fantasi och Status och auktoritet. Sulers teori används för att 
problematisera identitet i förhållande till användandet av internet. Identitet är intressant för den 
här studien då uppsatsen ska klargöra sambandet mellan användare och deras aktivitet på 
internet. 
 
Om något inträffar i samhället kan människor uppmärksamma händelsen online, på samma sätt 
söker människor efter ämnen de finner intressanta. Ett internetforum kan kännetecknas som en 
online-miljö där människor med olika intressen kan diskutera gemensamma ämnen. Ett av de 
forum som finns i Sverige är Flashback. Flashback är känt för att ta ställning för yttrandefrihet 
genom att låta sina användare vara anonyma. Forumet är också en av de mer välkända för 
allmänheten i Sverige (Flashback.org, 2019). Bland många kategorier lockar Kriminalforumet på 
sajten många användare. Med anledning av det ökade antalet dödsskjutningar i Sverige, 
framförallt i region Syd, används ämnet dödsskjutningar i Malmö som ett case för att studera 
Flashback. Under 2018 blev flest skjutna till döds i Malmö (TT, 2018) och i trådar om 
dödsskjutningar i Malmö samlas användare för att diskutera skeendet, ofta har de också en 
anknytning till Malmö. I denna studie undersöker vi hur individer delar information när 
dödsskjutningar inträffar utifrån ett teoretiskt ramverk om virtuell gemenskap och psykologiska 
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effekter som främjar beteenden online. Materialet som analyseras är trådar och inlägg om 
dödsskjutningar i Malmö under 2018, med anledning av att det är ett samhällsaktuellt ämne och 
därför intressant att studera på Flashback. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att redogöra för hur individer bildar gemenskap på internetforumet 
Flashback genom att dela information, åsikter och resonemang som anonyma användare i 
trådarna. Caset berör det ökade antalet dödsskjutningar i Sverige för att se hur individer på 
internetforumet diskuterar kring händelserna. 
 

❖ Vilken fakta använder de i tråden och var hämtas den ifrån, samt i vilket syfte används 
den?  

❖ Hur ger skribenterna uttryck för sin tolkning av skeendet i trådarna genom personliga 
åsikter och resonemang? 

❖ Hur uttrycks åsikter, beteenden och virtuell gemenskap i en miljö som baseras på 
anonymitet? 
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2 BAKGRUND  
För att närma oss Flashback används detta avsnitt för att redovisa internetforumets bakgrund. På 
Flashback samlas människor runt ett gemensamt intresse för att diskutera ämnen med andra, 
vidare redovisas definitioner om hur Flashback kännetecknar forumet. Fortsättningsvis redovisas 
antal dödsskjutningar i Sverige under 2018 för att introducera varför ämnet är samhällsaktuellt 
och används som case i denna undersökning. 
 

2.1 FLASHBACK.ORG 

Det svenska forumet grundades 1983 (Flashback.org, 2019). Flashback som i början var en 
tidning har sedan 1995 funnits på internet som ett forum för anonyma användare. Efter 
lanseringen av Flashback forum på internet år 2000 har forumet ställts inför rättslig problematik i 
Sverige. Flashback forum stängdes ned efter att ha nekats köpa internet i landet när svenska 
Internetleverantörer ansåg att flashback erbjöd odemokratiska grupper yttrandefrihet. År 2001 
skrev Flashback forum ett avtal med internetleverantörer från Nederländerna och kunde återigen 
lanseras på internet.  
 
Yttrandefrihet har funnits i Sverige sedan år 1991 (Riksdagen, 2018). Yttrandefrihetsgrundlagen 
har utvecklats i samband med framväxten av nya medier och på grund av det går det idag att 
missbruka yttrandefrihetsgrundlagen på sätt att skriva kränkande kommentarer eller sexuella 
trakasserier. Webbplatser och bloggar med journalistiskt syfte måste därför tillhandahållas av en 
ansvarig utgivare (Riksdagen, 2018). Efter en dom 2002 krävde Marknadsdomstolen att 
Flashback skulle stå som ansvarig utgivare vid varje publicering av användare på forumet. En 
kedja av rättsliga problem har gjort att flashback flyttat utomlands och på så vis har Flashback 
forum lyckats bedriva sin verksamhet runt olika tolkningar och regler om yttrandefrihet och 
åsiktsspridning (Flashback.org, 2019). Yttrandefrihetsgrundlagens ändamål är att säkra ett fritt 
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande (2018:1802). 
Flashback säger själva att dem värnar om samhällets rätt till yttrandefrihet, en beskrivning som 
också kan ses som forumets karaktär: 
 

”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 
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yttrandefriheten. Målsättningen är att alla i samhället ska ha möjlighet att få komma till 
tals, även de med avvikande åsikter.” 

 
Idag bedriver Flashback Enterprises Ltd sin verksamhet från New York. I denna studie 
analyseras Flashback som en online-miljö för att studera hur individer uttrycker sig om 
dödsskjutningar i Malmö på forumet.  

2.2 DÖDSSKJUTNINGAR 

Enligt polismyndighetens källa till Aftonbladet och SVT så redovisas siffran till 44 
dödsskjutningar totalt i Sverige år 2018. Viktigt att tillägga är att siffran endast är räknat till 17e 
december 2018 (TT, 2018), räknat i totala skjutningar som hamnar på 276 år 2018. Resultat 
innebär att antalet skjutningar minskat sedan 2017, då det låg på 324 skjutningar. Något som 
däremot ökat i antalet är dödsskjutningar. Under 2017 dog 43 människor av skjutningar i Sverige 
(Eriksson, 2018). Kollar man senare på olika regioner så sticker region syd ut, där läget är mest 
kritiskt. Totalt dog 14 personer i region syd fram till den 17 december 2018, en siffra som är 
störst i Sverige (TT, 2018). Stockholm ligger på andra plats med elva dödsskjutningar och region 
Väst på tredje plats med tio dödsskjutningar under 2018. Enligt 1M. Lundstedt (personlig 
kommunikation, 12 februari 2019), som är controller i region syd på Polismyndigheten, är 23 
procent av alla skjutningar i Sverige i Malmö år 2018, en siffra som räknar en total på 51 
skjutningar, 14 skadade och 12 döda. Detta jämfört med år 2017, då det var 65 skjutningar och 
sju döda, vilket ger ungefärlig siffra på 9,3 procent.  
 

3 TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet beskrivs tre empiriska studier som berör olika aspekter av virtuell gemenskap, 
identitet och effekten av hämningslöshet. Tidigare forskning används för att stärka studiens 
utgångspunkter i genomförandet av ett relativt brett ämne och har valts ut av den anledningen.  

                                                
1 Magnus Lundstedt. Controller region syd på Polismyndigheten. Personlig kommunikation (12 februari 
2019) 
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3.1 AFTONBLADET, KOMMUNISTER OCH ANDRA FIENDER?  

Aftonbladet, kommunister och andra fiender är en pilotstudie med en tematisk analys som 
behandlar aspekter av internetcommunityn och virtuella gemenskaper. Arbetet är skrivet av Per 
Lidholm (2012) som i studien ser på olika gruppidentiteter som uppstår på internetforum. En 
fråga Lidholm studerar är polarisering och hur internet möjliggör möten mellan marginaliserade 
och stigmatiserade grupper. Lidholm utgår från frågeställningen; Hur uttrycks olika 
gruppidentiteter på ett forum som Flashback. En tematisk analys av olika inlägg under en tråd, i 
tråden diskuterar användare en teaterföreställning där en Flashbacktråd höglästes om kvinnor 
som föredrar utländska män. En artikel på Aftonbladet hade länkats i tråden lockade flera 
användare att diskutera ämnet. Utifrån denna diskussion kunde Lidholm studera olika teman i 
inläggen.  
 
Resultatet visade att individer på internetforum skapar en identitet för att passa in i sociala 
grupper i trådar med rådande gruppmentaliteter. Eftersom Flashbacktrådar vanligtvis är långa så 
använder Lidholm en tematisk analysmetod. I studien syntes det övergripande temat Kritik i 
tråden om teateruppsättningen, Lidholm har därför delat in temat i två kategorier; Kritik mot 
kulturetablissemanget och Kritik mot media som kunde tyda en stigmatisering hos 
inläggsförfattarna. Vidare kunde Lidholm tyda temat Stolthet på Flashback, Kritik mot 
Flashback och Självmedvetenhet. Lidholm kunde utifrån dessa teman konstatera att det finns 
grupperingar på Flashback som ofta utgörs av stereotypiseringar och generaliseringar av andra 
grupper. Lidholm kunde presentera två framträdande grupper, ena gruppen benämner Lidholm 
som “Flashbackare” för att definiera den grupp som försvarar Flashback. Den andra gruppen 
benämner Lidholm som “andra grupper” för att definiera den grupp som riktar kritik mot 
Flashback. Den viktigaste skillnaden mellan dessa grupper menar Lidholm är hur “Flashbackare” 
anser sig vara en stigmatiserad och marginaliserad grupp och mer fritänkande än den stora 
massan.  
 
Som tidigare forskning är Lidholms (2012) arbete relevant då den delar samma utgångspunkt för 
metodiken; en tematisk analysmetod. Hypotesen om att gemenskap förstärks när individer med 
gemensamma åsikter samlas för att diskutera ämnen är också intressant för att undersöka virtuell 
gemenskap (Lidholm, 2012).  
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3.2 ANONYMITET & “KORTVARIGHET” I EN STÖRRE ONLINE GEMENSKAP 

I tidigare forskning undersöker Peter Holtz et al (2012) hur diskussionsforumet 4chan.org trots 
anonymitet och “kortvarighet” influerar internetkultur. Studien 4chan and/b/: An Analysis of 
Anonymity and Ephemerality in a Large Online Community (2012: André et al) är en 
sammansättning av två studier - en analys av “kortvarighet” och en om Anonymitet på samma 
diskussionsforum. 4CHAN.org hade vid det tillfället 7 miljoner användare. André et alt (2012) 
menar att trådar på forumet 4chan.org präglas av ett utbyte av länkar och information. Denna 
tidigare forskning som stöd för att beskriva kulturen på internetforum.  
 
Forumet 4chan.org och Flashback.org indriver möjligheten att dölja sin identitet som anonyma 
användare. I första studien om kortvarighet sammanställer de över fem miljoner inlägg, analysen 
av denna data kunde påvisa det tempo som trådar skapas och försvinner. Det visade sig att flest 
trådar som skapas på 4chan.org visas i ungefär fem sekunder på webbsidans förstasida och 
existerar i sammanlagt fem minuter innan tråden försvinner. Flashback påverkas däremot inte av 
samma fenomen eftersom det populära diskussion forumets moderatorer kan hindra detta. Istället 
är studien om Anonymitet av större intresse för denna undersökning. I en del av den tidigare 
forskningen presenterar André et alt (2012) ett samband mellan anonymitet och identitet för att 
besvara studiens frågeställning gällande anonymitet och gemenskap på forumet. Det visade sig 
att 90 procent av alla användare på 4chan.org går under namnet Anonymous. Denna tidigare 
forskning är relevant och har gemensamt med denna undersökning använt identitet som en viktig 
variabel i frågan om virtuell gemenskap. Identitet kan och bör problematiseras i forskning om 
internetforum, om användare på i har möjligheten att tillgå anonymitet. Identitet problematiseras 
i den här undersökningen med en teoretisering av social hämningslöshet på internet, detta följer 
under rubriken Effekten av hämningslöshet. 

3.3 ATT VÄVA SAMMAN INTERNET: PÅHITTADE GEMENSKAPER OCH 
NYHETSTIDNINGENS KOMMENTARSFÄLT 

Idag vill webbtidningar utveckla den digitala miljön och söker därför nya sätt att involvera 
läsaren. Syftet bakom att involvera läsaren är för att webbtidningar på det sättet vill blanda 
professionell journalistik med läsarnas kommentarer och diskussioner. Kommentarsfälten är en 
plats för läsare att interagera med varandra om innehållet på webbtidningen. I tidigare forskning 
problematiseras denna funktion. I artikeln Weaving the internet together: imagined communities 
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in newspaper comment threads (Coles och West, 2016) menar de att denna funktion gör 
webbtidningar känsliga för internettroll. I artikeln problematiseras konsekvenserna av internet-
trolling, de menar också att dessa konsekvenser kan beröra personer både online och offline 
(Coles och West, 2016).  
 
Företag förlitar sig idag på användargenererat innehåll inom affärsmodeller, på samma sätt vill 
webbtidningar interagera och förse läsarna med interaktiva funktioner. Artikeln är av intresse för 
att internetforumet Flashback kan ses som en förlängning av den interaktiva funktionen av ett 
kommentarsfält. I vissa kommentarsfält kräver webbtidningar att läsaren uppger sitt namn, 
istället för ett pseudonym, därav kan användaren avslöja sin verkliga identitet. De menar att det 
då sker en kompromiss mellan webbtidningen och användarens känsla av anonymitet. Flashback 
ger användare möjligheten att uttrycka sig anonymt då det är en del av forumets karaktär. 
Förvisso finns där också moderatorer, men förekommandet av negativa kommentarer är vanligt 
på både webb-tidningarnas kommentarsfält och internetforum av nättroll. 
 
 
 
 
 
 

4 TEORI 

I det här kapitlet kommer studiens olika teorier att redovisas. De teorier som uppsatsen kommer 
använda sig av är bland annat Gemeinschaft och Gesellschaft, Virtual community ’virtuell 
gemenskap’ och The Disinhibion effect ’Effekten av att vara hämningslös’. Anonymitet, 
osynlighet och bland annat gemenskap är roller som användare på Flashback har nytta av vilket 
gör att samtliga teorier utgår från uppsatsens ståndpunkt.   

4.1 GEMEINSCHAFT OCH GESELLSCHAFT 

I boken Digital Media & Society berättar Lindgren (2017) om Ferdinand Tönnies och hans syn 
på begreppen Gemeinschaft ‘gemenskap’ och Gesellschaft ‘samhälle’. Det som är intressant med 
teorin är att begreppen går i hand med varandra menar Tönnies (Lindgren, 2017). Exempelvis 
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byggs samhället på ett visst sätt utifrån dess individer som skapar gemenskap vilket håller vår 
civilisation vid liv. Det som gör denna teori intressant och passande till studien är att Tönnies 
lägger sin struktur och fokus på omgivningen. Lindgren (2017), skriver:  
 

”According to Marx and Friedrich Engels, writing about cooperation, something becomes 
‘social’ when it entails several individuals working together to produce something:[...] 
So, while Tönnies was more focused on intimacy and emotions, and Marx and Engels 
rather on material production…” (Lindgren, 2017, s. 35) 

 
Denna teori går såklart att dra till olika aspekter, situationer, forum och andra olika digitala 
miljöer. Tönnies förklarar att begreppet Gemeinschaft som relationen och gemenskapen, medan 
Gesellschaft har sin mening i samhället, vilket också knyts samman med gemenskapen, då ett 
samhälle inte funkar utan gemenskap. Människor håller samman ett samhälle genom sina olika 
handlingar och samlingar som individen ingår i (Lindgren, 2017). Därför kan också 
internetforumet Flashback kopplas ihop med teorin om Gemeinschaft och Gesellschaft, då 
människor besöker ett forum för att dela samma intresse, vilket skapar gemenskap. Det leder 
sedan till att man får en uppfattning av hur samhället ser ut och fungerar (Lindgren, 2017). 
Individer läser exempelvis trådar på Flashback, för att berätta om kunskaper eller åsikter om 
samhället. Tönnies menar samtidigt att det inte behöver betyda att ett forum, liksom Flashback 
verkligen kan skapa en gemenskap, utan något som även skapar osämja och provokation. 
Lindgren (2017), berättar:”This basic idea is that the mere existence of a form, forum, or place 
for people to interact is not enough to be sure that community exists” (Lindgren, 2017). Här får 
teorin en annan aspekt. På Flashback kan väldigt mycket hända, men framförallt kan väldigt 
mycket sägas. Det gör att gemenskap kanske inte alltid skapas då internetforumets användare 
inte alltid har som mål att dela åsikter.  
 
Tönnis teori om Gemeinschaft och Gesellschaft är en ingång för att mer specifikt förstå begrepp 
som virtual community, som är mer knutet till vår samtid då dessa inte fanns som gemenskaper 
under den tid som Tönnies forskade kring teorin i sina böcker och resonemang. 
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4.2 VIRTUELL GEMENSKAP OCH SOCIALA NÄTVERKSPLATSER 

Från Gemeinschaft, som från tyskan översätts till Community, och som på svenskan blir till 
gemenskap, till vår samtida tolkning vilka är virtual community ’virtuell gemenskap’ och social 
networking sites ’sociala nätverksplatser’ enligt Constance Elise Porter (2015). Porter är 
professor inom marknadsföring och har bland annat forskat om engagemang inom virtuella 
grupper. Det finns två definitioner för att förstå gemenskaper och nätverk i digitala medier. 
Dessa är virtuella gemenskaper och sociala nätverksplatser. Skillnaden dem emellan är att medan 
den virtuella gemenskapen använder den digitala miljön för att dela ett specifikt intresse och 
interagera mellan varandra, är sociala nätverksplatser då individer använder den digitala miljön 
enbart för att interagera med andra individer (Porter, 2015).  
 
Virtuell gemenskap är mer för denna uppsats och kommer vara grunden till analysen och inte 
Sociala nätverksplatser som har andra faktorer. Eftersom att Porters teori bygger på både virtuell 
gemenskap och sociala nätverksplatser, så redovisas båda definitionerna, därför kommer dessa 
två definitioner särskiljas i detta avsnitt.   
 
Innebörden av den Virtuella gemenskapen förklaras på det sättet att en grupp individer samlas 
för att integrera ett gemensamt intresse för att förstå hur gemenskap uttrycks. I boken 
Communication and Technology finns ett kapitel som är skrivet av Porter (2015): ”... an 
aggregation of individuals or business partners who interact around a shared interest, where the 
interaction is at least partially supported and/or mediated by technology and guided by some 
protocols or norms” (Porter, 2015, Kapitel 8, S. 162).  
 
Porter (2015) har två definitioner på den så kallade virtuella gemenskapen och hon väljer då att 
dela upp detta i två grupper: “... a) community members can be individuals or organizations who 
could interact in both virtual and real space and b) member-interaction could be mediated by any 
technology - not only computer technology, the core of the definition remains relevant.” (Porter, 
2015, Kapitel 8, S. 163). Med teknologi menar hon nya plattformar som Facebook, Pinterest, 
Twitter, men också nya mobiltelefoner, deras sociala appar och likaså internetforum.    
 
Sociala nätverks-teorin var i första början upptäckt för att analysera den sociala relationen mellan 
ett flertal individer, av Stanley Wasserman och Katherine Faust (1994). Genom åren har dock 
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teorin fått en ny vinkel, som har utvecklats till Sociala nätverksplatser. Danah Boyd and Nicole 
Ellison (2008) är två forskare som anser att människor egentligen inte är intresserade av att träffa 
nya individer. De menar snarare att människor skapar nätverk på sociala plattformar och gör dem 
synliga för andra som redan ingår i offline-sociala nätverk inom olika diskussioner. Detta medan 
andra menar att individer faktiskt också interagerar med andra människor och skapar nya band 
för diskussion. Man menar att medlemmar på olika sociala plattformar sedan faktiskt kan 
publicera information och kunskaper som de sedan delar med sig till andra (Porter, 2015). Inom 
Sociala nätverksplatser finns det fyra olika faktorer som individen har, Kommunikationsförmåga 
ger möjlighet till användare att ge och ta information mellan varandra. Besvara är där 
medlemmar kan besvara olika publiceringar. Anslutningskapacitet innebär att medlemmar kan 
bredda gemenskapen inom nätverket genom inbjudningar, bland annat Facebook-vänner och till 
sist Sekretesshantering, som ger individer möjligheten att själva bestämma vilka som får ta del 
av information som sprids (Porter, 2015).  
 
I denna empiriska undersökning kommer uppsatsen att utgå ifrån Porters definition av Virtuell 
gemenskap eftersom den är mer användbar för att analysera Flashbacktrådar. Detta för att 
medlemmar inom den virtuella gemenskapen har olika tillvägagångssätt för att sprida och ta 
emot information.  

4.2.1 DELTAGARE INOM EN VIRTUELL GEMENSKAP  

En stor del som denna uppsats vilar på angående den teoretiska delen utgår från Porters 
definition av Virtuell gemenskap. När användare inom Virtuell gemenskap i digitala miljöer 
söker sig till de andra användarna gör att de bildar gemenskap runt ett intresse när de förser 
information i exempelvis en Flashbacktråd. Användarens avsikt med den informationen som 
delas är olika för olika individer. Porter (2015) menar att det finns olika inflytanden. Trots att det 
är svårt att sätta ord på varför eller hur en individ agerar som den gör i digitala miljöer redovisar 
Porter (2015) en lista med olika teman i boken Communication and Technology om användares 
tillvägagångssätt. Hennes teoretiska modell kommer tillsammans med komponenterna som följer 
härnäst i texten att användas som en analysmall för denna empiriska undersökning (Porter, 
2015).  
 



 

  14 

Information är den första punkten som har betydelse i att individer i en virtuell gemenskap hittar 
något intressant som sker i vårt samhälle med hjälp av den information som ges, för att sedan 
fastställa och lösa en fråga så gott det går. Den andra delen är Relationsbyggande, som innebär 
att Virtuella gemenskapmedlemmar strävar efter att skapa en verksam och effektiv relation till 
andra individer i en gemenskap. Den tredje rubriken är Hjälpa varandra enligt Porter (2015) 
vilket innebär:”Virtual community members are gratified by helping others within a community, 
especially those with whom they have a personal connection” (Porter, 2015). Nöje/njutning är 
Porters (2015) fjärde punkt som handlar om hur deltagarna kan känna nöje eller njutning av att 
vara en del av en Virtuell gemenskap. Nöje och njutning i en Virtuell gemenskap är när 
användare känner tillfredsställelse av att befinna sig i miljön och är i kontroll över sin upplevelse 
inom gemenskapen. Status/inflytande, är den femte punkten som innebär att individen är ute efter 
att få en inverkan, att få sin röst hörd och därmed en ställning i sammanhanget. 
Självidentitet/Självuttryck är den sjätte som innebär att medlemmar inom den Virtuella 
gemenskapen vill nå en nivå där de kan känna att de uppnått en medvetenhet av att vara en del av 
gemenskapen i samhället. Den sjunde och sista är Tillhörighet som förklarar hur medlemmar vill 
knyta sig samman med samhället och blir glada över att få sina bidrag respekterad av andra. 
Detta sista tema kommer däremot inte att analyseras längre ner i resultatet eftersom den är mer 
anpassningsbar för diskussionsdel snarare (Porter, 2015).  
 
Människor pratar om allt och inget inom media och vill söka sig till olika svar. Dessa teman som 
finns ovan är tydliga funktioner för medlemmar inom virtuell gemenskap att använda sig av för 
att skapa en stor gemenskap inom digitala online-miljöer. Porters (2015) teori kan understrykas 
och kopplas samman med ett av Lindgrens  (2017) citat; ”people may turn to communities on the 
internet for information about anything ranging from crucial life decisions such as that of moving 
across the world, becoming a parent, or making a gender transition” (Lindgren, 2017).  
 
För att förstå hur definitionen av Virtuell gemenskap går till så används en teori som handlar om 
hämningslöshet och anonymitet inom gemenskap.   

4.3 EFFEKTEN AV HÄMNINGSLÖSHET 

Teorin har tillämpats i denna studie i syfte att undersöka hur anonymitet påverkar 
gemenskapsbildning, åsiktsspridning och individers förhållande till etik och fakta. Multimedial 
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kommunikation leder till separation mellan tid och rum, och ger individen möjlighet att 
disassociera sig från sin identitet. Psykologen John Suler har studerat “the online disinhibition 
effect” och resonerar genom sin teoretisering hur identitet formas online när sociala normer inte 
påverkas av verklighetens tid och rum. I teorin Effekten av att vara hämningslös redogörs 
effekten av att röra sig in o ut ur en konversation och hur kontinuerlig feedback från andra 
individer i samma miljö förstärker vissa beteenden men utesluter andra. John Suler (2004) menar 
att i samband med att beteenden utesluts eller förstärks får det individen att känna trygghet i att 
uttrycka tankar fritt. De faktorer Suler redogör för används för att besvara undersökningens 
frågeställning om hur sociala hämningar möjliggörs eller försvinner av anonym användare i en 
digital social miljö.  
 
Suler (2004) delar upp sin teori i två delar som talar för effekten av att vara socialt ohämmad 
online. I digitala online-miljöer tenderar människor att dela personlig information om sig själva, 
uttrycka hemliga känslor som rädslor och önskningar. Människor tenderar även att visa 
generositet, vänlighet och hjälpsamhet. John Suler (2004) kallar denna effekt benign 
disinhibition, på svenska kan denna effekt översättas till godartad hämningslöshet. Att vara 
ohämmad innebär inte alltid att det har vare sig positiv eller välgörande effekt. Negativa 
kommentarer, otrevligt språk, hård kritik, hat och hot förekommer också. Samma effekt uppstår 
när människor besöker den undre internetvärlden som innehåller pornografi, kriminalitet och 
våldsamma digitala platser de annars aldrig hade besökt i verkligheten, Suler kallar detta Toxic 
disinhibition.  
 
Suler argumenterar för att asynkronitet påverkar användare på sociala nätverk, internetforum och 
i online-gemenskaper att vara ohämmade i tanke, känsla och handling. Asynkronitet är bara en 
faktor Suler redogör för i effekten av hämningslöshet online. I andra faktorer av att vara online 
och obunden till tid och rum beskriver han hur anonyma användare på ett internetforum präglas 
av dissociativ anonymitet, osynlighet och dissociativ fantasi (Suler, 2004). 

4.3.1 DISSOCIATIV ANONYMITET OCH OSYNLIGHET 

När människor har möjligheten att separera handlingar online från identiteten och livet i 
verkligheten så är människor mer benägna till utåtagerande beteenden och känner mindre rädsla 
inför att själv bli avslöjad. Användarnamn och mejladresser kan förvisso vara synligt men det 
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avslöjar inte mycket om personens identitet. Att göra en sökning på IP-adresser är förstås 
möjligt, men i stort kan personer dölja sin verkliga identitet online om de inte väljer att berätta 
om den. Anonymitet online skapar därför en uppdelad version av jaget. Vid förekommandet av 
negativa kommentarer, otrevligt språk, hård kritik, hat och hot eller andra avvikande handlingar 
kan en person online avfärda ansvaret för sitt beteende. John Suler (2004) menar ur en 
psykologisk aspekt att psykets superego och dess restriktioner samt den kognitiva moralen 
förhindras online, till den grad att användaren online kan hävda att beteendet inte är en själv. En 
liknande faktor som Suler (2004) nämner är Osynlighet online.  
 
I många digitala online-miljöer, speciellt de textdrivna, kan människor inte se varandra. Denna 
osynlighet förstärker känslan av mod inför att besöka en plats de annars aldrig skulle ha besökt. 
Det finns en distinktion mellan anonymitet och osynlighet, i online-miljöer där identitet och 
livsstil också kan vara synligt finns möjligheten att vara fysiskt osynlig. Online behöver 
människor inte oroa sig över utseende eller hur de låter, inte heller subtila reaktioner av andra 
online som ogillande blickar eller en uttråkad min. Suler (2004) menar att möjligheten att vara 
osynlig förstärker känslan av att vilja uttrycka sig. Ur en psykologisk aspekt tar Suler upp hur en 
patient i ett terapisamtal ibland placeras framför psykologen för att inte påverkas av psykologens 
kroppsspråk och psykiska reaktion och därefter kan patienten känna frihet att uttrycka sig. 
Människor tenderar att undvika ögonkontakt i personliga och känslosamma samtal, i 
textkommunikation finns en inbyggd möjlighet att undvika ögonkontakt. Suler menar att 
människor online därför blir ohämmade när osynligheten är ett faktum.  

4.3.2 DISSOCIATIV FANTASI 

En kombination av möjligheten att enkelt fly eller dissociera sig från det som händer online och 
det psykologiska skapandet av en imaginär karaktär kan tillföra andra ohämmande beteenden 
online. Medvetet eller omedvetet kan människor känna att den imaginära karaktären de skapat 
befinner sig i en ”påhittad dimension” som Suler uttrycker det, en påhittad dimension separerad 
från krav och ansvar i det verkliga livet. Därför kan personer splittra eller dissociera online-
fiktion från offline-fakta. Effekten av denna dissociativa fantasi går att se tydligt i fantasy-spel. 
För personer som har svårt att skildra personlig fantasi från verklighetens sociala normer 
utvecklas en svårighet att se skillnaden på dessa fantasi miljöer och andra sociala miljöer online. 
Denna faktor kan i en online-miljö synas när individer hävdar att andra lever i en “fantasivärld”. 
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I den bemärkelsen kan dissociativ fantasi synas i andra personers utsagor som vittnade om 
fantasi, med anledning av att denna studie inte verkar inom det psykologiska forskningsfältet.   

4.3.3 STATUS OCH AUKTORITET 

Den sista faktorn som Suler (2004) beskriver är Status och auktoritet I de flesta online-miljöer 
står människor lika inför att göra sin röst hörd. Alla har samma möjlighet att uttrycka sig oavsett 
status, välstånd, etnicitet eller kön. Det som kan påverka inflytandet är 
kommunikationsfärdigheter i skrift, ihärdighet och idékvalité, oavsett den identitet personen har 
offline. En närvarande auktoritet minskar däremot chansen för personer att uttrycka sig fritt. 
Rädslan för att en auktoritet ska visa missnöje eller bli straffad påverkar viljan av att uttrycka sig. 
Online finns en gemensam inställning enligt den traditionella internetfilosofin; på internet är alla 
jämlika i gemenskapen att dela idéer och resurser. Att internet ska vara en plats för innovativt 
tänkande och skapandet av nya digitala miljöer gör att auktoritetsfigurer inte passar in då det 
hämmar människors förmåga att uttrycka sig, Suler (2004) menar därför att denna frihet är en del 
av att vara ohämmad online.  

5 METOD OCH MATERIAL 

Studien använda sig av en kvalitativ innehållsanalys för att besvara frågeställningar och syfte. 
Materialet som har används och analyseras är inlägg skrivna av Flashback-användare i sex olika 
Flashbacktrådar om dödsskjutningar i Malmö under år 2018.  

5.1 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Under analysen av materialet finns en tydlig rörelse fram och tillbaka mellan begreppsbildning, 
materialinsamling, analys och tolkning. En kvantitativ innehållsanalys enligt Bryman (2018) 
behandlar kategorier som i förhand valts och definierats av källor, dvs. specifika och 
oföränderliga kategorier. Istället används en kvalitativ innehållsanalys för att det rymmer mer 
initial kategorisering dvs. teman som kan förändras under forskningsprocessen. 
 
Materialet i denna studie analyseras med en kvalitativ textanalys för att undersöka materialets 
förhållande till undersökningens frågeställningar. I denna process bildas en rörelse fram och 
tillbaka mellan begreppsbildning, materialinsamling, analys och tolkning. En analysmodell har 
tillämpats för att tydliggöra en struktur i materialet. Analysmodellen består av sex övergripande 
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teman, dessa teman är strukturerade efter Porters (2015) teoretisering om olika avsikter deltagare 
har i en virtuell gemenskap: Information, Relationsbyggande, Hjälpa varandra, Nöje/njutning, 
Status/Inflytande och Självidentitet/Självuttryck. Utifrån analysmodellen kunde analyser och 
tolkningar visa att dessa teman utvecklas när de appliceras i en online-miljö som Flashback. En 
fortsatt redogörelse av dessa teman återkommer under rubriken Övergripande teman.  
 
En textanalys innebär att bryta ner en text i mindre delar för att sedan undersöka dem närmare 
(Hellspong & Ledin, 1997). Denna studie har brutit ned texter skrivna av användare på 
internetforumet. Undersökningens empiriska material - de skriftliga inläggen på Flashback 
analyseras efter texternas strukturer och de teman strukturerna berättar om i texten. En text för 
med sig olika delar för att framställa något för läsaren. Argumenterande, berättande, beskrivande 
och utredande texter innehåller teman, propositioner och presuppositioner, flest teman finns i 
argumenterande texter. En textanalys utgår från att texter har tre huvudegenskaper; den textuella 
strukturen som berättar hur ord är ordnade på olika nivåer för att nå en helhet och form. Den 
textuella strukturen är den del som berättar om textbindningen och grammatiken i texten. Den 
textuella strukturen analyseras däremot inte i denna studie. För att besvara studiens frågeställning 
om hur individer uttrycker dessa händelser och bildar gemenskap på Flashback utifrån den 
informationen som delas - är det av större intresse att undersöka en textanalys resterande 
huvudegenskaper; textens ideationella strukturen och den interpersonella strukturen. Den 
interpersonella strukturen är hur skribenten skapar en relation till läsaren i texten, dvs. 
förbindelsen mellan sändare och mottagare. Mottagaren av texten kan ibland känna sig 
feladresserad. Det innebär att mottagaren reagerat mot sändarens försök att skapa en social 
reaktion. Den interpersonella strukturen fångar textens attityd, som språkhandlingar och 
förbindelsen inläggsförfattaren vill framställa till de andra användarna. Den interpersonella 
strukturen utgör hur texten placeras i ett socialt sammanhang. Genom att se på den 
interpersonella strukturen kunde undersökningen lyfta fram hur användarna bildar gemenskap 
med andra i tråden.   
 
Till skillnad från en interpersonell struktur behandlar den ideationella strukturen innehållet som 
texten för med sig; de tankar som framförs i texten, dvs. påståenden och ämnen.  Den 
ideationella strukturen berättar också om textens presuppositioner som också kan kallas textens 
perspektiv, berättar för läsaren om textens ursprung. En text kan ha olika ursprung som spelar in 
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i textens utgångspunkter, till exempel en tidigare omtalad idé eller framställning. Därför kan 
presuppositioner säga mycket om textens kontext. Propositionerna berättar vad texten säger om 
sina ämnen. Denna metod användes som verktyg för att analysera olika inläggsförfattarnas 
aspekter av textens ämne dvs. trådens ämne dödsskjutningar i Malmö.  
 
En kvalitativ innehållsanalys tillämpades den här studien för att placera ämnet dödsskjutningar i 
Malmö i kontext med den virtuella gemenskapen och för att se på hur anonymiteten påverkar 
inläggsförfattarna att ge uttryck för sin tolkning av skeendet. Den analytiska nivån som 
uppsatsen lagt fram i dessa textanalyser fokuserar inte på enskilda ord i meningar, istället 
analyserades större betydelsebärande element som meningar och stycken för att se på den 
ideationella strukturen i texterna. När den ideationella och interpersonella strukturen 
analyserades trädde texternas teman, propositioner, perspektiv fram, samt skribentens relation till 
läsaren (Hellspong och Ledin, 1997). 

5.2 ÖVERGRIPANDE TEMAN 

För att undersöka hur individer uttrycker sig om dödsskjutningar i Malmö i trådar på Flashback 
så analyserades texterna med underlag av Elise Porter (2015). Hennes teoretiska modell har i 
denna uppsats gjorts till en metodologisk analysmodell. För att skapa virtuell gemenskap 
sorterades materialet under teman utifrån textens ideationella struktur, dvs. textens 
pressupptioner och propositioner. Även den sociala relationen mellan sändare och mottagare, 
språkhandlingar och attityder, dvs. textens interpersonella struktur.  
 
I materialet görs ett urval för att kategorisera inläggen i trådarna utifrån innehållet i Flashback-
användarnas texter. Inläggen analyseras efter användarens avsikt för att skapa virtuell gemenskap 
och för att skildra innehållet i Flashbacktrådarna. Enligt Porter (2015) är Information, 
Relationsbyggande, Hjälpa varandra, Status/inflytande, Självidentitet/Självuttryck och 
Tillhörighet funktioner hos en virtuell gemenskap och i uppsatsen kommer hennes teoretiska 
sammansättning ingå i analysmodellen för den empiriska analysen.  
 
Efter sortering av materialet följer sedan en analys av Flashback-texterna. Textanalysen bryter 
ner texten i mindre delar för att undersöka dem närmare, texterna analyseras utifrån deras 
ideationella struktur och interpersonella struktur - som återgavs i avsnittet ovan. Slutligen 
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analyseras användarens avsikt och textens strukturer i korrelation med den anonymitet som 
användaren har på Flashback. Anonymitet online är det som utgör sociala hämningar och 
ohämningar och användaren påverkas av det i en digital miljö (Suler, 2004). För att förstå hur 
användare begränsas eller gynnas av att uttrycka sig på Flashback analyseras användarens 
förhållande till sin verkliga identitet och uteslutandet av identitet. Hur användare på Flashback 
ser på sin identitet formar hur och vad de uttrycker. Därför är begreppen dissociativ anonymitet, 
osynlighet, dissociativ fantasi och status och auktoritet av intresse som en del av analysen. Dessa 
begrepp används inte som en del av kategoriseringen av materialet utan som underlag i ett 
diskussionsavsnitt under varje analysavsnitt för att redogöra skillnaden på hur individer uttrycker 
sig i verkligheten i kontrast till i en digital miljö online. 

5.3 EN PRAKTISK GUIDE 

I en vetenskaplig artikel redovisar Peter Holtz et al. (2012) metodologiska verktyg för att 
använda internetforum som material. I artikeln redogörs för hur trådar på internetforum kan 
användas i forskning som ett alternativ för fokusgrupper. Det finns olika organisationer och 
grupper som använder forum för att diskutera en gemensam fråga, organisationer och grupper 
kan även använda forum för att hitta nya medlemmar (Holtz, 2012). I denna artikel demonstrerar 
dem vilka metoder de använt sig av i två studier för att undersöka olika internetforum.  
 
Artikeln riktar sig till den som ska forska inom media, psykologi och inom det sociala 
vetenskapliga fältet. I artikeln föreslår dem att internetforum kan användas i forskning som 
‘Natural data’ som på svenska kan översättas till naturlig data. Förutom att det finns rikligt med 
material på internetforum diskuterar dem i artikeln hur trådar på internetforum kan spela rollen 
som virtuella omodererade fokusgrupper (Holtz et al, 2012). Vidare redogör de för hur forskare 
inom detta fält kan använda olika analysstrategier för att arbeta med materialet. Att använda 
internetforum som material i medie- och psykologiforskning kan också innebära en del metod 
problematik, därför är det väsentligt att välja ett lämpligt forum och material. Flashback är till 
exempel inte ett forum för endast en specifik organisation utan ett öppet diskussionsforum för 
allmänheten att dela, diskutera eller hitta information runt en gemensam intressefråga eller ett 
ämne.  
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Syftet med studien är att internetforum kan användas för att analysera ett rikligt och naturlig 
data. Artikeln har använts som guide genom arbetet och har givit anvisningar om olika 
angreppssätt i analysen, som urvalet av trådar, hur materialet kan reduceras, samt att inläggen till 
större grad bör anonymiseras.  

5.4 MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Studien har avgränsat materialet för att tydliggöra analysprocessen, likaså den fysiska platsen 
och den tidsmässiga förekomsten av skeenden för att applicera caset dödsskjutningar i Malmö i 
studien. Under 2018 förekom tolv dödsskjutningar i Malmö, den tidsmässiga avgränsningen är 
att endast undersöka Flashbacktrådar om dödsskjutningar som har skett år 2018. Året har valts 
med anledning av de ökade siffrorna jämfört med året innan och den valda staden på grund av 
det antal ökade dödsskjutningar i Malmö år 2018 vilket Aftonbladet visar (TT, 2018).  
 
Den generella längden för en Flashbacktråd kan vara upp till ett hundratal sidor. En sida 
motsvarar ungefär tio inlägg, skrivna av anonyma Flashback-användare och emellanåt 
Flashbacks moderatorer. Därför har denna studie undersökt sex flashbacktrådar om 
undersökningens case, istället för tolv trådar om dödsskjutningar i Malmö. För att få spridning 
över det valda året hat arbetet valt ut varierande månader då dödsskjutningar skett. De valda 
perioderna är januari, maj, juni, juli och december. Materialet är hämtat från flashback då det 
togs fram genom en sökning på sidan av sökord och år om dödsskjutningar i Malmö (Flashback, 
2018).  
 
Urvalet av trådar och inlägg för denna studie har baserats på att samla in ett avgränsat material 
där mängden material är tillräcklig för att besvara studiens frågeställningar. Urvalet av dessa 
Flashback-inlägg har sammanställt de tio första sidorna på sex Flashbacktrådar för att samla 
material från när händelserna var som mest nyhetsaktuella och relevanta för allmänheten. 
Kommentarer och inlägg som kommer längre in i Flashbacktrådarna är bortom tidsperioden från 
när morden ägde rum och är därför mindre relevant för att besvara studiens frågeställningar. De 
Flashbacktrådar som uppsatsen använt redovisas nedan.  
 

Malmö 2018-12-12: Saleh Hadri ihjälskjuten på 
Skottlossning i centrala Malmö - 3 döda, flera 
skadade (2018-06-18) 
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Möllan 

Flashbacktråd 1 Flashbacktråd 2 

 

Man skjuten i Malmö (avliden) 2018-01-14 Skottlossning i Malmö – person ihjälskjuten på 
Lindängen (2018-06-21) 

Flashbacktråd 3 Flashbacktråd 4 

 

En person skjuten på Kroksbäck, Malmö (28-
05-2018) 

Kl 15 tis 3/7-2018, 25-åring död, två skadade i 
skottlossning Nydalatorget, Malmö 

Flashbacktråd 5 Flashbacktråd 6 

  
De citat som är utvalda i analysen är om olika dödsskjutningar på olika Flashbacktrådar och inte 
utskrivna i kronologisk ordning. Totalt har 149 citat samlats in och analyserats, sedan gjordes ett 
urval av de bäst lämpade citaten. Eftersom en hel del citat på Flashback säger samma sak så har 
uppsatsen valt ut inlägg utifrån Porters (2015) modell, med avsikt att nyansera modellen utifrån 
vårt material. Nedan finns exempel på liknande citat som förekommer på Flashback forum.  
 

”Xxxxx neger som just kommit tillbaka till stan? Ett sammanträffande?” (Inlägg #54., 
Flashbacktråd 1, 2018) 
2 
“Citat:  

← Ursprungligen postat av annan användare 

Dom hängde en del med en viss Xxxxx förr i tiden… ” 
”Nu vet jag. Btw, vet du om Negern är tillbaka i Malmö? (Inlägg #56., Flashbacktråd 1, 
2018) 3 

 

                                                
2  X betyder i denna uppsats en maskering av namn, personnummer eller annan känslig 
information som nämns i Flashbacktrådar.  
3 Inlägg #54 och #56 analyseras inte i resultat och analys, utan är bara som exempel. 
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Uppsatsens analyskapitel har sedan presenterat olika exempel under varje teman, totalt användes 
39 inlägg. Här nedan följer en tabell som redovisar hur analysmodellen ser ut med de inläggen 
som presenteras i resultat- och analysavsnittet .  
 

Information Relationsbyggande Hjälpa	varandra Nöje/njutning Status/inflytande Självidentitet	
/Självuttryck	

9 inlägg 6 inlägg 5 inlägg 7 inlägg 6 inlägg 6 inlägg 

 

Porters sammansättning om virtuella gemenskaper användes i denna undersökning som teman, se 
analysmodellen ovan. Flest inlägg analyserades under det övergripande temat Information, med 
anledning av att inlägg under temat Information delades in i fler underrubriker än resterande 
teman. Orsaken bakom antalet fördelade inlägg under vardera tema faller under förväntningen att 
Flashback-användare ideligen samlas för att dela information.  
 
Relationsbyggande, Hjälpa varandra, Nöje/njutning, Status/inflytande och 
Självidentitet/Självuttryck begrepp talar för vilka avsikter individer har inom virtuella 
gemenskaper och kan visa informationsrika Flashback-inlägg, men i denna uppsats tolkas Porters 
begrepp som användarnas olika avsikter på internetforum och har därför olika budskap på 
Flashback. Viktigt att tillägga är att Porters (2015) sista tema; Tillhörighet som innebär hur 
medlemmar inom virtuell gemenskap vill känna sig respekterad av andra deltagare genom sitt 
bidragande i gemenskapen, utesluts från analysmodellen med anledning av att begreppet är för 
omfattande och bred för att uppfattas som ett tema i undersökningen. Istället används Porters 
sista begrepp Tillhörighet för att beskriva helheten av den virtuella gemenskapen på forumet i 
uppsatsens diskussionsavsnitt längre ned. 
 
Ytterligare går det att belysa aktualiteten i ämnet skjutningar i Sverige och det avgränsade caset 
dödsskjutningar i Malmö, i korrelation med studiens material. Dvs. att endast analysera de första 
tio sidorna som omfattar hur användare agerat på forumet när händelsen precis inträffat. Denna 
avgränsning kan betraktas som reliabilitet i studien och bekräftas av nyhetsrapporteringen runt 
dessa skeenden. Mer om vad som menas med validitet och reliabilitet följer längre ned.  



 

  24 

5.5 METODDISKUSSION 

I denna studie användes en kvalitativ metod för att mäta annat än kvantifiering i materialet. 
Frågeställningarna används, såväl som teorierna som metoden för att analysera det 
fenomenologiska hos individerna som använder internetforumet Flashback. En kvalitativ metod 
rymmer bilden av att den sociala verkligheten ständigt är i förändring och något som tillhör 
individens skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2018). En kvalitativ metod kan också 
betraktas som en forskningsstrategi för prova teorier hellre än att utveckla och generera de. En 
kvalitativ metod har i denna studie tillämpats med syfte för att undersöka hur virtuell gemenskap 
uppstår mellan individer i en digital och social miljö.  
 
Ett alternativ till en kvalitativ metod hade varit en kvantitativ innehållsanalys. Men istället för ett 
kodningsschema som en kvantitativ metod hade tillämpat som analytiskt verktyg, ses temana 
som föränderliga beroende på användarens avsikt och analyseras därför efter teman med en 
kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys behandlar istället varje text individuellt genom att 
se på vad texten berättar om sitt perspektiv, tema och propositioner, dvs. texternas enskilda 
ideationella och interpersonella struktur. Teman som används i denna kvalitativa textanalys har 
inte utformats i förväg att svara på en specifik fråga, inte heller för att undersöka kvantitet i 
materialet. Studien har inte en frågeställning med syfte att avkoda symboler i en text. 
Analysmodellens teman är i denna studie inte slutgiltiga men används med syfte att utveckla dem 
genom att applicera de i en online-miljö som Flashback. 
                        
I kvalitativ liksom kvantitativ forskning samlar forskare stora mängder data. Det finns också 
likheter mellan en kvalitativ metod och en kvantitativ metod (Bryman, 2017). Stora mängder 
data ställer både den kvalitativa och kvantitativa forskaren inför problem, forskaren måste 
sammanfatta och ta fram det väsentliga i informationen. Bryman et al. (2004) menar att 
skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ metod beror på hur forskaren måste minska eller 
reducera mängden data. Datareduktionen är också den del som ger data mening i både kvalitativ 
och kvantitativ forskning. Datareducering inom kvantitativ forskning antar formen av statistiska 
analyser - ett medelvärde eller en frekvenstabell gör att man kan minska mängden data om den 
exempelvis innehåller ett stort antal personer (Bryman, 2017). I en kvalitativ studie, den metod 
denna undersökning använder om, strävar forskaren att utveckla begrepp från data och 
information, hellre än att mäta kvantiteten i materialet. Andra likheter är att båda metoder vill 
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besvara forskningsfrågan, båda är riktade mot att koppla analysen av data till 
forskningslitteraturen, båda är intresserade av att beskriva den variation de upptäcker, båda 
argumenterar för vikten av transparens och båda tar frekvens som en utgångspunkt för analys.  
 
I denna undersökning användes Porters (2015) teoretisering med målet att utveckla begreppen 
när skribenterna ger uttryck för sin tolkning, hur de använder sig av fakta som komplement och 
hur de förhåller sig till sedvanlig etik gentemot andra flashback-användare i tråden på ett 
internetforum där anonymitet är ett faktum.  

5.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

För att studien ska få en stor pålitlighet krävs reliabilitet och validitet, detta för att den empiriska 
forskningen ska kunna sorteras. Oftast brukar begreppet reliabilitet förknippas med hela fyra 
ståndpunkter vilket är kongruens, precision, objektivitet och konstans (Trost, 2007). I större drag 
innebär dessa begrepp att reliabilitet är då forskare kan nå samma resultat flera gånger trots 
samma process av mätning.  
 
Själva tanken bakom begreppet reliabilitet bygger på att man ska göra kvantitativa arbeten, Trost 
(2007), beskriver i Enkätboken “... att man anger värden på variabler för varje enhet” (Trost, 
2007). Detta ska för att hjälpa forskningen framåt. Den kvalitativa metoden fokuserar mer på en 
lägre omfattning av standardisering (Trost, 2007). Det som menas med validitet (giltighet) är att 
det som ska mätas och räknas ska beräknas efter själva grundplanen. Giltigheten funkar då 
uppsatsen följer en röd tråd, med det menas att allt från arbetets syfte och frågeställningar till 
metod och analys hänger ihop så att syftet med uppsatsen kan bemöta svaren (Bryman, 2018, S. 
467). Likaså menar Trost (2007) att det gäller att använda sig av enkla ord, vara koncist för att 
trovärdigheten ska öka och för att läsaren ska uppfatta frågeställningen detsamma som 
författarna.  
 
Reliabilitet i den kvalitativa metoden tyder på att trovärdighet uppnås när uppsatsen har en 
begriplig och utpräglad analysmodell, så att analysen sedan kan utföras systematiskt (Bryman, 
2018). Uppsatsen använder inlägg och trådar på internetforum som material, vilket kan ses som 
’Natural Data’ eller som på svenska kan översättas till naturlig data (Holtz et al., 2012). Skaparna 
av materialet, dvs. Flashback-användare har diskuterat utan att övervakats av forskare, 
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inläggsförfattarna har således inte blivit begränsade i diskussioner av att denna undersökning 
pågått.  

6 RESULTAT OCH ANALYS 

Det kommande avsnittet innehåller textanalyser av trådar om dödsskjutningar i Malmö. Inläggen 
i trådarna är skrivna av Flashback-användare som sökt sig till forumet för att yttra sig om 
händelsen. Flashback-användarna går under anonymitet och avslöjar inte sin identitet i de 
skrivna inläggen. Den interpersonella och ideationella strukturen analyseras i texterna, analysen 
disponeras sedan under varje tema på följande vis; inledande förklaring av temats kontext i 
inläggen i flashbacktråden, sedan en analys av den utdragna texten och till sist en diskussionsdel.  
 
Porters (2015) sex teman används i analysen genom att placera dem i kontext med studiens 
frågeställningar och med syfte att kunna utveckla hennes begrepp. Det sjunde och sista temat i 
Porters teori är Tillhörighet som däremot inte används i analysen då temats tolkning är betydligt 
svårare än de resterande teman, istället diskuteras Tillhörighet under sammanfattande diskussion. 
Vilka teman som är av stöd till analysen för denna uppsats följer här nedan.  

6.1 SJU TEMAN 

Utifrån Porters (2015) teori har sex olika teman tagits fram med syfte att stödja analysen. De är; 
Information, Relationsbyggande, Nöje/njutning, Hjälpa varandra, Status/inflytande och 
Självidentitet/Självuttryck. Det sjunde och sista temat är Tillhörighet som däremot inte används 
som stöd för att analysera inläggen i de olika Flashbacktrådarna. Vilket beskriver hur individer 
bekräftas inom den virtuella gemenskapen (Porter, 2015). Orsaken bakom varför begreppet 
tillhörighet inte används i analysen är på grund av den inte kan uppfattas till ett tema och 
används istället för att diskutera resultatet i sammanfattande diskussionsdel.  
 
Som tidigare nämnt så har begreppen olika syften som kan användas för att beskriva hur 
individer bildar gemenskap i en online-miljö som Flashback. En mer detaljerad förklaring till vad 
dessa teman innebär när de appliceras i en online-miljö som Flashback följer nedan där 
begreppen används som teoretiskt stöd i analysmodellen. Viktigt att tillägga är att citaten från 
Flashbacktrådarna är från trådar om olika dödsskjutningar i Malmö under 2018 och inte 
utskrivna i en kronologisk ordning. 
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6.2 INFORMATION 

På den textuella nivån i inläggen analyseras texterna efter begreppet Information. Enligt Porter 
(2015) innebär temat att individer i virtuella gemenskaper bidrar med relevant information för att 
lösa olika problem inom gemenskapen och söker efter det fakta de finner intressant för 
gemenskapen. Nedan följer ett par exempel från Flashbacktrådar under temat Information.  

6.2.1 INFORMATION MED ELLER UTAN FAKTA? 

I Inläggen nedan bidrar Flashback-användare med information utan latent fakta. Det går alltså 
inte att argumentera för att Flashback-användarna delar falsk information, på samma sätt går det 
inte att argumentera för att informationen är sann om texterna inte stödjer sig på exempelvis 
nyhetsartiklar genom länkdelning. När skribenten inte hänvisar till källor försvårar det för 
användarna att veta om informationen är sanningsenlig eller inte. Det hindrar däremot inte 
Flashback-användare att spinna vidare på dessa inlägg och använda informationen trots uteblivna 
källor. Det kan även vara en inledande fas i bildandet av virtuell gemenskap på forumet. 
 

”Något som vet mer? Bor precis vid Nydala och bakom 24/7 gymmet så kom där 13 
polisbilar och 3 ambulanser. Antar att någon blivit mördad och dessutom blev en person 
skjuten också igår natt vi halv 1 i armen. Det står inget på Sydsvenskan ännu.” (Inlägg 
#1., Flashbacktråd 6, 2018)  
 
“Var vid Kollegiegatan och hörde 8-10 skott snabbt efter varandra från Nydalaparken. 
Kan inte säga mer för jag stack därifrån. Det var runt 15.10.” (Inlägg #8., Flashbacktråd 
6, 2018)  

 
Författaren till Inlägg #1 startar tråden med att efterfråga mer information. Inläggsförfattaren har 
delat med sig av egen information men hänvisar inte till någon källa, istället skriver 
inläggsförfattaren att Malmö-tidningen Sydsvenskan ännu inte publicerat något om händelsen. I 
samma tråd berättar författaren till inlägg #8 att hen befunnit sig på platsen.  Inläggsförfattaren 
nämner en tidpunkt, en plats och antal avfyrade skott. Den informationen kan betraktas som 
trovärdig av de andra användarna då individen kan ha till bevittnat händelsen. 
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Då författaren till inlägg #1 och #8 är anonyma går det inte att säkerställa att informationen är 
sanningsenlig, däremot räcker informationen för att starta en fortsatt diskussion om tidpunkten, 
platsen och antal avfyrade skott. Som tidigare nämnts så kan dessa inlägg vara inledande till 
bildningen av virtuell gemenskap. Med sådan information kan flashback-användare fortfarande 
bygga grunden till en virtuell gemenskap trots uteblivna källor och tillsammans bidra med 
information för besvara varandras frågor om ämnet. Användare vill tillsammans ta reda på mer 
informationen till den grad att informationen kan betraktas som tillräckligt trovärdig för att 
användas av andra flashback-användare trots att inläggsförfattaren inte visar sin identitet. 
Effekten av att vara osynlig enligt Suler (2004) gör att personer är mer benägna att uttrycka sig 
fritt utan att känna sig begränsad av sin verkliga identitet. Osynlighet kan av den orsaken 
motivera varför författaren väljer att uttrycka sig utan latent fakta.  
 

 
”Hörde det på radion nyss. Den mesta infon som framkom finns redan i tråden men det 
var även en kortare intervju med en ur personalen på en förskola som ska ligga i 
närheten. Hon hade varit ute med barnen och hört skott (eller skottsalvor, minns ej hennes 
exakta ordval) och hon och övrig personal hade försökt få in alla barn så fort som möjligt 
utan att skapa panik. Fy fan säger jag bara. Inte ens dagtid bland barn och vanliga 
medborgare kan de respektlösa jävlarna tänka sig att det kanske är ett illa valt tillfälle. 
Fullkomligt hänsynslöst. Dessa individer har förverkat all rätt att befinna sig i Sverige.” 
(Inlägg #29., Flashbacktråd 6, 2018)  

 
Författaren till inlägg #29 bidrar med viss information, författaren länkar däremot inte vidare till 
en nyhetsartikel om händelsen. Istället berättar inläggsförfattaren att hen hört om händelsen på 
radion för att stärka informationen som delas nedan. Den uteblivna länkdelningen minskar 
författarens pålitlighet, men informationen kan ändå ses är tillräckligt trovärdig, då läsaren får 
information om att händelsen rapporteras på radionyheterna. Författaren till inlägg #29 avslutar 
sitt inlägg med att skriva ”dessa individer har förverkat all rätt att befinna sig i Sverige”, den 
meningen kan ses som textens presupptioner (Hellspong & Ledin, 1997) då författarens 
perspektiv lyfts fram. Inläggsförfattaren har en förutbestämd åsikt som lyser fram i slutet av 
texten men definierar författarens politiska ståndpunkt i ämnet. 
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I andra fall förekommer länkdelning. På flashback är länkdelning återkommande i trådar om 
ämnet. Runt dessa händelser rapporteras information i nyhetsmedier, flashback-användare har 
därför alltid tillgång till latent fakta om en dödsskjutning inträffat. Det går att se att länkdelning 
ofta förekommer bland flashback-användare. Länkdelning används oftast för att hänvisa till 
nyhetsmedier och för att stärka den delade informationen med fakta från nyhetsartiklar. 
Flashback-användare tenderar också att länka till Youtube, Facebook och liknande sidor när de 
vill stärka information med bilder och ljud. På samma sätt som flashback-användare bidrar med 
information som namnpubliceringar liksom länkdelning kan det utifrån upplevas som okänsligt. 
Inläggsförfattare kan exempelvis länka till andra sidor och röja namn och uppgifter om personer 
nära händelsen. Det går att argumentera för att effekten av att vara ohämmad (Suler, 2004) är 
orsaken bakom sådan länkdelning. Länkdelning är en funktion som kan främja den virtuella 
gemenskapen, genom att inläggsförfattare kan verifiera information med fakta från 
nyhetsartiklar. Å andra sidan kan länkdelning upplevas som negativt för de betraktaren som inte 
ingår i gemenskapen, i den bemärkelsen att känslig information sprids till andra.  
 

“Några timmar innan skottlossningen så var reportrar på plats ang nattens skottlossning. 
Folk som intervjuades berättade att de var rädda och trötta på skottlossningar på Nydala. 
Och så 3 timmar senare sker det en ny skottlossning. Bland de som bor och jobbar i 
Nydala råder både rädsla och uppgivenhet efter nattens skjutning -länk till tidningen 
Sydsvenskan- . Mitt på dagen vid en lekplats denna gång.. Många barn som var ute och 
lekte i det fina vädret.” (Inlägg #22., Flashbacktråd 6, 2018) 

 
“-länk till Aftonbladet, Pressbilder och Youtube-.” (Inlägg #21., Flashbacktråd 5, 2018).  

 
Enligt Porter (2015) så är Information en hjälpande hand som i en virtuell gemenskap hjälper 
andra deltagare att förstå och hänga med på vad som händer. Därför är det relevant med 
information både med och utan länk. Författaren till inlägg #22 har delat tydlig information om 
händelsen tillsammans med en länk till Malmö-tidningen Sydsvenskan. Denna länk stärker 
informationen i texten, därför är inlägg #22 till högre grad pålitligare än inlägg #1,#8 och #29 (se 
längre upp). Utifrån den betraktelsen går det att argumentera för att ögonvittnande 
inläggsförfattare hör högre trovärdighet än andra inlägg med bidrar med information, med 
anledning av att det då finns utrymme för fler följdfrågor om mer specifik information om 
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händelsen. Författaren till inlägg #22 avslutar med att förtydliga att barn befann sig i närheten 
under händelsen, denna mening kan uppfattas som textens presupposition genom att författaren 
tar ställning till att händelsen kunde ha skadat barn, att det borde ha varit dåligt väder och att 
händelsen inte skulle borde att skett mitt på dagen.  
 
Det är inte bara information med länk eller utan länk som publiceras, utan också information 
med namn som följer i nästa avsnitt.  

6.2.2 INFORMATION MED NAMN 

Ofta förekommer namnpubliceringar på Flashback. Namnpublicering i en nyhetsartikel om en 
känslig händelse hade brutit mot flera etiska regler. På Flashback där anonymitet är ett faktum så 
är namnpublicering vanligt. Det går inte att säkerställa om informationen är trovärdigt eller inte, 
därav kan användare publicera både namn och personnummer. Flashback-användare förhåller sig 
till etik och fakta på ett annorlunda sätt när möjligheten att disassociera sig från sin identitet finns 
(Suler, 2004). Utåt kan informationen därför uppfattas som mer detaljerad än till exempel en 
nyhetsartikel. Läsaren kan däremot aldrig veta om informationen är sanningsenlig. Här nedan 
följer ett par exempel på hur Flashback-användare delar information med namnpubliceringar på 
forumet.   

 
”Jag hör helikoptrarna i luften. Om det är huset på bilderna så bör ju S***h H**** i det 
huset by the way. Enligt ratsit är han skriven där.” (Inlägg #5., Flashbacktråd 1, 2018 
 
”Sökte på ratsit 3 st är inskrivna på Skolgatan.  
Xxxxx Xxxxx (51) 
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (37) 
Xxxxx Xxxxxx (33).”4 (Inlägg #100., Flashbacktråd 1, 2018) 
 

Om man lägger märks tre exempel så ser man tydliga tecken på hur författarna till inläggen har 
valt att dela informationen. Enligt Porter (2015) kan deltagare dela information för att 
upprätthålla den virtuella gemenskapen. På Flashback förekommer namnpublicering ofta. Inlägg 

                                                
4 XXXX är i denna uppsats en maskering av namn, personnummer eller annan känslig information som 
nämns i Flashbacktrådar.  
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#100 publicerar bland annat tre olika namn och inlägg #5 delar information som författaren själv 
sett eller hört, samt stödjer sin text med fakta från ett annat forum. Suler (2004) argumenterar för 
att effekten av att vara online kan leda till att individer har ett beteende de inte hade haft 
verkligheten när identiteten inte skyms av anonymitet. När människor separerar sina handlingar 
och beteenden online från sina beteenden och handlingar offline så är man mer benägen till att 
bete sig annorlunda, anonymitet gör att rädslan för att bli avslöjad försvinner (Suler, 2004). 
Nedan följer två ytterligare exempel på hur Flashback-användare publicerar namn utan att riskera 
att bli igenkända offline.  
 

“Citat:  

← Ursprungligen postat av annan användare 

Varför skrivs det att Mekky är borta? Vad har jag missat?!” 
Svar: ”Mekky är internationellt efterlyst för flera maffiamord i Spanien. Om han visar sig 
ute åker han in och blir utelämnad dit.” (Inlägg #104., Flashbacktråd 1, 2018) 

 
“Citat:  

← Ursprungligen postat av annan användare 

BO (Författarens anmärkning till brottsoffer)? Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx - XXXXXXXX-
XXXX 
Svar: ”Om det stämmer han är uppvuxen på Seved, hans pappa satt häktad för ett mordet 
i Helsingborg (för Xxxxx Xxxxxx tror jag) men dömdes aldrig. Den avlidne var en av 
dem som kapade en livsmedelsbutik tillsammans med Xxxxx Xxxxxx numer också 
avliden. Både far och son sägs ha haft kopplingar till droghandel i sthlm. Tråd här -Länk 
till annan flashbacktråd- Gäng kapade och drev livsmedelsbutik i Malmö” (Inlägg # 48., 
Flashbacktråd 6, 2018) 

 
I inlägg #48 ser man tydligt hur en annan användare skrivit ut ett personnummer. Där bidrar 
inläggsförfattaren med information om en person för andra på forumet att ta del av. Därav ges 
möjligheten att uttrycka åsikter fritt om den personen i fråga.  
 
I inlägg #104 går syns två teman, Information och Hjälpa varandra. Inlägg författaren bidrar med 
information och publicerar namn samtidigt som författaren besvarar en användares fråga. 
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Användare ställer frågan ”Varför skrivs det att Mekky är borta? ” författaren till inlägg #104 
svara då med informationen användaren söker. Enligt Porter (2015) är Hjälpa varandra i virtuella 
gemenskaper deltagarens avsikt att svara på en fråga för att skapa en verksam och effektiv 
relation på forumet (Porter, 2015). Fler inlägg går under kategorin Hjälpa varandra, detta avsnitt 
återkommer längre ned i analysen.  
 
Porter (2015) beskriver att informationsdelning inom virtuella gemenskaper baseras på vad som 
är intressant och av värde för andra deltagare. I inläggen ovan har en länk delats och till stor del 
är länkdelning frekvent i trådar om ämnet. I inlägg #21 har författaren endast delat länkar till 
tidningen Aftonbladet, till pressbilder och ett Youtube-klipp, författaren har alltså inte en skriven 
text själv men ändå bidragit med information. Sammanfattningsvis bidrar användarna med 
information på olika sätt. Viss länkdelning och namnpublicering kan uppfattas som ett 
hänsynslöst beteende i förhållande till kriminalfallet, ett beteende som är återkommande i dessa 
trådar. Vidare visar materialet att information distribueras på olika sätt i inläggen beroende på 
vilken avsikt användaren har inom den virtuella gemenskapen.  
 

6.3 RELATIONSBYGGANDE  

På Flashback är det vanligt att användare ställer frågor till de andra användarna i tråden. Ofta 
önskar användare mer information, ibland ifrågasätter användare inlägg skrivna av de andra 
användarna och ibland efterfrågas mer detaljerade och specifika uppgifter. Det går att se att 
frågor ställs frekvent i de här trådarna och det är en bidragande faktor till bildandet av virtuell 
gemenskap på forumet. Relationsbyggande enligt Porter (2015) är användarens avsikt att bygga 
produktiva relationer. Porter använder ordet productive, som på svenska betyder produktiv. I den 
här uppsatsen uppfattas begreppet produktiva relationer som de relationer gynnar den virtuella 
gemenskapen, i det här fallet relationer som främjar informationsdelning i trådarna. Till skillnad 
från temat Information är inläggen här formulerade för att bidra till den gruppen användare som 
utreder dessa händelser, de går att benämna som detektiv-gruppen. Inläggen går att känneteckna 
utifrån användarens vilja att söka sig till användare med samma motiv på forumet, för att ingå 
utredningar i trådarna av kriminalfallet.  
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Det går att argumentera för att relationer inte existerar på Flashback eller andra internetforum när 
anonymitet är ett faktum. Materialet har däremot avslöjat att relationsbyggande inte ter sig på 
samma sätt som relationsbyggande i online-miljöer som sociala nätverk eller i verkligheten. 
Relationsbyggandet mellan användare på forumet grundar sig i användarens vilja att få fram mer 
information i tråden och fortsätta bygga på den virtuella gemenskapen som råder. Här nedan 
följer ett par exempel:  
 

”Citat: 

← Ursprungligen postat av annan användare 

Intressant att bilen (Volvon) som står utanför butiken och innanför avspärrningarna är 
registrerad på en man född - 38 boendes i Härnösand. Det är en bit att köra för att 
stanna till och handla…” 
Svar: ”Den svarta volvon? hur fick du tag i regnr?” (Inlägg #32., Flashbacktråd 3, 
2018)  

 
”Citat: 

← Ursprungligen postat av annan användare 

Mannen som dödades ikväll yngre. Mörk men inte svart. 1 skott tog i huvudet 3-4 i 
kroppen.Känd av polisen sen innan. 2 GM (Författarens anmärkning till gärningsman). 
Anhöriga underrättade.”  
Svar: ”Så du vet vem det är, kan du ge en utförligare beskrivning? Ålder, sysselsättning, 
boende, härkomst mm?” (Inlägg #58., Flashbacktråd 3, 2018) 
 

Här söker båda inläggsförfattarna specifik information. Till skillnad från generell information 
som en tidpunkt eller en plats, vill dessa inläggsförfattare ha svar på frågor om uppgifter som kan 
användas för att kartlägga mer än bara händelsen, dvs. potentiella gärningsmän, misstänkta eller 
information om brottsoffret. Författaren till inlägg #32 har citerat en annan användare och 
ifrågasätter hur användaren fått tag på registreringsnumret. I vilket syfte författaren till inlägg 
#32 ställer den frågan kan uttryckas som ett ifrågasättande av utebliven källa, eller för att 
inläggssförfattaren själv vill söka mer information om bilen. Liknande frågor är återkommande i 
de här trådarna, oavsett om det är för att vissa användare inte källhänvisar eller för att användare 
själv vill hitta informationen, så ställs frågan för att bli besvarad.  
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Författaren till inlägg #58 inleder sin fråga med ett konstaterande, inläggsförfattaren kan inte 
veta om användaren känner brottsoffret, men utgår från sitt egna konstaterade i sin fråga. Suler 
(2004) beskriver att dissociativ fantasi är en effekt av att vara online. Dissociativ fantasi uppstår 
när individen går från att offline till online i samband psykets process att skapa en imaginär 
karaktärer utifrån fantasin. Detta kan ske medvetet eller omedvetet menar Suler (2004) och 
beskriver att individer ibland kan föreställa sig att personen bakom andra skärmen existerar i en 
“make-believe dimension” som Suler uttrycker det. Inläggsförfattaren kan därför utifrån sitt 
konstaterande “så du vet vem det är” forma sina frågor då inläggsförfattaren möjligtvis redan 
skapat en imaginär karaktär av de andra användarna, dvs. en karaktär som vet vem brottsoffret 
är. Liknande företeelser är återkommande i dessa trådar. 
 

”Om man googlar på den vi tror är BO pappa kommer upp att han spelar på Casino 
cosmopol. Både far och son Xxxxxx ska ha varit misstänkta i fallet Xxxxx Xxxxxx och 
haft kopplingar till Västerort i Sthlm. Vad innebär det för Malmö att en Xxxxx och en 
Xxxxxx har skjutits inom en vecka?” (Inlägg #80., Flashbacktråd 6, 2018) 
 

Här ställer författaren till inlägg#80 en fråga i tråden, därav ligger inlägget under temat 
Relationsbyggande. Författaren söker ett svar från någon som delar samma kunskap om ämnet 
som författaren själv. Inläggsförfattaren börjar med att beskriva informationen som efterfrågas 
och ställer sedan sin fråga. För att en användare ska kunna besvara frågan krävs det att 
användaren kan lika mycket som författaren. Det kan uppfattas som att författaren till inlägg#80 
efterfrågar svar eller en diskussion bland användare som delar samma kunskap som författaren 
själv. Därav kan det ses som bildningen av en produktiv relation Porter (2015), en relation vara 
som går ut på att utbyta produktiv information.  
 

”Jag bor på Värnhem, såg två polisbussar och en civil polisbil passera med blåljus och 
sirener vid ca 8:50, relaterat?” (Inlägg #4., Flashbacktråd 1, 2018) 

 
”Blev tyst snabbt i denna tråden.. ingen som har lite mer info om offret. Känd sen 

tidigare, med i nåt gäng ?🙄”. (Inlägg #61., Flashbacktråd 5, 2018) 
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”Vilken gata skedde dådet på? Jag har hört att det skall ha skett vid Avrättningsgränd 3B 
- kan det stämma?”. (Inlägg #13., Flashbacktråd 5, 2018) 

 
Inläggen ovan är exempel på kortare texter där användare ställer frågor om händelsen i olika 
trådar om ämnet. I inlägg #4, #61 och #13 vill användarna få svar på frågor, av att dessa frågor 
ställs i trådarna delas mer information om händelsen. Det leder till att användare i tråden får 
gemensam kunskap om händelsen och samma information som den användare som besvarar 
frågor. Inlägg #1 och#8 under Information är densamma som inläggen ovan. I inläggen 
efterfrågar användare mer information om händelsen i tråden. Det är genom att information 
efterfrågas som samhörighet skapas i tråden, när flashback-användare skriver bidrar de till en 
informationskedja om händelsen. Det går därför att argumentera för att gemenskap bildas av att 
frågor ställs och av att frågor besvaras. Här nedan följer inlägg under temat Hjälpa varandra för 
att analysera hur frågor i dessa trådar besvaras av de andra användarna.  

6.4 HJÄLPA VARANDRA  

Inom virtuella gemenskaper är individer benägna att hjälpa varandra, Porter (2015) kallar detta 
begrepp Hjälpa varandra som. Enligt Porter är individer inom virtuell gemenskaper benägna att 
hjälpa varandra genom att svara på frågor och dela information, oftast till de man har bäst 
relation med. Det går inte att analysera vilka av användare som har bäst relation med varandra. 
Det finns däremot texter i trådarna som visar hur gemenskap bildas när användare hjälper de 
andra användarna med information genom att besvara frågor. Nedan följer några exempel på 
inlägg ur olika trådar om ämnet. 

 
”Citat: 

            ← Ursprungligen av annan användare 

Sjukt, detta har inte med Drottninggatan att göra? 
Är den mördade idag vän eller ovän med de som sköts i måndags? 
Svar: ”Tillhör en falang som försökt hålla Lindängen för sig själv, var inte glad i Makky 
och dessutom hade båda mördade bröderna koppling till Lindängen. Men jag tror inte 
hämnden från Makkys crew skulle komma så snabbt.” (Inlägg #32., Flashbacktråd 4, 
2018) 
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”Citat:  

← Ursprungligen av annan användare 

Hur många potentiella polare har Amir som skulle kunna mörda tror du? Hur många 
finns kvar? 5,10,20?  
Svar: ”Med våldskapitalet utan sin ledare gå på Mekky och delar av gamla M-falangen? 
Max 2-3 stycken.” (Inlägg #98., Flashbacktråd 4, 2018) 

 
Citaten och inläggen ovan kan analyseras på olika sätt, men huvudfokus är att användarna i 
första hand försöker besvarar frågor och hjälpa varandra att förstå, vilket bildar en gemenskap. 
Inlägg #32 är svar till frågan ovanför det citatet. En fråga ställs och ett svar ges utifrån ett 
påstående angående ämnet. Samtidigt följer en förklaring och en hypotes från författaren i inlägg 
#32.  
 
På dessa exempel syns ett vänligt svar till personerna som ställt en fråga. Suler (2004), menar att 
människor också kan gå i riktning mot vänlighet, generositet och hjälpsamhet. Han kallar den för 
‘benign disinhibition’ (godartad hämningslöshet), den effekten går tydligt att se i dessa inlägg.  
 

”Citat: 

← Ursprungligen av annan användare 

Ok så sammanfattning är att denna BO är nära vän till misstänkt GM (kamel) i mordet i 
förra veckan på datateknker Xxxxx Xxxxxx. Finns några tydliga kopplingar till konflikten 
Holma Kroksbäck eller några av de andra med makt i området? 
Svar: -Länk till forumbilder-, Vänster är då misstänkt GM i mordet på David, höger är 
bror till honom.” (Inlägg #50., Flashbacktråd 5, 2018) 

 
Inlägg #50 placeras också under kategorin Hjälpa varandra. Det går också att koppla detta inlägg 
under kategorin Information, men enligt Porters (2015) teori om virtuell gemenskap så ser man 
att författaren till inlägg #50 delar med sig av information till användaren som ställt en fråga, att 
besvara en fråga innebär att författaren i sitt inlägg har som avsikt att hjälpa användaren som 
ställt en fråga. Därför placeras inlägg #50 under kategorin Hjälpa varandra (Porter, 2015). 
Författaren till inlägg #50 har även länkat en bild på två misstänkta personer. För att återgå till 
anonymiteten som råder på forumet så är inläggsförfattaren inte skrämd över att bli avslöjad och 
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är därför ohämmad att dela känslig information. Suler (2004) berättar ur en psykologisk aspekt 
att superegot, begränsningen och intellektualiteten avvärjas online. Det är varken hård kritik eller 
en negativ kommentar, det är mer en handling som personen sedan inte behöver ställas inför 
(Suler, 2004). I det här avseendet har inläggsförfattaren istället besvarat användarens fråga med 
bilder, oavsett om det kan uppfattas som hänsynslöst, så är det ett återkommande beteende i 
dessa trådar och normalt inom den virtuella gemenskapen. 
 

”Citat: 
Ursprungligen postat av annan användare 
Vilken underbar sommar detta kommer bli för Malmöborna och sjukklövern innan valet i 
höst. 
Lär till 100% vara kopplat till morden på Drottninggatan? 
Svar: Jag tror att det är en hämndaktion. Ps. Jag har inga foton från tidigare drama under 
kvällen. Just nu är det avspärrat men inget jag - ur min synvinkel - kan se sker utöver 
mycket avspärrningar.” (Inlägg #10, Flashbacktråd 4, 2018) 
 
”Citat: 
Ursprungligen postat av annan användare 
De är snut bil. Reg nr finns ocensurerade på en av bilderna i sydsvenskan. 
Svar: xxxxx,PB,VOLVO J + V70,MBLÅ,2005, ITRAFIK,140616, XXXXX, 
XXXXXX,HÄRNÖSAND” (Inlägg #41, Flashbacktråd 3, 2018) 

 
Som tidigare nämnt handlar detta tema om att ge information till de andra användarna för att 
hjälpa de andra användarna att förstå händelsen. Under inlägg #41 och #10 syns en tendens till 
en hjälpande hand där inläggsförfattare svarar på frågor, för att hjälpa varandra in i gemenskapen 
(Porter, 2015). Inläggsförfattaren till inlägg #41 är ohämmad eftersom ingen kommer veta vem 
det är som publicerar ut regnummer, det är enbart information som hjälper andra deltagare på 
Flashback forum att kunna resonera vidare kring fallet (Suler, 2004).  

6.5 NÖJE/NJUTNING  

Nöje/njutning är den kategorin som beskriver hur deltagare inom virtuella gemenskap finner 
tillfredsställelse av att vara delaktig i en aktivitet eller ett ämne inom gemenskapen. Porter 
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(2015) förklarar hur deltagarna kan känna sig nöjda med att åstadkomma ”a flowstate” vilket på 
svenska kan översättas till när individer hamnar i ett fokus som gör att de uppslukas av att vara 
en del av gemenskapen. I denna studie kan Nöje/njutning synas när inläggsförfattare använder en 
humoristisk ton fast det inte är lägligt, dvs. opassande i förhållande till händelsen. En 
humoristisk ton i texten kan tydas som att användaren utelämnar allvaret för de andra 
användarna, att uppslukas av att vara en del av gemenskapen som Porter beskriver. Att uttrycka 
sig humoristiskt är i egentlig mening opassande i samband med dessa händelser. I den 
bemärkelsen är Flashback en plats där användare uttrycker sig ohämmat på grund av 
anonymiteten. Det går att argumentera för att individer är benägna att ta sig an dissociativa 
beteenden vilket kan framhäver humoristiska utlåtanden (Suler, 2004). Porters begrepp 
Nöje/njutning är ett begrepp som kan tydas på olika sätt, men det finns en röd tråd att följa i 
tolkningen av temat Nöje/njutning inom virtuella gemenskaper i dessa trådar. Nedan följer först 
två exempel från olika inläggsförfattare.  
 

”Citat:  

← Ursprungligen postat av annan användare 

Vad fan, babblarna ser ju exakt likadana ut” 
Svar: ”Är de gay, ser ut som bröllopsfoto.” (Inlägg #53., Flashbacktråd 5, 2018) 
 
”Låt dom skjuta ihjäl varandra ju mindre kriminella får vi. Branschen blir 
självsanerande.” (Inlägg #84., Flashbacktråd 5, 2018) 

 
I de ovanstående inläggen syns inläggsförfattarnas presupposition i texterna tydligt. dvs en 
förutbestämd utgångspunkt till ämnet som kan uppfattas som homofobiskt. Temat Nöje/njutning 
kan kopplas ihop med Sulers (2004) teori om effekten att vara hämningslös till följd av att vara 
anonym online. Suler menar att individer i en online-miljö kan dölja sin riktiga identitet vilket 
leder till att man är mer benägen att uttrycka hot eller hat oavsett vem som utsätts. De utsatta kan 
i detta fall vara brottsoffret i tråd 5 eller homosexuella personer. Trots att användarnamn och IP-
adresser kan sökas fram så exponeras inte inläggsförfattarens identitet, därav ett ohämmat 
beteende (Suler, 2004).  
 

”Citat: 
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← Ursprungligen postat av annan användare 

Hoppas packet dör en smärtsam död.” 
Svar: ”Fy fan! Om det är BO så har GM i sanning gjort världen en tjänst. Vilket shithole 
country Sverige har blivit när det finns så mycket svin att man bli glad att ett svin mördar 
ett annat svin!.” (Inlägg #58., Flashbacktråd 4, 2018) 
 
”Oh my god vilka idioter!!! Förstår plötsligt att det som sker kan ske… Lite droger på 
det… sen är det klarrrt… Trodde nästan kille till vänster skulle dra fram ett vapen.” 
(Inlägg #79., Flashbacktråd 6, 2018) 

 
På digitala online-miljöer och internetforum så förekommer det ofta att personer delar 
information och uttrycker undangömda känslor som rädslor och önskningar (Suler, 2004). Inlägg 
#79 och #58 går att koppla till den effekten till följd av att vara anonym. Att deltagare på 
Flashback kan vara socialt ohämmade innebär inte alltid att de är vänliga och hjälpsamma utan 
det har även en negativ sida vilket man exempelvis kan se i inlägg #58. Där inläggsförfattaren 
kallar brottsoffret för ”svin” och uttrycker glädje över att personen mördats. Här syns än en gång 
ett ohämmat beteende. Här nedan kommer ytterligare exempel på hur tonen kan se ut. 
 

”Mekky avrättad enligt uppgifter! Korka champangen :) Edit: Desinformation, tydligen 
alex ghara bror.” (Inlägg #27., Flashbacktråd 4, 2018) 
 
”Skulle de här gängen bry sig om ramadan? Det slinker nog ner en eller annan 
hamburgare när inte moralpolisen är i närheten. Tillfälligheter, det finns alltid konflikter 
som ligger och pyr så när tillfälle ges händer det.” (Inlägg #23., Flashbacktråd 5, 2018) 
 
”Citat: 
Ursprungligen postat av annan användare 
Enligt AB klev han ur en taxi innan han ev skjuten, låt volcobilen/ägaren vara ifred era 
plast detektiver” 
Svar: Nämen har detektiverna gått på ett villospår bara genom att se en bild i en tidning?” 
(Inlägg #47, Flashbacktråd 3, 2018)  
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Liksom inlägg #79 och #58 syns samma tendens även i inlägg #27. I Inlägg #27 skriver 
inläggsförfattaren “korka champangen :)”  och använder en sarkastiskt och humoristiskt ton i 
texten Detsamma gäller under inlägg #23, där skriver inläggsförfattaren om religion och 
trakasserar ramadan. Användarna kan känna en tillfredsställelse av att befinna sig i miljön och är 
i kontroll över sin upplevelse inom gemenskapen. Det är kan tydas som en ovanlig kommentar 
för en individ att uttrycka i det öppna rummet och ett beteende som kan argumenteras uppstå till 
följd av anonymiteten som råder på forumet.  

6.6 STATUS OCH INFLYTANDE  

Att föra resonemang baserade på personliga eller politiska åsikter är vanligt bland Flashback-
användare. Enligt Porter (2015) sker status och inflytande inom virtuella gemenskaper när 
deltagarna vill influerar de andra användarna och bekräfta sin status i gemenskapen. På 
Flashback tar kategorin status och inflytande skepnad i flera olika inlägg. I materialet går det att 
se att användare söker status och inflytande genom att uttrycka sin personliga åsikt, ofta finns en 
politisk koppling. Det går att se i de inlägg där inläggsförfattare vill visa att de har en politisk 
analytisk förmåga genom att påvisa hur samhället ska lösa problem och ger exempel till olika 
förslag till lagar.  
 
Å andra sidan går det inte att veta användarens avsiktliga mening bakom sådana inlägg, dvs. om 
användare bakom dessa inlägg är inställda på att influera de andra användarna i tråden eller om 
de har en annan avsikt. Att individer är ohämmade i online-miljöer som på internetforum är en 
effekt av att vara anonym. Flashback-användare är exempelvis mer benägna att uttrycka åsikter 
och resonemang utan att begränsas av att ens identitet avslöjas (Suler, 2004). Trots att flashback 
har moderatorer så är närvaron av dem sällsynt i dessa trådar, förutom att moderatorer ändrar 
trådrubriker, är moderatorer nästintill osynliga i dessa trådar. I Sulers teori (2004) redovisar han 
effekten av utebliven status och auktoritet online, enligt Suler är individer i en sådan online-miljö 
mer benägna att uttrycka sig fritt och ohämmat. Nedan följer exempel på hur användare kan söka 
status och inflytande bland de andra användarna i tråden.  
 

”Extremt viktigt nu att ange klockslag och stadsdel/gatunamn i rubrikerna till varje ny 
skjutning. Datum och stad är inte längre tillräckligt. Detta krig kommer att fortsätta 
eskalera fram tills riksdagen klubbar ny lagstiftning: lägsta straff för “skottlossning på 
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allmän plats” måste vara livstid och sedan livstidsutvisning. En chockhöjning av 
strafftiden är det enda sättet att få bort buset från gatorna. Satsa 10 miljarder på 10 nya 
Kumlaanstalter där buset ska leva sina liv. Detta kan finansieras genom att dra in 
alla bidrag från alla ickemedborgare som inte medverkar till sin egen integration. Punkt.” 
(Inlägg #52, Flashbacktråd 5, 2018) 
 

Här har inläggsförfattaren presenterat ett förslag på hur rubriker borde se ut. Författaren till 
inlägg #52 skriver sedan att det bör ske en ny lagstiftning. Presuppotionen, dvs. textens 
perspektiv visar sig inte förens i slutet när inläggsförfattaren skriver ”Detta kan finansieras 
genom att dra in alla bidrag från alla icke-medborgare som inte medverkar till sin egen 
integration”. Här uppenbarar sig ett tydligt perspektiv och en aspekt av ämnet som belyser 
inläggsförfattarens ståndpunkt. I inlägget svarar en moderator på inlägget och skriver att 
inläggsförfattaren fått en varning, här visar en moderator auktoritet vilket är mindre vanligt: 
 

”Politik-inlägg ger varning. Det är OffTopic här i ABoK. 
Posta endast när du kan föra informationsdelningen framåt.” (Moderator meddelande, 
Flashbacktråd 5, 2018) 

 
Inlägget ovan är synligt för de andra användarna att ta del av. De andra användarna kan se 
moderatorns meddelande och avgöra om de anser att inlägget är rätt eller fel på grund av den 
politiska tonen i texten. Det går även att argumentera för att moderatorns meddelande stärker 
inlägget ovan genom att belysa den politiska aspekten i texten. Däremot är det svårt att uttrycka 
hur de andra användarna reagerar på inlägget då ingen besvarat inläggsförfattaren. Å andra sidan 
ställs ingen fråga i texten och därför ligger inlägget under kategorin under status och inflytande. 
Det går inte att veta om användarna är medvetna om den auktoritet moderatorer utgör på 
Flashback då moderatorer sällan syns till på forumet vilket innebär att användare kan känna mer 
frihet i att uttrycka sig för att influera andra.  
 

”Det är så jävla otäckt att det händer på en vardag med massor av folk i omlopp, dom 
liksom väntar inte tills det är mörkt eller om offret är på en plats med lite mindre folk, nä 
dom skiter i vilket han skulle dö helt enkelt.. möllan är ju förlorat jag vågar i princip inte 
röra mig där alls, inte ens på dagen riktigt obehagligt område som borde patrulleras av 



 

  42 

polis eller militär för det är skjutningar och bomber mer eller mindre hela tiden där… 
Enda positiva är väl att den som blev skjuten inte var en oskyldig person så en 
bidragsparasit mindre att mata.” (Inlägg #37., Flashbacktråd 1, 2018) 

 
Här uttrycker inläggsförfattaren djupt missnöje över händelsen. Inläggsförfattarens skriver att 
hen bor i Malmö och undvikit att befinna runt platsen där skjutningen ägt rumt pga. föreställning 
om att platsen borde bevakas av poliser och militärer. Inläggsförfattaren skriver sedan en 
avslutande mening om brottsoffret och använder uttrycket bidragsparasit, därför går det att tydas 
som en politisk åsikt. Här kan Porters (2015) tolkning appliceras för att uppfatta hur individer 
söker status och inflytande i en virtuell gemenskap. För vissa kan inläggsförfattarens ses som 
pålitlig eftersom författaren hävdar att hen är bosatt i Malmö och har en föreställning om platsen 
utifrån egna betraktelser. Inlägg #52 och #37 är uppfattade utifrån temat status och inflytande 
och det är svårt att se inläggsförfattarnas exakta motiv i inläggen. Å andra sidan kan det 
uttryckas som att inläggsförfattarens pålitlighet påverkar hur inläggsförfattaren influerar de andra 
användarna 
 

”Citat: 
Ursprungligen postat av annan användare 
En död. En allvarligt skadad är på G med ambulans vad jag vet. 
Svar: SLUTA SPRIDA FAKE NEWS!!! 
Detta ovan är inte sant och inget annat skribenten här skriver heller, han höll på likadant 
på “internetcafé” dådet. Ignorera.”(Inlägg #112, Flashbacktråd 2, 2018) 

 

”Exakt! Kvinnomisshandlare förtjänar inget annat än döden...så är det bara.” (Inlägg 
#66., Flashbacktråd 6, 2018) 
 

Andra inlägg som går att belysa under det här temat är reaktioner på hur information i dessa 
trådar kan uttryckas av vissa flashback-användare. Inläggsförfattaren till inlägg #112 svarat på en 
annan användares inlägg, användaren har i andra inlägg delat information om händelsen som 
inläggsförfattaren reagerat på. Enligt inläggsförfattaren har denna användare skrivit falsk 
information i andra trådar om dödsskjutningar i Malmö. Inläggsförfattarens reaktion av detta kan 
motsvara Sulers effekt av minskad status och auktoritet (Suler, 2004). Enligt Suler är effekten av 
utebliven auktoritet det som gör individer online mer benägna att uttrycka sig fritt då 
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moderatorerna gör sig sällan sedda. I det här fallet kan man argumentera för att inlägg #112 är en 
reaktion av detta vilket främjar användaren att tillrättavisa eller upplysa de andra användarna.  
 
Till skillnad från inlägg #112 går det att uppfatta inlägg #66 som en annan typ av reaktion, 
författaren i inlägg #66 har svarat på en annan användares inlägg och skriver “exakt, 
kvinnomisshandlare förtjänar inget annat än döden”. Inläggsförfattaren har reagerat på 
information om brottsoffret och skrivit en text, trots att de andra användarnas identitet inte är 
synlig, valt att lita på information och bildat en åsikt runt det. Porters (2015) begrepp status och 
inflytande kan utifrån inläggen under det här temat utvecklas - vill användarna i denna online-
miljö ta sig an sådan information i inlägg för att influera kunna de andra användarna i tråden? 
Detta resonemang är en tolkning av materialet och diskuteras vidare under diskussionsavsnitt.  

6.7 SJÄLVIDENTITET/SJÄLVUTTRYCK  

Det sista begreppet som används från Porters sammansättning om virtuella gemenskaper (2015)  
är Självidentitet/Självuttryck, som på svenska kan översättas till självidentitet och självuttryck. 
Att Flashback-användare tillrättavisar eller utvecklar inlägg av de andra användarna är 
återkommande i alla trådar om ämnet. I Porters (2015) sammansättning är självidentitet 
individens upplevelse av att vara delaktig i gemenskapen. I virtuella gemenskaper vill individer 
vara medveten om att de är en del av gemenskapen. I denna studie har denna kategori utifrån 
Porters beskrivning tolkats för att passa virtuell gemenskap på internetforum som Flashback. 
Inlägg som kategoriseras under självidentitet/självuttryck är texter där användare konstaterar att 
de har tagit del av information och lärt sig något av det som skrivits. Vidare kan temat synas i 
inlägg där användare bekräftar att de tagit del av informationen, följt tråden och identifierat saker 
som skrivit. 
 
Porter (2015) beskriver att individer uppnår medvetenhet när de känner delaktighet och 
tillfredsställelse i en gemenskap. I denna studie uppfattas användarnas tillfredsställelse i texter 
om de bekräftar att de fått ny kunskap eller information om ämnet. Till skillnad från andra teman 
så används inte Sulers teori (2004) för att analysera inläggen nedan, med anledning av att 
effekten av hämningslöshet inte analyseras i temat. Istället analyseras enbart inlägg som tyder på 
självidentitet/självuttryck och inte hämningslöshet.   
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”Citat: 
Ursprungligen postat av annan användare  
Uppfatta räcker ju inte. Vänta tills det är bekräftat innan du kommer med ett sådant 
påstående. “ 
Svar: Du har så rätt. My bad. Ett skott i huvudet, flera i kroppen. Ligger förmodligen i 
respirator så att familjen kan få säga sitt farväl.. Å försöka övertalas donera. Ja det är så 
verkligheten ser ut. Eller död med ett tänt ljus. Har inte sett info om fler skyttar än två 
och endast att de hittat hylsor efter två olika vapen. BO klev ur taxin.. Känns som GMen 
väntade på honom. 1. Antingen kände de till hans vanor  2. De hade fått tips om var han 
skulle befinna sig just ikväll 3. Någon av hans närmaste. Några! Ville verkligen se honom 
död.. Tycker låter överkurs med två skyttar. Eller var de helt enkelt livrädda för BO? OM 
han skulle överleva.. Bara ännu en tanke. Självklart! Hoppas jag han överlevt.”(Inlägg 
#74, Flashbacktråd 3, 2018) 

 
”Citat: 
Ursprungligen postat av annan användare 
Tittar man generellt sett av kriminella mord inte bara i Sverige utan i andra länder med 
så är det mindre än 1% där oskyldiga stryker med. [...] Jag som vanlig medborgare är 
mer rädd för en psykiskt sjuk person som bara skaffar sig ett vapen och går lös i ett 
köpcentrum än dessa kriminella då jag inte har någon koppling till dem. Så därför anser 
jag att du kan vara ganska lugn och mer rädd för en terrorist [...].” 
Svar: ”Jag tycker att även “mindre än 1%” är för mycket, men tack för ett bra svar. Du är 
saklig och kunnig där jag är för dåligt påläst, utan mer bara jävligt rädd för vad som 
händer och skriver utifrån det, samt delade med mig om den lilla info jag hade om den 
aktuella händelsen. Ha en fortsatt trevlig kväll!” (inlägg 102, Flashbacktråd 5, 2018) 
 

Författaren till inlägg #74 har i början av sin text bekräftat att hen fått ny kunskap om ämnet. I 
inlägget skriver användaren “Du har rätt. My bad.” som svar på en annan användares 
tillrättavisning. I denna studie uppfattas inlägg som dessa att användaren bekräftat sin 
medvetenhet kring ämnet. Författaren till inlägg #102 svarar också på en tillrättavisning av en 
annan användare. Inläggsförfattaren bekräftar att hen läst de andra användarnas svar och svarar 
med att erkänna sin okunskap om ämnet, det går därför att argumentera för att användaren 
bekräftat att hen fått ny kunskap.  
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”Citat: 
 Ursprungligen postat av annan användare 
Om Bo är den som pekas ut här så är min teori, att det finns en konflikt som på något sätt 
ligger mellan en grupp killar som på olika sätt är samlade fint Xxxxxm och den gruppen 
som Xxxxxx bröderna tillhör. [...] Jag har en indikation på att Xxxxxx bröderna var 
inblandade i ett gäng som heter LTF som försöker etablera sig i Malmö, de är från 
Köpenhamn o finns i Helsingborg. Det ger mig en slutsats att m-gruppen har hamnat i en 
konflikt med LTF pga de olika morden som skett och på så sätt är trippelmordet vid 
internetcafé hämnd [...].” 
Svar: ”Intressant teori! Har själv ingen aning men att alla rykten hör ihop på något sätt 
verkar troligt!” (Inlägg 106, Flashbacktråd 5, 2018) 

 
Här har inläggsförfattaren i sin text bekräftat att en annan användares teori om händelsen är 
“intressant” och “verkar trolig”. Som ovan nämnt så menar Porter (2015) att 
självidentitet/självuttryck innebär att användaren är medveten om sin delaktighet i forumet. I 
inlägg #106 har användaren bekräftat något en annan användare skrivit, därför kan man 
argumentera för att inläggsförfattaren på det sättet bekräftat sin egen delaktighet i gemenskapen 
genom att vara medveten om vad som är “intressant” och “trovärdig” information för 
gemenskapen.  
 

”Min första spontana tanke när jag fick upp nyheten var att det e XXX som blivit mördad 
o att det var payback av XXXX , varit krig ett bra tag mellan dom XXX familjen o 
XXXX familjen. Äntligen är den såkallade gudfadern utslagen, underskatta aldrig dom 
yngre!! Inga gränser bland den nya generationen.” (Inlägg #139., Flashbacktråd 1, 
2018) 
 
”Citat: 
 Ursprungligen postat av annan användare 
Det som skulle va anmärkningsvärt är att XXXX har försökt klippa han innan på i stort 
sett samma gata. Att XXXX  som sägs vara så stor, inte skulle hämnas direkt är konstigt 

och ökar risken för en sån här situation. Om det inte har nåt att göra med Fridhem?”  
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Svar: ”Jag är inne på samma spår. XXXX försökte klippa XXXXoch XXXX hämnades... 
och vann?” (Inlägg #32., Flashbacktråd 1, 2018) 

 
Inlägg #139 inleds med att användaren beskriver sin “första spontana tanke”, inläggsförfattaren 
fortsätter redovisar sin “tanke” genom att bidra med relevant information i tråden. Användaren 
har både publicerats namn och redovisar en informationsrik teori om händelsen. Det går att 
argumentera för att inläggsförfattaren genom sin inledning i texten motiverar sin delaktighet 
inom gemenskapen när hen betonar att hen har en “spontan tanke” för att sedan dela information 
som påvisar att hen är påläst om ämnet. Ser man på inläggets interpersonella struktur, dvs. 
skribentens relation till mottagaren (Hellspong och Ledin, 1997), kan man tyda 
inläggsförfattarens text som att hen vill bevisa sin kunskap inför de andra användarna i tråden.  
 
Inläggsförfattaren till inlägg #32 inleder texten med att skriva “jag är inne på samma spår” sedan 
beskriver användaren sin teori. Man kan argumentera för att det finns en liknelse mellan inlägg 
#139 och #32. Inlägg #139 är ingen besvarande text, användaren har helt enkelt skrivit texten till 
alla på forumet. Inläggsförfattaren till Inlägg #32 besvarar en annan användare och 
inläggsförfattaren skriver ut att hen är inne på samma spår påvisar att de delar samma teori, 
kunskap och information om händelsen. Det kan argumenteras för att användaren hävdar sin 
kunskap i inlägget och därför kategoriseras inlägget under detta tema. I alla trådar om ämnet är 
liknande inlägg återkommande, användare vill i dessa texter hävda sin delaktighet inom 
gemenskapen genom att presentera informationsrika texter om händelsen som “spontana” tankar 
eller teorier.   
 

”Citat: 
Ursprungligen postat av annan användare 
Det snackades om 6-10 skott, så prognoserna är nog inte så goda, i alla fall inte för han 
som blev träffad! 
Svar: Sen vet vi inte hur många skott som träffade, vi alla vet hur dåliga Malmös skyttar 
är.” (Inlägg #30, Flashbacktråd 3, 2018) 

 
Inläggsförfattaren till inlägg #30 har skrivit en kort text som svar på en annan användares text. 
Inlägg #30 är intressant för att användarens andra mening “vi alla vet hur dåliga Malmös skyttar 
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är” lyfter fram den virtuella gemenskapen som råder i dessa trådar. Användaren definierar även 
sin egen delaktighet inom gemenskapen genom att veta vad alla i tråden borde veta, dvs. hur 
dåliga Malmös skyttar är.  
 
I analysen framkommer det slutsatser som kan användas för att utveckla framförallt Porters 
(2015) teori. Internetforumet Flashback är en online-miljö där användarna uttrycker åsikter, 
resonemang och delar information utan att visa sin identitet, anonymiteten som råder på forumet 
är ett faktum. I trådar om dödsskjutningar i Malmö uppstår en annan typ av virtuell gemenskap 
än den hos organisationer eller andra grupper på internet. I denna online-miljö är kulturen på 
Flashback en självklarhet för de flesta användare, det som utgör gemenskapen är informationen 
som delas och dess relevans. Användare som i inlägg “trollar” eller på ett annat sätt bryter mot 
jargongen blir tillrättavisade av de andra användarna eller moderatorer. Nedan följer en 
fortsättning av studiens slutsatser utifrån analysens resultat.  

 

 
 

7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I följande avsnitt redovisas de slutsatser som lyfts fram utifrån uppsatsens frågeställningar, 
teoretiska ramverk och materialet som analyserats. Därefter redovisas en diskussion för att 
sammanfatta processen bakom begreppsbildningen, analyser och tolkningar. Vidare föreslås 
fortsatt forskning om virtuella gemenskaper i olika online-miljöer. 
 
Det huvudsakliga syftet med den här undersökningen var att studera virtuell gemenskap i 
Flashbacktrådar om dödsskjutningar i Malmö under 2018. Utifrån teorier om virtuell gemenskap 
och psykologiska aspekter av effekten av hämningslöshet har Flashback-användarnas inlägg i 
trådar om olika dödsskjutningar i Malmö 2018 analyserats. Textanalyser av inläggen lyfte fram 
textens ideationella och interpersonella struktur, dvs. textens innehåll och förbindelsen mellan 
mottagare och sändare. En slutsats av denna undersökning visar att gemenskapens grundsten är 
informationen som delas.  
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7.1 FAKTA OCH INFORMATION 

Ofta använder inläggssförfattare länkdelning för att stärka sitt inlägg med fakta som 
webbartiklar. Men det förekommer också att användarna delar länkar för att stärka sitt inlägg 
med övrig information om händelsen, som brottsoffrets Facebook-sida, bilder på misstänkta 
gärningsmän eller till information om andra personer nära händelsen. Bakom sådan länkdelning 
syns en grupp användare i tråden som vill ingå i en gemenskap genom att utreda kriminalfallet. 
Utifrån slutsatsen kan frågeställningen om vilken fakta som används, var informationen är 
hämtad och hur den används i trådarna besvaras. Materialet visar också att det finns en viss 
hänsynslöshet bland inläggsförfattare i förhållande till skeendet vid länkdelning och 
namnpublicering, ett beteende som kan argumenteras stärkas när identitet inte exponeras (Suler, 
2004). Hänsynslösheten syns främst i de inlägg som publiceras för att bidra till att lösa 
kriminalfallet, dvs. när användare vill hitta en gärningsman genom att diskutera andra händelser 
som kan kopplas till offret. Denna observation återkommer vi till längre ned i en diskussion om 
anonymiteten som råder på forumet. 
 
Materialet visar ingen skillnad på inlägg med fakta i form av en länk till en webbnyhet och 
inlägg med fakta i form av specifik information om händelsen. Materialet visar snarare att olika 
inlägg tilltalar olika användare beroende på vilken avsikt användaren har i tråden. För att 
ytterligare återge exemplet om de användarna med avsikt att utreda kriminalfallet, de användarna 
tenderar att spinna vidare på inlägg som bidrar med den specifika informationen de söker. 
Samtidigt vill vissa användare hellre spinna vidare på inläggen som ger dem utrymme att 
uttrycka sin personliga åsikt. Med denna observation är slutsatsen att fakta i dessa trådar 
distribueras och används beroende på användarens avsikt i tråden. I den bemärkelsen kan 
gemenskapen ses som splittrad, en splittring som avgörs beroende på användarens avsikt och vad 
som yttras för att spinna vidare på fakta som publicerats i tråden. Att användarna på Flashback 
har olika motiv i trådar kan Lidholms (2012) studie Aftonbladet, kommunister och andra fiender 
påvisa.  
 
Information delas även utan länk, materialet visar att dessa inlägg kan betraktas som lika 
trovärdiga som exempelvis inlägg med fakta, dvs. de inläggen med länk till webbnyheter eller till 
övrig information om händelsen. Inlägg med information om ögonvittnande beskrivningar får 
ofta fler följdfrågor. Materialet visar att inläggsförfattare kan ställa frågor om det finns utrymme 
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för potentiell specifik information om händelsen, därför kan det uppfattas som att vissa 
användare uppskattar dessa inlägg. Sammanfattningsvis kan inläggsförfattare använda 
länkdelning för att stärka sin text med fakta i form av webbnyheter eller med andra källor, men 
ögonvittnande beskrivningar kan ses som lika trovärdig information för vissa Flashback-
användare. 

7.1.2 PERSONLIGA ÅSIKTER OCH RESONEMANG - STATUS OCH AVSIKTER 

Skillnaden mellan hur användarna delar information och personliga resonemang ligger i vilka 
anföranden inläggsförfattaren uttryckt i text. Under de teman som såg på hur deltagarna 
kommunicerar med andra deltagare i gemenskapen kunde vissa användare och deras uttryckta 
avsikter uppenbara sig. Till skillnad från de teman som behandlat hur information och fakta delas 
så visar undersökningen att personliga åsikter och resonemang också är en del av trådens 
varierande innehåll. När användarna delar information bidrar det en diskussion, men andra 
diskussioner ryms också i trådarna. Åsikter och resonemang uttrycks frekvent av användarna i 
trådar om dessa kriminalfall. Undersökningen visar att vissa användare är mer pålästa än andra, 
de användarna vill uttrycka ett personligt resonemang och söka sig till användarna med samma 
kunskap. Denna betraktelse kan tolkas som det Porter (2015) kallar för denna för produktiva 
relationer, dvs. förbindelsen deltagare vill skapa med andra deltagare. I denna undersökning är 
det de användarna som har ursprungliga föreställningar om liknande händelser. Alla 
inläggsförfattare uttrycker sina resonemang som anonyma användare och undersökningen kan 
motivera att människor i anonyma sammanhang är mer benägna att uttrycka sig fritt. Som 
online-miljö är Flashback en plats för personer som vill delta i diskussioner om aktuella ämnen 
utan att känna rädsla för att ens identitet ska påverkas. Undersökningen visar att ohämmat 
beteende är ett mönster i trådarna, flera inlägg använder kontroversiella ord och uttryck, oftast i 
samband personliga åsikter. Enligt John Suler (2004) stärks ohämmade beteenden online när 
identitet inte är en faktor. På samma sätt menar Suler (2004) att minskad auktoritet i online-
miljöer också kan främja dessa beteenden. Med Sulers teoretisering så har undersökningen visat 
tendenser hos inläggsförfattarna som liknar de beteenden Suler problematiserat. Det är 
förhållandet mellan individen och individen som anonym användare som gör att man är mer 
benägen att uttrycka sig fritt, ett beteende de agerar utifrån när de publicerar inlägg i trådarna.  
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Både Porter (2015) och Suler (2004) har problematiserat hur Status utspelar sig bland deltagare 
inom en virtuell gemenskap kontra hur Status utspelar sig bland anonyma användare online. 
Undersökningen har prövat både Porters och Sulers teoretisering. Porter beskriver status som 
någon deltagare söker bland andra deltagare inom en virtuell gemenskap, status innebär i den 
bemärkelsen bekräftelse och framförallt inflytande inom gemenskapen. Sulers teoretisering 
(2004) kan samspela med Porters redogörelse. Enligt Suler är status något som formas av ens 
identitet, ens socioekonomiska tillstånd, etnicitet och kön. På internet i online miljöer med 
rådande anonymitet eller pseudonymitet har individer jämställda förutsättningar oavsett den 
status och identitet i verkligheten (Suler, 2004). Det som istället avgör en högre status på dessa 
platser är individens skicklighet i skrift, framhärdande, idékvalité och kunskap om tekniken 
(Suler, 2004). I trådar om dödsskjutningar i Malmö syns status bland de inlägg som besitter 
bredare kunskap om ämnet. Det finns däremot en skillnad på inläggsförfattare med högre status 
och inläggsförfattare med avsikt att influera de andra användarna. I ett citat under temat Status 
och Inflytande analyserades ett inlägg som fått det moderatorerna kallar en “en politisk-varning”. 
I det här sammanhanget blir användarens avsikt tydligt, hen vill influera de andra användarna 
genom att föreslå nya lagstiftningar eller andra politiska agendor. Inlägg som dessa skapar debatt 
som inte sällan består av kontroversiella ord och uttryck då ohämmade beteenden stärks.  
 
För att återgå till Status och vilken påverkan Status har på forumet när individer uttrycker 
personliga åsikter och resonemang så besvaras frågeställningen om hur skribenterna ger uttryck 
för sin tolkning av skeendet på följande vis: enskilda användares Status och Avsikt i dessa trådar 
avgör hur inläggsförfattarna uttrycker sin tolkning av skeendet och varför de valt att uttrycka 
den, samt vilken respons inläggsförfattarna troligen kommer att få av de andra användarna. Det 
går inte att besvara hur individerna personligen känner då de beteenden Suler beskriver är 
individuella och personliga, undersökningen är därför begränsad till att endast besvara 
frågeställningen utifrån materialet som analyserats. Slutsatsen som redovisas är ett sammanställt 
resultat med stöd av Porter (2015) och Suler (2004); användarens Status och Avsikt på forumet 
avgör hur individen väljer att uttrycka sin tolkning i en online miljö som Flashback. 

7.1.3 ÅSIKTER, BETEENDEN OCH ANONYMITET 

På flashback råder användar-anonymitet som i studien uppfattas som avståndet mellan individen 
och personens identitet i verkligheten. Ett väntat resultat visar att identitet är en viktig 
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beståndsdel på internetforum. Generellt går det att argumentera för att anonymitet främjar vissa 
beteenden och utesluter andra när rädslan för att få sin identitet avslöjad försvinner. Användarna 
förhåller sig till den rådande anonymiteten på olika sätt beroende på användarens avsikt på 
forumet, det går att återknyta med Porters (2015) teori om deltagandets olika avsikter inom 
virtuella gemenskaper. Oavsett om användaren är medveten eller omedveten om den virtuella 
gemenskapen så är förhållningssättet till anonymiteten baserat på syftet till varför enskilda 
användare finner händelsen intressant. Vissa av användarna nyttjar anonymiteten genom att fritt 
uttrycka åsikter och resonemang utan att hämmas av sin identitet. Somliga inläggsförfattare vill 
influera de andra användarna utan att avslöja sin identitet. Vissa vill enbart bidra med 
information om händelsen på ett forum där anonymitet karaktäriserar diskussionerna.  
 
Tillhörighet är Porters sjunde begrepp som inte har använts som tema i analysmodellen istället 
kan man argumentera för att Tillhörighet är då användare på Flashback uttrycker genom sitt 
deltagande. Det är svårt att undersöka hur en inläggsförfattare kan känna sig nöjd över sin 
delaktighet och tillhörighet inom gemenskapen. Det går inte heller att undersöka huruvida 
användaren känner sig respekterade, då inläggsförfattare i inlägg sällan uttrycker att de känner 
sig ignorerade. Det går att argumentera för att mängden inlägg gör att användarna förstår att alla 
inlägg inte uppmärksammas, men det går inte att påvisa utifrån Flashback-trådarna.  

7.2 AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

Inlägg som publicerades i början av tråd kan också ses inledningen av en gemenskapsbildning. 
Vi har tidigare nämnt en grupp som kan utmärkas för att vara de som driver informationskedjan 
framåt, det är samma grupp som vill utreda kriminalfallet. De andra användarna vill diskutera 
dessa händelser, inte sällan utifrån politiska aspekter, dessa användare startar debatter. En annan 
grupp användare kan argumenteras vilja få utlopp för humor och använder sig av en humoristisk 
ton i inlägg ofta i samband med kontroversiella ord och uttryck. En sista grupp värd att nämna är 
de som vill få kunskap om skeendet utan att utreda händelsen närmare. För att åter anspela på 
Sulers (2004) teori om effekten av hämningslöshet är asynkron kommunikation och anonymitet 
allmänt i online-miljöer som internetforum. Anonymitet kan betraktas som en självklarhet av 
användarna och i den bemärkelsen berör det inte den virtuella gemenskapen på forumet, tvärtom 
kan det ses som att den virtuella gemenskapen istället gynnas av det.  
 



 

  52 

I artikeln Att väva samman internet: påhittade gemenskaper och nyhetstidningens 
kommentarsfält (Coles & West, 2016) diskuterar man läsarnas aktivitet i kommentarsfälten. För 
många nyhetsredaktioner är mottagarnas delaktighet användbart för att lyfta fram 
användargenererat innehåll. Undersökningen kan argumentera för att Flashback är en plats som 
kan betraktas som en förlängning av nyhetssidornas kommentarsfält. Å andra sidan är 
informationen som inte publiceras avsedd för endast en sådan funktion, men informationen kan 
användas av andra intresserade aktörer. För att avsluta undersökningen med en tankeställare 
ställs frågan: Hur medvetna är egentligen användarna om informationens potential i trådarna? 
Om Flashback inte tar ansvar för vilka uppgifter som publiceras och hur uppgifterna kan 
användas, försummas då någons öde utav exempelvis publicerade personuppgifter? Huruvida det 
ingår i den yttrandefrihet Flashback representerar förblir obesvarat.  

7.3 FORTSATT FORSKNING 

Eftersom uppsatsen analyserat ett antal valda citat från inläggsförfattare på Flashback forum vore 
det intressant att undersöka ännu fler citat och komma fram till bredare slutsatser i samband med 
Porters (2015) teori om Virtuell gemenskap. Två vinklar som också vore intressant är att göra ett 
arbete utifrån kvalitativa intervjuer med fokusgrupper. Där fokusgrupperna får placera ut citat 
under teman, eller exempelvis intervjua Flashback-användare.  
 
Fortsatt forskning skulle även kunna vara att jämföra städer för att se hur språk och attityder 
används i olika Flashbacktrådar, exempelvis region Stockholm och Nord, eftersom antalet 
dödsskjutningar varierar mellan just dessa två regioner. I det stora hela så tror vi att en 
kommande undersökning utefter dessa förslag skulle få ett annat mönster som är väldigt 
intressant.  
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