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Title: ”An Islamist owns a sword, be so sure…”. A netnographic study on how imaginations 

can be painted and spread on a thread on Flashback  

Abstract  

The aim of this study is to investigate how the perpetrator of the case in Trollhättan 2015 is 

presented on the Swedish Internet forum Flashback. This research investigate the 

argumentation pattern of the thread on Flashback and whether there is any change in the 

presentation before and after media revealed his identity. This is a netnographic influenced 

study. The survey focuses on a thread on Flashback and the 3000 first posts have been studied. 

Previous research shows that people from the Middle East are directly charged as guilty when 

major events occur, which also leads to the crime being classified as a terrorist act. If the 

perpetrator is not from the Middle East, the person is instead portrayed as mentally ill. Previous 

research also shows that the internet is a place where it is easy to express racist opinions. The 

study's theoretical framework is Erving Goffman's theory of stigma. The collected empirical 

data is quotes from the Flashback thread and it is presented in the results section. The study’s 

results show that the perceptions of the perpetrator and the subject change when information 

about the perpetrator is added. One of the conclusions is that different imaginations emerges in 

the thread depending on the stereotyped image of the perpetrator being discussed. The result 

shows that there is an argumentation pattern and that it is based on normative expectations. 

Throughout our entire results it shows that it is the immigrants who is a danger to the society.  
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 Inledning 

Klockan är 10.06 den 22 oktober 2015 när den svartklädde mannen öppnar dörrarna till Kronans 

skola i Trollhättan. I ena handen håller han i ett svärd och på huvudet bär han en svart hjälm. 

Han möts av två korridorer, den ena leder till de allra minsta barnens lokaler och den andra 

leder till skolrestaurangen. Han vet precis vart han ska gå. Den svartklädde mannen, som senare 

visade sig vara den 21 årige Anton Lundin Pettersson, får syn på två killar längre bort i 

caféterian. Det är elevassistenten Lavin Eskandar och eleven David Issa som sitter där. Anton 

Lundin Pettersson rör sig bort mot dem och i samma stund som han kommer fram till dem höjer 

han svärdet och hugger elevassistenten i huvudet. Lavin, som kom att bli det första offret, faller 

ner på golvet. Klockan är nu 10.16 torsdagen den 22 oktober 2015 och hela händelseförloppet 

hade utspelat sig under endast tio minuter. Tio minuter av vansinne. Under tio minuter hann tre 

personer falla offer för Anton Lundin Petterssons skolattentat (Erlandsson, 2017, s.7-30). 

 

Skolattacken i Trollhättan 2015 är ett av de mest uppmärksammade attentat i svensk modern 

historia. När stora händelser sker som skakar om hela samhället, söker människor någon slags 

förståelse eller förklaring till vad som skett. Förståelse skulle kunna skapas genom att söka sig 

till nyhetsmedia, prata med bekanta eller att diskutera händelsen på ett internetforum. Klockan 

10.48 startas den första tråden på internetforumet Flashback om skolattacken i Trollhättan. 

Tråden fylls snabbt med inlägg och diskussionerna börjar genast flöda om händelsen. Detta 

belyser hur stort intresset var hos människor att ta del av händelsen och söka förståelse för vad 

som hade hänt.  

 

Internet möjliggör en plats för socialt utbyte, och är lättillgänglig för personer som söker 

förståelse eller som vill byta åsikter med varandra (Mattus, 2005, s.3). Interaktion är en ständigt 

pågående process i samhället mellan människor. Uppfattningar som människor har om varandra 

kan skapas utifrån att föra samtal med sin omgivning. Sociologen George Herbert Mead 

influerades av det som kommit att kallas den symboliska interaktionismen. Mead menade att 

samhället uppstår av de tolkningar och meningsbyggnad som individer gör i sociala 

sammanhang i interaktion med andra människor (Mead, 1995, s.170).  Till följd av att internet 

är en plats för socialt utbyte, kan internetforum vara en plats där människor delar sina 

föreställningar. I denna uppsats kommer det genomföras en studie om nätkommunikation. Detta 

är av relevans då utvecklingen av internet fört med sig förändrade förutsättningar att sprida 

information (Berg, 2015, s.19). Studien kommer undersöka vilka föreställningar som finns om 
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gärningsmannen i skolattacken i Trollhättan 2015 på en Flashbacktråd innan och efter 

gärningsmannens identitet blivit avslöjad. 

1.1 Problemformulering 
Fallet i Trollhättan var en händelse som kom att bli uppmärksammad i nyhetsrapportering både 

inrikes och utrikes. Händelsen var något som aldrig tidigare hänt i Sverige och av den 

anledningen var det något vi ville undersöka närmare. Detta ledde oss in på Flashback, ett av 

Sveriges största anonyma chattforum på internet, med en slogan som lyder: Yttrandefrihet på 

riktigt! (Flashback, 2019). På ett internetforum som Flashback kan det lätt spridas rykten om 

händelser och personer. Genomgående i den första Flashbacktråden om fallet förekom det både 

första, andra och tredjehandskällor i diskussionerna. Informationen grundades inte enbart på 

nyhetsrapportering utan användare i tråden yttrade sig också om saker de sett eller hört. 

Ryktesspridning är något oundvikligt i samhället och framförallt på internet. En falsk 

anklagelse om en händelse kan leda till att felaktig information sprids vidare, vilket således kan 

bli början till att ett rykte uppstår (Sunstein, 2014, s.5). Redan i det andra inlägget i tråden på 

Flashback började spekulationerna ta vid kring vem gärningsmannen var. Samtidigt som 

spekulationerna var i full gång började föreställningar om gärningsmannens identitet utvecklas 

i diskussionerna. I dagsläget (16:e december 2019) är det 7158 svar i tråden och den har 

7120625 stycken visningar (Flashback, 2019).  

 

För sociologer är sociala processer av stor vikt att intressera sig för. Sociala fenomen och 

processer kan förklara människors relation till varandra och dess påverkan från och av sin 

omgivning. Det skapar en förståelse för oss själva, andra människor och samhället (Lindgren, 

2016, s.29). Då Flashback är ett chattforum, sker ständig interaktion mellan människor. Genom 

att utföra den här studien kan det bidra med nya perspektiv till att övergripande kunna förstå 

hur olika föreställningar kan förekomma och målas upp på en Flashbacktråd. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka om föreställningarna som målas upp i 

Flashbacktråden utmärks av någon form av argumentationsmönster. Detta ska göras för att 

kunna ge förståelse för vad som händer mellan föreställningarna som framställs om 

gärningsmannen innan och efter hans identitet blivit avslöjad. För att göra detta ämnar studien 

försöka besvara följande frågeställningar:  

 



 

7 

 

• Hur framställs gärningsmannen innan och efter identiteten på honom är avslöjad i 

Flashbacktråden?  

• Om det finns ett argumentationsmönster på Flashbacktråden, vad präglas det i så fall 

av? 

1.3 Disposition  
Uppsatsens disposition kommer vara följande: först kommer uppsatsens bakgrund presenteras. 

I avsnittet därefter presenteras den tidigare forskningen. Avsnittet kommer även anknytas till 

analysdelen för att ge läsaren en inblick till vad den här studien bidrar med. Det tredje avsnittet 

behandlar studiens teoretiska ramverk och kommer redogöra för Erving Goffmans teori om 

stigmatisering. Därefter kommer metodvalet visas samt en beskrivning av urvalet och studiens 

tillvägagångssätt. I resultatavsnittet redovisas den insamlade empirin som hämtats från 

Flashback forum. Där framställs resultatet i form av både citat och kortfattade 

sammanfattningar av de dominerande föreställningarna. Resultatet är uppdelat i två olika avsnitt 

där föreställningen om gärningsmannen innan och efter avslöjad identitet presenteras. De två 

avsnitten är uppdelade efter samma tema, men det kommer presenteras olika kategorier. Efter 

resultatet presenteras studiens analys. Detta görs med utgångspunkt i det teoretiska ramverket 

för att kunna tolka och analysera empirin. Slutligen kommer uppsatsens slutsats och diskussion 

framträda, där det presenteras en sammanfattning av studiens slutsatser samt förslag på hur 

vidare forskning i ämnet skulle kunna behandlas.  

 Bakgrund 

2.1 Argumentationsmönster 
Begreppet argument kommer i denna uppsats avse hur föreställningarna om gärningsmannen i 

tråden motiveras, och hur föreställningarna bildar skäl för användare att dra slutsatser om 

gärningsmannen i tråden. Begreppet argumentationsmönster kommer i den här studien 

användas för att se om det finns någon form av mönster i de argumentationer som framkommer 

om gärningsmannen på Flashbacktråden. Argumentationsmönster kommer användas för att 

följa processen i tråden, från att gärningsmannens identitet är okänd till att en bild publicerats 

på honom i media. Det kommer undersökas om föreställningarna av gärningsmannen förändras 

och vad som sker när information tillkommer.  Argumentationsmönster kommer därför 

tillämpas för att kunna förstå hur användare i Flashbacktråden utifrån en viss kunskap kan 

komma fram till olika föreställningar om gärningsmannen, endast genom resonemang som 

formulerats i skrift på tråden. 
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2.2 Flashback forum 
Flashback forum är ett av Sveriges största anonyma diskussionsforum på internet. Forumet 

erbjuder ett brett ämnesspektrum där allt från familjefrågor till politik diskuteras. Flashback 

forum är en plats där vem som helst får uttrycka sig helt anonymt. Tanken med forumet är att 

aktivt försvara yttrandefriheten (Nationalencyklopedin, u.å). Forumet tillåter diskussioner om i 

princip vad som helst, men det finns ansvariga moderatorer för hemsidan. Dessa ser till att 

Flashbacks regler inte bryts av användare, som i så fall riskerar att bli avstängda (Flashback, 

2019). För att kunna delta i de olika diskussionerna krävs det ett användarkonto men alla 

Flashbacktrådar är även tillgängliga för dem som inte har ett konto på hemsidan. Samlingsordet 

för platsen där diskussionerna utförs är en tråd och alla Flashbacktrådar är kategoriserade efter 

ämnet som diskuteras. Varje inlägg i en tråd har ett inläggsnummer, det första inlägget i tråden 

får nummer ett och sen fortsätter inläggen i nummerordning. Skribenten i en Flashbacktråd 

kommer i den här studien att benämnas som användare.  

 

Internetstiftelsen utförde en undersökning 2018 som visade att en tredjedel av den svenska 

befolkningen använder Flashback forum. I studien framkom det dessutom att det var fler män 

(40%) än kvinnor (26 %) som använder diskussionsforumet och att användandet av Flashback 

var vanligast bland män mellan åldrarna 26–35 år. I dagsläget (16:e december 2019) finns det 

1 271 756 medlemmar och 65 458 927 inlägg på forumet (Flashback, 2019). På Flashbacks 

hemsida står deras policyregler där de hänvisar till den 19:e artikeln om mänskliga rättigheter: 

 

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för varje person att utan 

ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje 

slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser (Flashback, 2019). 

 

På hemsidan skrivs det att trakasserier, hot, grova påhopp och regelbrott är förbjudet. Detta 

gäller endast om det är riktat mot andra användare på forumet (Flashback, 2019).  

2.3  Stereotyper och fördomar 
Detta avsnitt presenterar en generell bild av innebörden av stereotyper. Avsnittet skapar 

relevans som bakgrund till studien då föreställningar på ett internetforum kan präglas av 

stereotypa bilder. I boken “Stereotyper, kognition och kultur” beskriver Perry. R Hinton hur 

stereotyper introducerades av Walter Lippmann i hans bok “Public opinion”. Enligt 

definitionen är stereotyper förenklade bilder i våra huvuden av människor och händelser i 
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omvärlden. Lippmann menade att individer inte kan agera utifrån en direkt kunskap om den 

verkliga världen, då den är för komplex för oss att kunna ha kännedom om. Därför hanterar 

människor situationer genom att skapa bilder om omvärlden. Lippmann hävdar att stereotyper 

till största del är falska och att innehållet oftast är felaktigt (Hinton, 2003, s.13). Varför har vi 

stereotyper om dessa är felaktiga? En faktor är att stereotyper ingår i människors fördomar. I 

den här studien kommer en fördom definieras som en negativ bild eller föreställning av andra 

individer eller grupper. Dessa negativa bilder och föreställningar bygger på vissa lätt 

identifierbara egenskaper hos människor, utan att annan tillgänglig information blir 

uppmärksammad (Nationalencyklopedin, u.å). 

  Tidigare forskning  

Det här avsnittet kommer redogöra för vilken tidigare forskning det finns på fältet. Det kommer 

presenteras studier som berör kommentarer på olika internetforum och studier om etnicitetens 

betydelse för hur gärningsmän associeras med olika föreställningar. Det kommer också 

redogöras för en studie som behandlar internet som plats för socialt utbyte. 

3.1  Internetforum  
Forskarna bakom artikeln “Destroy the scum, and then neuter their families:” the web forum 

as a vehicle for community discourse? studerade ett amerikanskt anonymt internetforum som 

uppkom efter ett mord i Washington 2001. Det visade sig att den avlidne var det nionde offret 

för den kriminella ligan som anföll vita män ute på gatan. Forskarna studerade kommentarerna 

på ett anonymt chattforum om händelsen (Coffey & Woolworth, 2004, s.3). Deras resultat 

visade att användarna på forumet uttryckte ilska och att cirka 80 % av kommentarerna var 

kritiska mot de mord som inträffat. 

 

Forskarna valde att kategorisera in resultatet utifrån vad som hade uttryckts på forumet och det 

visade sig att olika institutioner, ungdomarnas familjer, rättsväsendet och samhället tilldelades 

skuld över händelsen. Även förövarnas familjer fick kritik och det var många på forumet som 

ansåg att det var deras fel att deras barn haft en dålig uppväxt. Det riktades även kritik mot 

media och hur de hade skrivit om händelsen, på grund av att det i nyhetsrapporteringen hade 

visats sympati för förövarna och deras familjer. Gärningsmännen blev kategoriserade som 

mörkhyade personer vilket grundades i att alla offer var vita (Coffey & Woolworth, 2004, s.5–

6). Forskarna menade att det fanns en förvåning på forumet över att dådet inte omtalats som ett 

hatbrott och menade att motivet hade rapporterats som ett hatbrott om alla offer varit svarta. 
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Forskarnas slutsatser var att händelsen samt medias framställning av den skapade reaktioner 

från deltagarna i internetforumet. De kom även fram till att nyheter som media publicerar 

påverkar hur människor uttrycker sig på ett internetforum. Anonymiteten visade sig underlätta 

för användare att uttrycka ilska. Ytterligare en slutsats som forskarna drog var att etnicitet var 

en bidragande faktor till allmänhetens reaktion på händelsen. Studien visade att det var mer 

negativa kommentarer riktade mot personer med utländsk bakgrund än med en amerikansk 

bakgrund. Forumet användes för människor som ville uttrycka åsikter och som ville diskutera 

händelsen (Coffey & Woolworth, 2004, s.8–9).  

 

Ytterligare en forskare har gjort en studie om internetforum. Karl Malmqvist (2015) är 

författaren bakom artikeln Satire, racist humour and the power of (un)laughter: On the 

restrained nature of Swedish online racist discourse targeting EU-migrants begging for money. 

Han undersökte två trådar om integration och invandrare samt hur användare på Flashback 

forum skrev rasistiska kommentarer på tiggarnas bekostnad. Författaren skriver att andra 

forskare som Michael Billig (2001) och Simon Weaver (2011) också har studerat liknande 

fenomen. De tre forskarna hade en gemensam nämnare i sina studier då de menar på att 

människor har lätt för att “tappa sig själva” online och gränslöst uttrycka sig rasistiskt 

(Malmqvist, 2015, s.8).  

 

Vad resultatet visade utifrån citaten som analyserats i tråden var att de dominerande 

kommentarerna var rasistiska och riktade mot tiggarna. I Flashbacktråden Invandrare som 

tigger framkom det att den mest förekommande åsikten om tiggare var att de ansågs vara 

kriminella (Malmqvist, 2015, s.22). De ansågs även vara opålitliga och det fanns användare 

som menade på att tiggarnas historier endast var påhittade. Malmqvist menar att åsikterna 

grundar sig i stereotypa bilder av romer (Malmqvist, 2015, s.22). Forskaren skriver att 

användarna vill visa att tiggarna befinner sig i underlägsenhet och tillskriver dem negativa 

egenskaper genom rasistiska uttryck (Malmqvist, 2015, s.24). Det finns användare som vill 

försvara tiggarna och menar att tiggeri borde ses som ett vanligt arbete. Slutligen visar studien 

att det är mer accepterat att uttrycka sig rasistiskt på internet än i den verkliga världen 

(Malmqvist, 2015, s.37).  

 

I studien Sweden: when hate becomes the norm av Katrina Hirvonen (2013) studerades tre 

svenska hemsidor: Avpixlat.se, Nordfront.se och Nationell.nu. Gemensamt för hemsidorna är 
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att de är islamfientliga och högerextrema. Återkommande i kommentarerna var att det förekom 

hotfulla och rasistiska åsikter mot invandrare. Den grupp som blev mest utsatt var 

ensamkommande flyktingbarn, där användarna skrev att de var “skäggbarn” och asylsökande i 

Sverige på en All inclusive-resa. Hirvonen (2013) menar att det finns tydliga exempel där 

invandringen ses som ett hot mot den svenska kulturen. I diskussionerna framställs invandrare 

som “dödliga monster” och “inavlade apor”. De extrema åsikterna synliggjorde ett “vi” och 

“dem” perspektiv då användarna menade att Sverige måste rensas från invandrare (Hirvinen, 

2013, s.83). Studiens resultat visar att det är på grund av chattforum på internet som människor 

vågar uttrycka rasistiska åsikter som de sedan inte behöver stå för i verkliga livet (Hirvonen, 

2013, s.79).  

3.2 Etnisk bakgrund 
Uliano Conti är forskaren bakom studien The Day After. Considerations and Future Prospects 

for Studying the Phenomenon of Othering after Jihadist Terrorist Attacks. Han undersöker 

processen av “de andra” som han menar skapats genom terroristattentatet den 11 september 

2001. Forskaren menar att de terrorattacker som skett i USA och Europa de senaste åren har 

lett till att personer från Mellanöstern blivit offer för socialt utanförskap på grund av deras 

etniska ursprung. I studien definieras “de andra” till en annan etnisk grupp bortsett från den 

egna etniska gruppen (Conti, 2018, s.4–5).  

 

Jens Schneider (2001) utförde en studie i Tyskland som visade en stereotyp bild av en tysk. De 

som föll utanför den ramen framställdes som mörkhyade invandrare med skägg, med ett 

annorlunda namn och speciell klädstil. Forskaren påpekar även att det gjorts en studie som visar 

att islam är associerat med politiskt våld och terrorism. Studien visar att media har stor inverkan 

på hur gruppen muslimer uppfattas, då muslimer framställs som icke fullt utvecklade människor 

i media. Framställningen i media leder till att det uppstår stereotypa bilder av muslimer. Det i 

sin tur medför att gruppen inte betraktas som människor av omvärlden utan endast betraktas 

utifrån dessa stereotypa bilder (Conti 2018 se Schneider 2001, s.7-8). Conti påpekar att om 

människor upplevs avvika från sociala normer, blir de också stigmatiserade. Den nedsättande 

stigmatiseringen grundar sig i synliga egenskaper hos gruppen. Människor kommer därför 

identifiera “de andra” som annorlunda från sin egen grupp. Detta resulterar i att media väljer 

att framställa människor från Mellanöstern och Europa på olika sätt då muslimer ofta framställs 

i negativ bemärkelse (Conti, 2018, s.11). 
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Mattias Gardell (2013) skriver i artikeln Crusader Dreams: Oslo 22/7, Islamophobia, and the 

Quest for a Monocultural Europe att terroristexperter, mediavärlden och politiker direkt 

anklagade islamiska terrorister för dådet som Anders Behring Breivik utförde i Oslo 2011. Det 

var inte endast norsk media som anklagade islamiska terrorister från Mellanöstern för attacken, 

utan även NATO. Det påstods att de som låg bakom attacken troligtvis tillhörde Al-Qaida eller 

att det kunde vara muslimska invandrare som var fientliga mot det norska samhället. Gardell 

menar vidare att en markant attitydförändring skedde i media när gärningsmannens identitet 

blev avslöjad och det visade sig att han var en norsk man med kristen tro (Gardell, 2013, s.130). 

Gardells forskning visar att begreppet “terrorattack” är förenat med religionen islam. I samband 

med att gärningsmannens identitet blev offentlig, började nyhetsrapporteringen ersätta 

terrorexperternas resonemang, med psykiatriker och deras åsikter för att förklara 

gärningsmannens handling. Anders Behring Breivik genomgick en rättspsykiatrisk 

undersökning och experter hävdade att han bland annat hade schizofreni, asperger och Tourette-

syndrom. Det fördes även resonemang kring om han var kriminellt ansvarig för sina handlingar 

eller inte (Gardell, 2013, s.131).  

 

Mattias Gardell har publicerat flera studier inom samma ämne. Han är en av författarna till 

boken Den ensamme terroristen? Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar. 

Där beskriver Gardell (2017) hur dåd som är utförda av ensamvargar kommer definieras som 

ett terrordåd beroende på hur det framställs av rätten, journalister och terroristexperter. 

Författaren skriver att det finns europeiska länder som väljer att beteckna en muslimsk 

gärningsman som terrorist. Om gärningsmannen är en vit ensamvarg benämns personen istället 

som en vit galning (Gardell, 2017, s.127). Gardell skriver även att medias fokus i europeiska 

länder har varit “islamistisk terror”. Som tidigare nämnt är det inte ovanligt att ett attentat som 

begåtts av en vit människa inte beskrivs genom ordet “terror” (Gardell, 2017, s.134).  

3.3  Socialt utbyte på internet 
Internet utgör en arena för information och kommunikation. Därmed är internet en plats för 

olika kommunikationsformer som erbjuder många funktioner (Mattus, 2005, s.1). På grund av 

det stora utbudet av information, konstrueras internet mer och mer som ett socialt fenomen som 

människor förlitar sig på. Internet är idag inte endast ny teknologi utan kan belysas som en plats 

för socialt utbyte. Det kan vara svårt att definiera vad exakt internet är men på grund av att det 

idag kan vara en del av den mänskliga vardagen, har de flesta människor en uppfattning om 

fenomenet. Oavsett hur definitionen av internet ser ut, påverkas människor genom användning 
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av det. Internet som fenomen kan bidra till förändring av maktbalans och det kan förstärka 

rösten hos marginaliserade grupper. Det kan också resultera i exkludering där internet bidrar 

till utanförskap för grupper i samhället. Dessutom kan det leda till exkludering för de människor 

som inte har möjlighet till internetanvändning. Även om internet är positivt i den bemärkelse 

att det kan skapa vidgade nätverksrelationer, kan det därför vara negativt i den bemärkelse att 

det skapas grupperingar. På ett forum som Flashback, skulle detta kunna betyda att åsikter 

förstärks samt försvagas, beroende på hur åsikterna blir bemötta eller sprids vidare online 

(Mattus, 2005, s.8).  

 

Detta leder vidare till en väsentlig aspekt på internetforumet Flashback: yttrandefriheten. 

Yttrandefriheten förutsätter en plats där det finns både sändare och mottagare, någon gör ett 

yttrande och någon tar emot det. Yttrandefrihet kan definieras som “frihet att i tal, skrift eller 

bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” 

(Nationalencyklopedin, u.å). Yttrandefriheten speglar sändarens perspektiv medan mottagarens 

perspektiv istället kan speglas av informationsfriheten. Detta kan definieras som “frihet att 

inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden” 

(Nationalencyklopedin, u.å). Teknikens utveckling har öppnat nya möjligheter till upplysning, 

delaktighet och interaktion. Maria Mattus (2005) beskriver hur dessa två begrepp kan anses 

vara sammanlänkade med mänskliga rättigheter. Idag är människors yttranden präglade av 

yttrandefrihet och informationsfrihet på olika internetforum vilket betyder att 

informationsutbudet är enormt. Det innebär att det finns yttranden som uteblir från respons och 

försvinner i det stora utbudet. Detta leder till att sändare och mottagare inte alltid behöver vara 

närvarande eller befinna sig i samma tid. Yttranden som görs kan istället lämna avtryck och bli 

något människor senare tar del av (Mattus, 2005, s.4).  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att när ett uppmärksammat våldsbrott 

inträffar anklagas direkt människor från Mellanöstern och brottet stämplas som ett terrordåd. 

Om det visar sig vara en gärningsman med västerländsk bakgrund omrubriceras händelsen och 

personen framställs som psykiskt sjuk. Coffey och Woolworths (2004) resultat visade att 

användarna på forumet anklagade institutioner i samhället och menade att det var polisen och 

ungdomarnas familjers fel att brottet inträffade. Då den här studien undersöker liknande 

fenomen som både Gardell (2013, 2017) och Coffey och Woolworth (2004) har gjort är det 

relevant att använda dessa studier för att jämföra med vad resultaten i den här studien visar. 
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Malmqvist (2015) och Hirvonen (2013) studerar båda ett liknande problem som denna studie 

ämnar göra, då studierna undersöker internetforum och kommentarer. Studierna är också 

användbara som jämförelsematerial med den här studiens resultat, för att se om det finns 

liknande kommentarer på Flashbacktråden. Mattus (2005) studie kommer användas för att 

förstå hur Flashback fungerar som ett socialt fenomen och en plats att dela föreställningar. Med 

tanke på att Flashback forum baseras på yttrandefrihet är det av vikt att belysa perspektivet i 

studien. Studien kan fylla en kunskapslucka i forskningen genom att upplysa om hur 

föreställningar av gärningsmannen i fallet skolattacken i Trollhättan kan målas upp på ett 

chattforum och om det vidare präglas av ett argumentationsmönster.  

 Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt kommer presentera studiens teoretiska ramverk som kommer vara 

utgångspunkten i analysen. Avsnittet redogör innebörden av Erving Goffmans 

stigmatiseringsteori och dess olika ståndpunkter samt hur teorin gör sig lämplig i denna studie. 

4.1  Stigma 

Studien inspireras av och anknyter till Erving Goffmans stigmatisering. I boken Stigma: den 

avvikandes roll och identitet (2014) beskriver Goffman teorin. Begreppet stigma uppkom för 

att kunna påvisa något som är avvikande eller nedsättande i en persons moraliska status, 

personen tillskrivs då negativa egenskaper. Goffman skriver att stigmatisering är något som 

sker i interaktion mellan människor och en stigmatiserad person kan utsättas för diskriminering, 

vilket i sin tur leder till att den kan anses vara mindre värd. En person som besitter ett stigma 

avviker på ett icke önskvärt sätt från förväntningarna som finns. De personer som inte avviker 

på ett negativt sätt benämns i boken som de “normala”. Detta skapar en relevant ingång till 

studien och Goffmans beskrivning av begreppet stigma är hur det även kommer tillämpas i den 

här studien (Goffman, 2014, s.12).  

När människor möter en främling placeras den omedvetet in i kategorier utefter normativa 

förväntningar. Goffman menar att människor inte är medvetna om detta förrän främlingen inte 

uppfyller de förutsatta kraven. Om främlingen visar sig sticka ut från det “normala” reduceras 

personen i vårt medvetna från en “vanlig” människa till någon som  anses vara avvikande, detta 

innebär att bli tillskriven ett stigma. När människor placerar in varandra i kategorier har den 

sociala miljön en avgörande roll. De specifika sociala spelregler som gäller i den sociala miljön 

underlättar för människor att veta hur de ska bemöta omgivningen. Utifrån det skapas normativa 
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förväntningar på individer och grupper (Goffman, 2014, s.10). De som besitter ett stigma kan 

beskrivas som inte fullt mänskliga och därmed reducerar de “normala” den stigmatiserade 

personens livsmöjligheter.  

Genom att tillämpa en stigmateori menar Goffman (2014) att människor kan övertyga sig själva 

och sin omgivning att den stigmatiserade personen eller gruppen representerar fara (Goffman, 

2014, s.13). Om omgivningen upplever att en person utgör en fara i dennes egna kultur kommer 

personen att bli desto mer stigmatiserad utifrån det. Goffman påpekar även att varje samhälle 

har sina egna regler för vad som anses vara normalt respektive avvikande (Goffman, 2014, s.9).  

Goffman skiljer på individens virtuella sociala identitet och individens faktiska sociala identitet. 

Den förstnämnda innebär felaktiga egenskaper en person tillskrivs, medan den andra innebär 

de egenskaper som personen visar sig ha. Det går även att urskilja stigma i tre olika former och 

Goffman menar att de kan delas upp i det fysiska, psykiska och tribala. Den förstnämnda 

innebär något som förknippas med personens utseende eller kropp, som synliga missbildningar. 

Med det psykiska stigmat menas fläckar på personens karaktär, till exempel bristande moral. 

Det tribala stigmat innefattar ras, religion och nation och är dessutom något som förs vidare 

från generation till generation. Goffman beskriver vidare att den sociala informationen om en 

person är det som är viktigast när stigma studeras. Social information omfattar egenskaper och 

dessa kan förmedlas via symboler. Egenskaper kan delas in i prestigesymboler, 

desidentifikatorer och stigmasymboler. Vi kommer endast behandla det sistnämnda i denna 

studie. Goffman beskriver hur stigmasymboler innebär tecken för särskilda kroppsliga uttryck, 

språk eller klädsel. Detta innebär att en stigmasymbol kan vara ett tecken som karaktäriserar 

social information om en särskild grupp eller individ (Goffman, 2014, s.52-53). Goffman menar 

att olika tecken förmedlar olika information, beroende på om de är medfödda eller inte. Ett 

exempel på en medfödd stigmasymbol är personens hudfärg, som kan ha en betydande roll hur 

individen kommer uppfattas av andra utifrån sin hudfärg. Resonemanget om social information 

kommer genomgående tillämpas i studiens analys för att kunna besvara syfte och 

frågeställningar (Goffman, 2014, s.55).  

Vidare menar Joseph Palmar att stigmatisering består av olika begrepp som stämpling och 

stereotypa bilder, vilket går i likhet med Hinton (2003) som menar att stereotyper ingår i 

människors fördomar. Dessutom påpekar Palmar att det uppstår en gruppering av “vi”och- 

“dem” när de som stigmatiserar en individ eller grupp anser sig själva befinna sig i en högre 

social position än de andra (Palmar, 2012, s.243). Goffman skriver att en egenskap hos en 
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stigmatiserad person inte upplevs negativ förrän den sätts i relation till andra människor 

(Goffman, 2014, s.11). Ett ytterligare begrepp som Goffman tar upp i sin teori är “moralisk 

karriär” vilket syftar till att en stigmatiserad individ till slut anpassar sig efter andras inställning 

till personen vilket leder till att den börjar att acceptera sitt stigma (Goffman, 2014, s. 40-41).  

Stigmatisering kommer att användas som analytiskt verktyg för att kunna analysera studiens 

empiri. Utifrån teorin är det möjligt att analysera hur argumentationsmönstret på Flashback är 

uppbyggt. Det är även möjligt att förstå varför gärningsmannen tillskrivs vissa egenskaper. Då 

Goffman beskriver vikten av den sociala informationen är begreppet användbart för att kunna 

förstå vad föreställningarna i tråden grundas på. Goffman skriver även om den virtuella samt 

den faktiska sociala identiteten vilket ska användas för  att se om det i tråden visar sig finnas 

olika föreställningar om gärningsmannens identitet beroende på informationen som finns 

tillgänglig. Förhoppningen är att denna studie med inspiration av Goffmans (2014) teori om 

stigma ska kunna bidra med övergripande förståelse för hur förändringsprocessen av 

föreställningar kan se ut när ny information inkluderas i en Flashbacktråd.  

 Metod  

I det här avsnittet presenteras studiens metod, urval och tillvägagångssätt. Avsnittet kommer 

även redogöra för etiska överväganden samt studiens reliabilitet och validitet.   

5.1 Netnografi  
Studiens syfte är att undersöka om det finns något argumentationsmönster i Flashbacktråden. 

Utifrån syftet har det beslutats använda en kvalitativ metod för att genomföra studien. Det har 

genomförts en netnografiskt influerad studie, vilket är en etnografisk studie på internet. Det har 

samlats textinlägg från en tråd på internetforumet Flashback. Valet föll på en kvalitativ metod 

då det ger möjlighet att komma närmare objektet och fenomenet som studeras. Med hjälp av 

kvalitativa metoder går det att fånga aspekter av normer och värderingar i en kontext, på en 

djupare nivå än vad kvantitativa metoder tenderar kunna generera i. I kvalitativa metoder finns 

sällan färdiga analysmodeller att tillämpa, forskaren måste själv upptäcka egna verktyg för 

analys och skapa egna strategier jämfört med kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2015, 

s.15).  

 

Genom att tillämpa en netnografisk metod skapar det en flexibel ingång till forskningsfältet. 

Det är lättare att anpassa forskningsdesignen under arbetets gång då fältet är nära till hands. 
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Materialet finns redan på en och samma plats, vilket gör det lättillgängligt. Netnografi som 

metod kan undersöka internet som redskap och umgängesyta, och därmed det sociala liv som 

sker online. Metoden syftar till att skapa förståelse för det samspel som finns på nätbaserade 

miljöer, gemenskaper och kommunikationskanaler. Mot den bakgrunden intresserar sig 

forskare på det netnografiska fältet för kommunikationskanaler där informationen är skapat av 

användare, vilket också är huvudfokus i den här studien. Netnografiska fält har det gemensamt 

att skapa sociala interaktioner och utifrån detta är det möjligt att studera mönster som omfattar 

olika aktörer och deras handlingar (Ahrne & Svensson, 2015, s.144).  

 

Genom en netnografisk metod är det möjligt att bygga vidare och utveckla kunskap som redan 

finns vilket den här studien ämnar göra. Metoden ger möjlighet att bidra med nya perspektiv 

och förståelse av sociala processer som kan finnas på ett internetforum (Berg, 2015, s.70). Då 

internet och dess betydelse inte är självklar, behöver fenomenet studeras i mindre bitar. Detta 

betyder att det behövs skapas förståelse för hur det som studeras på internet är uppbyggt, och 

det behöver även förstås i relation till andra studier av både lika och olika delar av internet 

(Berg, 2015, s.72). Metoden kan aldrig möjliggöra förståelse för personerna bakom 

datorskärmarna, men skapar möjlighet att kunna betrakta hur individer interagerar med 

varandra samt vad de skriver, vilket gör metoden lämplig för studien. Det är viktigt att inte rikta 

fokus mot den eventuella verklighet som finns bakom en individs uttalanden, utan fokus ska 

riktas mot att förstå uttalanden i sig. Därför ska den här studien inte skapa förståelse för hur 

uttalandena utgör en relation till författarna bakom inläggen på Flashbacktråden (Berg, 2015, 

s.19).  

5.2 Urval  
En netnografiskt influerad studie kan inledas på olika sätt, det kan handla om ett tydligt 

vetenskapligt problem eller som i detta fall, handla om nyfikenhet inför ett socialt sammanhang 

på internet. I netnografiska studier baseras ofta urvalet från vissa gemensamma principer. Det 

första handlar om att välja en plats eller ett forum online som kan fungera som ett arkiv. 

Grunden är att det ska finnas inlägg, användare, kommentarer och länkar att ta del av (Berg, 

2015, s.118). Den här studien baseras på material från en diskussionstråd på internetforumet 

Flashback. Valet föll på forumet Flashback då vår erfarenhet är att människor fritt kan uttrycka 

åsikter under anonymitet, men också för att vi skulle kunna följa en process av diskussioner i 

forumet. Urvalet i studien är därför endast baserat på inlägg från en diskussionstråd. För att nå 

en lämplig tråd har vi använt sökord i forumet som: skolattacken i Trollhättan och Anton Lundin 
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Pettersson. Forumet erbjuder endast en enkel sökfunktion och ingen avancerad sökning har 

därför gjorts.  

 

Då det undersöks hur gärningsmannen framställs på en Flashbacktråd innan och efter identiteten 

är avslöjad, var det betydelsefullt att använda den första tråden som skapades om fallet. Detta 

var för att kunna se processen från att det första inlägget skrevs till att sedan kunna följa de 

kommande diskussionerna. Om uppsatsen skulle baseras på fler än en tråd, hade det genererat 

i en annan typ av studie. Av de 7158 inlägg tråden består av, är det de 3000 första inläggen som 

hämtats och bearbetats. 

 

Tabell 1. Flashbacktrådens titel, antal svar i tråden, antal visningar av tråden samt trådens 

publiceringsdatum 

Trådtitel Antal 

svar 

Antal 

visningar 

Publiceringsdatum 

151022: Trollhättan: Man med svärd gick 

amok på skola. Fyra döda. GM skjuten, död 

7158 7120625 2015-10-22 

 

När tråden valdes var utgångspunkten att den skulle ha ett stort omfång med inlägg som kunde 

generera i ett användbart material. Det skulle finnas skrivna föreställningar om gärningsmannen 

som skapade diskussion mellan användarna. Efter att ha gått igenom tråden och utvärderat 

materialet, ansågs det vara tillräckligt med material vid 3000 inlägg. Det första inlägget 

publicerades klockan 10.48 och det sista inlägget som granskades publicerades klockan 23.11. 

Det behövdes inte sammanställas fler inlägg för att kunna tillfredsställa studiens syfte och 

frågeställningar. Inlägg som inte skapar relevans för studiens syfte, där diskussionerna berör 

andra saker än fallet, har sorterats bort. Problemet med denna typ av studie är att det inte går att 

vara helt säker på hur information som ägt rum under en längre tid ska tolkas då det kan finnas 

inlägg i tråden som tagits bort. Detta kan skapa hinder för att förstå hur tidigare samtal på tråden 

sett ut och huruvida känslan i tråden kan ha förändrats från när det första inlägget skrevs 2015 

fram till idag (Berg, 2015, s.82). Därför var det viktigt att skapa en överblick över tråden och 
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kunna se materialets relevans innan och efter avslöjad identitet. Tråden har därför skrivits ut, 

bearbetats och slutligen tematiseras. 

 

I inläggen finns det åsikter och uttryck som kan uppfattas kränkande och förolämpande. För att 

kunna ge en korrekt och ärlig bild av materialet, kommer uttrycken i inläggen bevaras som de 

är skrivna i tråden. Det är av vikt för studiens resultat att återge transparensen i inläggen, då 

resultatet baseras på uttryck om föreställningar. Om information skulle ändras, skulle det kunna 

missgynna studiens resultat. Det förekommer emellanåt i resultatet att det endast presenteras en 

del av vissa inlägg, då det finns inlägg där enbart ett stycke skapar relevans för resultatet, men 

inga uttryck kommer förändras. Det är också relevant att påpeka att det är användarna som 

skrivit inläggen som uttryckt åsikterna som finns i materialet, vi som författare tar inte ställning 

till dessa. 

 

5.3  Tillvägagångssätt  
En negativ aspekt med netnografi som metod är att kunna uppskatta hur lång tid det kommer 

att ta att samla in empiri och hur omfattande materialet kommer bli. Kvantitet har tendens att 

gå före kvalité. För att finna balans mellan kvantitet och kvalité var bearbetningen av materialet 

viktigt. Detta gjorde att sorteringen av materialet behövde en noggrann planering och att studien 

följde tydliga riktlinjer när materialet skulle avgränsas (Berg, 2015, s.66-67).  

 

Tillvägagångssättet för att analysera materialet har tagit utgångspunkt i Kathy Charmaz idé om 

systematisk förankring i empirin. Charmaz förespråkar systematiska men också flexibla 

riktlinjer för att samla in och analysera kvalitativt material. Hon hävdar att individer bättre kan 

förstå de sociala världar som studeras genom att skapa teori som grundar sig i empiri (Rennstam 

& Wästerfors, 2015, s.33). För att samla in, sortera och analysera empirin har utgångspunkten 

varit Charmaz idé. Det första hon förordar är problematisering i interaktion med fältet. Studien 

förhöll sig till detta genom att när data samlades in, letades nya problem och insikter. Därför 

började studien med att utforska fältet, snarare än att ta utgångspunkt i frågor gällande fältet. 

Datainsamlingen startade med att tillämpa vissa spårhundsbegrepp, som Charmaz förespråkar 

att forskaren borde göra (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.34). Det formades begrepp som: 

gärningsmannen, brottet, motivet, platsen och offren. Med dessa i bakhuvudet började 

insamlingen av materialet. Vissa av dessa begrepp visade sig inte tillföra relevant information 
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och sorterades därför bort. Det började synas ett mönster i materialet, där användarna i tråden 

sökte svar på vem gärningsmannen var. 

 

Det andra Charmaz förespråkar är kodning av materialet. Det innebar att det insamlade 

materialet började kategoriseras, detta gjordes för att kunna sortera materialet. Det har gjorts 

utifrån vad Charmaz kallar för fokuserad kodning. Det innebär att identifiera de mest 

framträdande koderna för att kunna förstå större datamängder (Rennstam & Wästerfors, 2015, 

s.34–35). Utifrån idén om fokuserad kodning, användes kategorierna gärningsmannen och 

motivet, eftersom mönstret berörde dessa två aspekter. Materialet placerades in i kategorier 

efter de föreställningar som framkom i tråden om gärningsmannen innan och efter avslöjad 

identitet. Materialet delades därför upp i delarna innan och efter som undersöktes för sig, 

fortfarande förutsättningslöst.  

 

Detta gjorde att inläggen skapade en process i tråden. Det skedde en förändring gällande vilka 

föreställningar som framställdes beroende på vilken information som fanns tillgänglig. Detta 

menar Charmaz är den “teoretiska lekfullheten” då forskare testar olika idéer med materialet 

för att upptäcka om det finns något som är användbart. Det tredje som författaren skriver om är 

ett “memo-writing” vilket syftar till ett försök att se om det finns någon relation mellan de valda 

kategorierna (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.36). Genom att göra en “memo-writing”, visades 

det att det verkade finnas en relation mellan framställningen av gärningsmannen innan och 

efteråt identiteten var avslöjad. Ett annat steg som Charmaz beskriver är “skapandet av teorier” 

vilket syftar till att skapa en mer abstrakt förståelse för empirin. Forskaren ska nu teoretisera 

sin empiri vilket gjordes efter kategoriseringen av data (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.37). 

Det ledde till en förståelse för föreställningarna och att det behövdes begrepp som kunde 

förklara varför bilden av gärningsmannen förändras i tråden. Detta ledde in på Goffmans (2014) 

teori om stigma, och att den skulle kunna fungera som ett analysverktyg för studien.  Under 

tiden empirin teoretiserades framträdde begreppet argumentationsmönster. Materialet visade ett 

mönster i argumentationen bakom vilka föreställningar användarna skrev fram om 

gärningsmannen och argumentationen visade sig ha en gemensam faktor. Detta gjorde att det 

synliggjordes ett argumentationsmönster innan och efter identiteten på gärningsmannen var 

avslöjad. För att kunna visa detta skapades det fyra olika modeller (se sida 37–43). Med hjälp 

av Goffmans (2014) teori om stigma, synliggjordes begrepp som tribalt stigma, psykiskt stigma, 

social information och normativa förväntningar i empirin, som sedan placerades in i 
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modellerna. Modellerna skapades för att kunna redogöra för hur argumentationen såg ut innan 

och efter avslöjad identitet på gärningsmannen, samt för att visa vad som skedde däremellan. 

Modellerna visar därmed den process som sker i tråden, från att den första föreställningen i 

tråden framställs till att den sista föreställningen framställs i de 3000 insamlade inläggen. 

 

5.4 Etiska överväganden 
När en samhällsvetenskaplig undersökning genomförs är det viktigt att vara medveten om vilka 

forskningsetiska principer som finns. Vetenskapsrådet presenterar fyra etiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Principerna berörs inte på samma sätt i en netnografisk studie, som i 

studier där det genomförs intervjuer. Därför kommer principerna inte redogöras djupgående. 

Det som kan komma påverkas i denna studie är materialets tillgänglighet och offentlighet. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att allmänna handlingar är offentliga och finns därför 

tillgängliga för allmänheten, om inte Offentlighets- och sekretesslagen kräver att det ska 

sekretessbeläggas (SFS 2009:400). Flashback har sekretessregler som avser att skydda 

användarnas personuppgifter och det är därför förbjudet att skriva ut identifierbara uppgifter på 

forumet. Då vi studerar ett internetforum kommer användarnas integritet vara lika skyddad i 

forumet, som i den här studien. Flashback är ett öppet forum där inläggen är tillgängliga för 

vem som helst att ta del av. Det är möjligt för läsare att själva gå in på tråden, vilket vi som 

författare inte kan ta ansvar för sekretessmässigt.  

 

Information på Flashback forum oavsett om det handlar om citat eller användarnamn, kan 

spåras genom sökmotorer. Av den aspekten kan det vara svårt att garantera anonymitet av 

användarnamnen. Därför kommer användarna inte benämnas utifrån sitt användarnamn i 

studien, utan citaten kommer refereras till inläggsnumret. Det kan vara bra att vara medveten 

om att det som publiceras på internet oftast inte är skrivet för att vara underlag studier, samtidigt 

som det skapar ingång till naturligt förekommande interaktion och kommunikation. Det är med 

andra ord svårt att uppnå kravet på informerat samtycke, när det kommer till materialet i denna 

studie (Berg, 2015, s.131). Vi tar däremot ansvar för att hämtad data endast kommer användas 

till studiens syfte, vilket knyter an till nyttjandekravet. På grund av dessa etiska överväganden 

är bedömningen att studien inte går emot någon av de principer som nämndes ovan, då 

materialet hämtats på ett sätt som inte lämnar ut känsliga uppgifter. Studien har inte heller brutit 

mot någon regel på Flashback forum genom hämtad data.  



 

22 

 

5.5 Reliabilitet och validitet  
Enligt Kvale och Brinkmann innebär begreppet reliabilitet tillförlitligheten i en studie. De 

beskriver att tillförlitligheten kan förstås i relation till om ett resultat kan reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare. Genom att relatera reliabilitet till studien finns medvetenhet 

om att materialet kan förändras. Det finns alltid en risk att inlägg tas bort och att nya inlägg 

tillkommer. Materialet i studien är i behov av att Flashback som forum finns kvar. Data som 

samlats in är dessutom tillgänglig för allmänheten att ta del av, vilket gör att andra kan 

genomföra liknande studier av samma material, vilket kan bidra till studiens reliabilitet. 

Inläggen kan självfallet ge olika svar beroende på vad forskaren undersöker och vill få ut av 

materialet, samt vilken tolkningsförmåga forskaren har (Kvale & Brinkmann, 2014, s.295).  

 

Enligt Kvale och Brinkmann innebär hög validitet i en studie att metoden undersöker vad den 

avser att göra. Validiteten är hög i studien, då det används en metod avsedd för att studera 

nätkommunikation. Författarna menar att ansvaret för validiteten i studien ligger på forskarna 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.296). Detta har tagits hänsyn till genom att ständigt kontrollera, 

ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten under arbetets gång. Bergström och Boréus skriver att 

god förståelse för studien kan öka validiteten i undersökningen, eftersom studien bygger på att 

forskaren tolkar resultaten (Bergström & Boréus, 2018, s.39). Detta är något som försökt 

eftersträvas under arbetsprocessen. Det som upptäckts under tiden är att vår förförståelse också 

kan vara negativ för studiens pålitlighet. Vi kan ha skapat oss förutfattade meningar om 

Flashback och fallet skolattacken i Trollhättan, som gör att inläggen tolkats annorlunda än vad 

författaren till inläggen syftade till. Därför finns medvetenhet om att våra förkunskaper medför 

en risk till att kategoriseringen och tolkningen blivit påverkat av detta.  

 Resultat  

Studiens resultat är uppdelat i två avsnitt: föreställningar innan avslöjad identitet på 

gärningsmannen och föreställningar efter avslöjad identitet på gärningsmannen. Det 

genomgående tema som redogörs i båda avsnitten är: föreställningar av gärningsmannen. De 

två avsnitten innehåller olika kategorier som kommer presenteras under varje avsnitt. 

Kategorierna formades efter den kodning som gjordes under bearbetningen av materialet.  

6.1 Föreställningar innan avslöjad identitet på gärningsmannen 
Följande avsnitt visar föreställningar om gärningsmannen innan hans identitet är avslöjad. 

Avsnittet är format efter kategorierna: etnicitet och personlighetsdrag. 
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6.1.1 Etnicitet  

Följande kategori omfattar två stycken föreställningar av gärningsmannen: svensk och 

invandrare.1 

 

6.1.1.1 “Gärningsmannen är en vit svensk, hur otroligt det än må verka” 

Kommande kategori belyser bilden av gärningsmannen utifrån diskussioner om etnicitet. Det 

förekommer två dominerande föreställningar i tråden gällande vem gärningsmannen kan tänkas 

vara. En av dessa är föreställningen om gärningsmannen som svensk.  

Shit vad hemskt! Måste vara en galen panik på skolan. Det jag lägger märke till när man kollar 

inslagen ifrån tv så ser jag bara invandrare som står runt skolan och i bakgrunden. Inte en enda 

svenskfödd person. Detta tyder verkligen på att det är en svensk-GM2 som tappat det. bara min teori 

och magkänsla (#604).  

Föreställningen baseras återkommande på att det befinner sig invandrare på skolan. Detta 

skapar en diskussion kring att gärningsmannen måste vara en arg svensk som “tappat det” 

mot invandrare. Det förekommer citat som: “Är väl betydligt större chans att det är en arg 

vit neckbeard3 kille” (#26). Reaktionerna på föreställningen av gärningsmannen som 

svensk, visar sig dessutom vara av förvåning i Flashbacktråden. I inlägg #500 skrivs det 

“har av ‘källor’ fått reda på att gärningsmannen är en vit svensk, hur otroligt det än må 

verka så är det så, en mkt pålitlig källa på plats” (#500). Föreställningen framhävs genom 

diskussioner som: “Är det alltså en arg svensk man som attackerar en blatteskola?” (#169) 

eller uttryck som “kan det verkligen vara en svensk som gjort det?”. I ett annat inlägg 

skrivs det: 

Nu är du bara löjlig... det finns bara ingenting som tyder på att det skulle vara en invandrare, så jag 

förstår bara inte varför folk drar den slutsatsen utan någonting som tyder på det? Är väl större chans 

att det är en vit mobbad neckbeard alternativt en arg nynazist som vill decimera antalet invandrare i 

området? (#106). 

 

 

1 När det hänvisas till begreppet invandrare syftar det på en person som har ett icke-svenskt ursprung 
(Flashback, 2015). 
2 I Flashbacktråden benämns gärningsmannen med förkortningen GM (Flashback, 2015). 
3  "Neckbeard" är ett slang för en stereotyp av män som uppvisar egenskaper som sociala svårigheter 
(Flashback, 2015). 
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När föreställningen om gärningsmannen som svensk etablerats, fortsätter diskussionen att 

denne också måste varit mobbad. Resonemangen i tråden antyder att gärningsmannen är en 

“mobbad svenne” som fått nog av invandrare. Dessutom framkommer det att det ofta är 

utanförskap och social inkompetens som präglar gärningsmän i liknande dåd. “Tydligen 

problem på skolan förr. Så kanske en arg svensk som fått nog. Mobbad fan som inte orkar mer?” 

(#618). Detta är ett resonemang som genomsyrar flera av inläggen i tråden. Ett annat 

resonemang som fördes är ”Var MGM4 mobbad i skolan tro? Vet ju svenska barn i Bergsjön, 

Angered, Frölunda, som är invandrartäta, som blir mobbade just för att de är ljushyade” 

(#1644). Diskussionen berör huruvida gärningsmannen blivit mobbad av invandrare, och därav 

skulle hysa ilska mot just den gruppen.  

Resonemangen antyder att det måste vara en svensk gärningsman som var trött på invandringen. 

Det förekommer även de som refererar till att gärningsmannen ville mörda i sin kamp för 

Sverige och att han måste hatat “blattar”. 

 

Med tanke på att det är kronogården5 dvs den skolan där alla är utlänningar så är det med all säkerhet 

en galen SD kille som hatar blattar ala norska Anders (#12).  

 

[...] GM väntade tills han fick tag i en manlig lärare och två unga pojkar, och det var dessa han ville 

mörda i sin kamp för "Sverige" (#1234). 

 

Det förs resonemang om att det endast bor invandrare i området. Det finns ingen förvåning i 

tråden över att det är i Kronogården händelsen skett. Kronogården beskrivs som en plats där 

det är stora problem med kriminalitet. Platsen beskrivs som ett “apnäste” (#328) och att på 

grund av invandringen var detta dåd bara en tidsfråga. 

 

Jag bor i Trollhättan och jag är faktiskt inte särskilt förvånad. Vi har allvarliga våldsdåd, skjutningar 

t ex, titt som tätt här. Nästan alltid på Kronogården. Det är inte blandningen av kulturer som är 

problemet, det är enskilda kulturer i sig som är problemet. Att blanda bronsålderskultur med 

västerländsk kultur fungerar ju givetvis bättre än bara bronsålderskultur. Utan västerlänningar så 

hade de haft det precis lika förträffligt som de har i sina hemländer. (#431). 

 

4  I tråden framkommer det inlägg där den misstänkte gärningsmannen benämns som MGM 
(Flashback, 2015). 
5  I tråden framkommer det inlägg där den misstänkte gärningsmannen benämns som MGM 
(Flashback, 2015). 
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Kronogården beskrivs som en plats där det inte finns några svenskar och det framkommer att 

användarna är enade i diskussionerna om platsen. Föreställningen om platsen är att det är ett 

“förlorat område”. “Kronogården är ett s.k förlorat område....inte konstigt att tragedin utspelar 

sig på ett sådan ställe!”(#429). Resonemangen fortsätter “För Trollhättebor och folk runt om 

staden som känner till Kronogården så kommer inte detta precis som en chock. Som du säger, 

en förlorad stadsdel i en (S) och (V) styrd kommun” (#433). 

 

När det diskuteras om gärningsmannens etnicitet beskrivs han även i likhet med en nazist vilket 

grundar sig i hans kläder. “Tysk uniform ser det ut som. Talar väl för att det kan handla om ett 

rasistdåd trots allt. Nån som har flippat pga samhällsutvecklingen?” (#699). Detta startar en 

diskussion i tråden och resonemangen fortsätter “Det ser snarare ut som en nazihjälm och rock 

än Darth Vader, iaf på den bilden” (#715). På det svarar en annan användare “Ja vafan? Alla 

ser väl att det är en tysk naziuniform?” (#718). 

 

6.1.1.2 “Muslimer är rätt pigga på det där med att halshugga” 

Den andra föreställningen om gärningsmannen är att det skulle vara en invandrare. 

Återkommande diskussioner i tråden berör huruvida det kan vara en invandrare eller muslim 

som är gärningsmannen. Resonemangen underbyggs av att gärningsmannen använde ett svärd. 

Det menas i Flashbacktråden på att en svensk person inte skulle använt ett svärd och detta tyder 

på att en invandrare är skyldig till brottet. I och med föreställningen av gärningsmannen som 

invandrare, framkommer även bilden av honom som en IS-terrorist.6 Det resoneras i tråden att 

gärningsmannen skulle kunna sammanlänkas med terrorgruppen IS, då han bär svarta kläder 

och har ett svärd (#285).  

Är väl snarare så att skjutvapen faktiskt inte är så lättillgängliga i Sverige om man inte redan har 

kontakter inom den kriminella världen. En kniv eller som i detta fall (?) en machete är däremot rätt 

lätt att skaffa. Men visst, vissa muslimer verkar rätt pigga på det där med att halshugga (#255).  

 

 

6  Islamistiska staten är en militant terroristgrupp som strider för att upprätta en islamisk stat och 
anhängarna till organisationen är IS-terrorister (Globalis, 2017). 
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Gärningsmannen refereras genomgående till att kunna vara en invandrare eller muslim. I 

samband med detta diskuteras det även om “det nya Sverige”. 

 

Nej, hur fruktansvärt detta än är, så var det inte oväntat, bara en tidsfråga. Vi som bor här i stan vet 

ju hur Kronogården är. Man törs inte ens åka dit till biblioteket längre, det ligger ju förresten i skolan. 

Nu måste väl politikerna ta tag i de problem som finns där (#456). 

 

Nej, sådana här dåd pga den vansinniga invandringen! Samhället kollapsar fullständigt, då är det 

inte konstigt om folk börjar ta saken i egna händer. En röst på SD är en röst för att MINSKA risken 

för sådana här dåd (#1589). 

 

Samtalen i tråden behandlar hur dådet med tanke på gärningsmannen som invandrare, beror på 

att samhället håller på att kollapsa. Detta hävdas vara på grund av invandringen och 

mångkulturen som nu råder i Sverige. Resonemangen berör också hur mångkultur och 

invandring bidrar till att rasism uppstår (#1223). 

6.1.2  Personlighetsdrag 

Nästa kategori belyser de två andra föreställningarna som finns av gärningsmannen. Dessa 

grundar sig i hans etnicitet som svensk men utifrån personlighetsdrag, vilket är ensamvarg och 

psykiskt sjuk. 

 

6.1.2.1  “Lonewolf med jätteintresse för ninjor” 

En av framställningarna beskriver gärningsmannen som en ensamvarg. 

 

 Vem äger ett svärd? Får mig att tänka på antingen en lonewolf med jätteintresse för ninjor/manga 

eller någon med machete eller liknande (#25).   

 

Givet att GM är en ensamvarg med assburger-tendenser, en sån där udda filur man inte riktigt kan 

få någon ögonkontakt med. Beväpna skolorna (#1171).  

 

Det återkommer inlägg som påpekar att det är just svärdet som skulle indikera till att det är en 

ensamvarg som utfört dådet. Genomgående diskussioner om gärningsmannen i och med denna 
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föreställning, är dessutom att han skulle vara en ny Breivik7 eller inspirerad av gärningsmän i 

USA. I ett inlägg skrivs det: 

 

 Låter väldigt mycket som ett USA-inspirerat dåd med en helsvensk loner-nörd som antingen har 

SD-motiv och är lack på invandrare eller gör det för att han inte fått ligga eller dylikt. Fyfan vilken 

sjuk händelse. Tänk att sitta där i klassrummet (#427). 

 

Det är dessutom flera resonemang som pekar på att om gärningsmannen är svensk är han 

möjligtvis en ensam mentalt sjuk person, men om det är en invandrare eller muslim är det 

vanligare att brotten görs i grupp och är planerade (#1085). 

 

6.1.2.2 “Vilket jävla psyko” 

Den andra föreställningen om gärningsmannen baserat på personlighetsdrag, är bilden av 

honom som psykiskt sjuk. 

Jag tror faktiskt inte att det här har någon bakgrund i religion utan snarare i en psykiskt abnorm ung 

man som haft någon beef med skolan. Kanske tidigare eller snarare nuvarande elev där själv (#477).  

Det finns dem som refererar till gärningsmannen som att han måste ha en psykisk störning. 

Vidare förekommer det inlägg där det skrivs “Vilket jävla psyko. Tyvärr är dådet inte oväntat, 

alltid nån som ska leka copycat efter de senaste åren uppmärksammade skolmassaker” (#1284). 

Utifrån föreställningen om honom som psykisk sjuk, menas det i tråden på att det måste sättas 

en diagnos på honom. Något som framkommer i flertal inlägg är att gärningsmannen skulle 

vara diagnostiserad med asperger.8 Diskussionen ser ut på detta sätt:  

Jag får känslan av att det kommer visa sig att gm har asperger (#1654). 

 

Håller med. Ser ut som ett Aspergerbarn (#1665). 

 

 

7  Anders Behring Breivik är en norsk högerextrem terrorist. Han utförde ensam terrorattentaten i 
Norge 2011, och har erkänt och är dömd för brotten (Nationalencyklopedin, u.å). 
8  Aspergers syndrom är en lindrigare form av autism och kan innebära emotionella och sociala 
svårigheter (Holmén, 2017). 
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Detta resoneras det sedan vidare om i tråden: “Asperger isolerar människor vilket i sig ökar 

risken för utbrott. Asperger leder till social isolering vilket sedan leder till sånt här. De sker 

dock i extremt få fall” (#1765). Det många resonemang i tråden pekar på är att det som ligger 

till grunden för sådana brott är social inkompetens och utanförskap. Därför skulle det vara mer 

sannolikt att kunna vara en person med asperger syndrom, snarare än en person med 

psykossjukdomar eller depression. Endast några få resonemang i tråden berör huruvida 

psykvården kommer få ta på sig ansvaret av detta. Resonemangen berör då att vården i Sverige 

fallerat totalt och att personer som behöver hjälp inte får den hjälp de behöver i tid. Det gör 

personer som gärningsmannen, det vill säga psykisk sjuka människor, till tickande bomber 

(#623). 

6.2 Föreställningar efter avslöjad identitet på gärningsmannen  
Följande avsnitt visar föreställningar om gärningsmannen efter att hans identitet är avslöjad. 

Kategorierna som presenteras är: etnicitet och personlighetsdrag. 

6.2.1  Etnicitet 

Kategorin kommer redogöra för föreställningen av gärningsmannen som svensk. 

6.2.1.1  “Tragiskt han ser ju ut som en fullt normal och snäll människa”  

När gärningsmannens identitet blivit avslöjad och det är bekräftat att det är en svensk 

gärningsman, skapas en föreställning om att han skulle kunna vara en “vanlig” och “normal” 

kille, en medelsvensson.9 

 

Flera verkar ha en uppfattning om att de som utfört skolmassaker tidigare har varit mobbade loners 

och det är fel. I de flesta fallen så har det varit vanliga "medelsvensson" om jag uttrycka det så. De 

har haft vänner och inte varit mobbade men det som kommer ut från media är några intervjuer från 

grannar som ex sett gm suttit på en balkong med lampan avstängd eller intervjuer från personer som 

gått i skolan med gm för 10 år sen och då var gm konstig (#2892).  

 

Detta är baserat på utseendet då media gått ut med bilder på gärningsmannen. I ett inlägg står 

det “Tragiskt han ser ju ut som en fullt normal och snäll människa. Hur fan kan det slå så slint 

i huvudet på en människa” (#1490). Det går även att utläsa i ett annat inlägg “Ja det stämmer. 

Jag tycker att MGM ser ut att vara en ganska vanlig kille, ingen sjuk människa som man skulle 

tro kunna begå sådana här hemskheter” (#920). I tråden framkom det även en förvåning över 

 

9  En medelsvensson syftar till gärningsmannen som en “vanlig” och “normal” svensk kille. När 
begreppet omnämns i texten hänvisar det till en person med svenskt ursprung (Flashback, 2015). 
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att gärningsmannen var svensk och i ett inlägg står det: “Jag var själv helt säker på somalier så 

jag höll på att trilla av stolen, men helvit och helsvensk” (#531). Andra inlägg pekade på att 

han var en i mängden i det svenska samhället som anser att massinvandringen gått för långt och 

därmed argumenterar mot att han skulle var psykiskt sjuk (#533).  

6.2.1.2 “En udda fågel” 

En annan föreställning kring gärningsmannen är att han skulle vara annorlunda. Det 

dominerande påståendet om att han var en annorlunda kille grundar sig i att användarna har 

granskat hans Facebooksida. De upptäckte då hans låga antal Facebookvänner och antyder 

utifrån det att han verkar vara avvikande. Flera inlägg påpekar detta och i två stycken står det: 

 

Antalet vänner på facebook kan vara en indikation på att man är en udda fågel, men behöver inte 

alls vara så. Av egen erfarenhet så har jag några vänner som inte har så många på FB och dom är lite 

av udda människor (#1228).   

 

Ser helt svensk ut, att döma av hans Facebook-sida. Hans omslagsbild ger ju inga trevliga vibbar, 

direkt (#935).  

 

6.2.1.3  “Kronogården, platsen där det bara bor invandrare och muslimer” 

Till följd av framställningen av hans etnicitet diskuteras även brottsplatsen i tråden och 

Kronogården beskrivs som ett utsatt område. Det var många användare som skrev att de flesta 

invånare i Kronogården har en utländsk bakgrund. I inlägg  #2939 står det “Måste ha varit typ 

95 % invandrare på skolan? På bilderna är det ju negrer och muslimer precis överallt! Helt sjukt 

ju! Anton måste känt sig utanför!” (#2939). Det poängteras ofta i tråden att det i Trollhättan 

befinner sig många invandrare och att det inte fanns mycket annat att “hugga” ner i skolan. 

Inläggen pekar på att det skulle vara något hotfullt, både för att gärningsmannen måste känt sig 

utanför, men också hotfullt för samhället. 

 

[...] Jag tror att många unga känner en stor oro för deras framtid när det knappt finns jobb eller 

bostäder. Samt att invandrare prioriteras i många fall. Vilket givetvis ändå inte rättfärdigar detta på 

något sätt. Vem vet om regeringen hade haft en ansvarsfull politik och lyssnat på folkets oro och 

frustration tidigare. Så kanske inte detta hade skett. Men som sagt kan vara av helt andra orsaker 

också (#2696).  
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I samband med föreställningen om Kronogården som ett invandrartätt område förekommer 

inlägg som påpekar att gärningsmannen måste haft någon personlig koppling till skolan eller 

offren. I inlägg #2674 står det “Det känns mer som att han gick dit med ett mål och inte att 

döda så många som möjligt. Han var troligtvis ute efter nån eller några specifika personer” 

(#2674). En annan användare skriver:  

 

Jag tror inte alls att det har något med rasism att göra. Varför på skolan? Varför började han inte 

döda direkt (bilden han är med på) när han kom in? Varför höll han om “blattarna” om han är så 

snedvriden rasist att han planerar på att döda folk? Det finns något annat motiv i den här historien 

känns det som (#2643).  

 

Det framkommer även inlägg som menar på att politikerna inte tar segregeringen på allvar och 

att invandrarna måste fördelas mer i samhället för att undvika att liknande händelser inträffar. 

Eftersom skolan var invandrartät skulle det vara ett gynnsamt mål för extremister som hatar 

invandrare. Till följd av denna diskussion framkommer det inlägg där användarna vill veta om 

invandrare nu kommer utföra hämnd mot samhället i form av våldtäkter, då offren hade 

utländskt utseende (#1573). 

 

6.2.1.4  “Jag upplevde massa hat från araber” 

Diskussionerna i tråden fortsätter i samma spår och det finns användare som antyder att 

gärningsmannen måste varit mobbad eller trakasserad av invandrare, eftersom han gick på en 

invandrartät skola. Det finns inlägg där det uttrycks att det är vanligt för svenskar att uppleva 

hat från “araber”. Flera användare skriver inlägg om detta och undrar om gärningsmannen 

upplevt samma sak. Det skulle i så fall kunna förklara hans handling. I två inlägg skrivs det: 

 

Det är det mest realistiska. Jag upplevde massor av hat från araber där jag gick och den skolan 

var typ 50-50 araber och svenskar. I hans var det ju ännu värre ställt. Han blev säkert bötad 

och hotad på daglig basis (#2999).  

 

Gick GM på samma invandrartäta skola? Kan rimligtvis ha blivit mobbad, trakasserad under 

skolgången utav invandrare då? Tänker mest om han under några år nu byggt upp ett hat som tyvärr 

eskalerade rätt ordentligt tidigare idag (#2978).  
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6.2.2  Personlighetsdrag 

Kategorin personlighetsdrag kommer presenteras utifrån föreställningarna av gärningsmannen 

som psykiskt sjuk, SD-anhängare och homosexuell.  

6.2.2.1  “Det bara skriker ADHD-drag eller annan störning om grabben” 

En av föreställningarna är att gärningsmannen skulle vara psykiskt sjuk. Det förs diskussioner 

i tråden om vilken diagnos han hade och om han skulle haft autism, schizofreni eller ADHD.10 

I följande inlägg står det “Hahah det bara skriker ADHD-drag eller annan störning om 

grabben... tragiskt” (#2838). I flera inlägg uttrycktes det att gärningsmannen garanterat måste 

varit deprimerad. “Jag skulle inte bli förvånad om det visar sig senare att den här killen lider 

eller har lidit av depression och även kan klassas som psyksjuk. Normalt fungerande människor 

begår inte sådana här brott” (#2531). Det fanns de som påpekade att han gick på antidepressiva 

och ett exempel på ett inlägg lyder “Sätter en mindre summa pengar på att han även gick på 

antidepressiva. Sådana preparat gör en ofta känslokall. De finska skolskjutarna samt 

Columbinemördarna gick på SSRI-preparat” (#2532).  

 

[...] Finns bara två alternativ till att han gjorde som han gjorde:  

1. Autism, psykopat, skizo eller liknande. Som samhället på något vis missat. Många år av 

utanförskap och hat fick till slut hans bägare att rinna över.  

2. Nån slags psykos (#2710). 

 

6.2.2.2 “Unga arga män borde låsas in på rättspsyk” 

Det förekommer även användare som konstaterar att gärningsmannen var en ung arg man som 

borde ha låsts in på rättspsyket. I ett inlägg står det “ [...] Unga arga män måste få vård/låsas in 

på rättspsyk omedelbart ifall denne börjar visa symptom på utanförskap, rasism, psykisk 

sjukdom” (#1506). Resonemangen om vården fortsätter och det är en dominerande diskussion 

att det måste satsas mer pengar och andra resurser till vården. Det finns de som menar på att 

om han hade fått den hjälp han hade behövt skulle detta aldrig hänt. Det riktas genomgående 

kritik mot vården och det påpekas även att vården bidrar till att samhället står inför oro (#1551). 

Det förekommer resonemang kring att om det inte sker en permanent samhällsförändring snart 

kommer liknande händelser att inträffa (#2506). 

 

 

10  ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den påverkar 
koncentrationsförmågan, samt att kunna styra och kontrollera sitt beteende (Holmér, 2019). 
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Tycker det är så jävla jobbigt att tragedier som dessa blir använda som politiska slagträn. Vi behöver 

mer resurser till psykvården och ett mer öppet och accepterat samhälle där unga män vågar vända 

sig till professionella för att få stöd. Jag har arbetat med ungdomar länge och träffat många killar i 

riskzonen för att begå våldsbrott (även sexuella) för att de mår dåligt och inte har något sunt utlopp 

för aggressioner som kommer med att känna sig missförstådd, ibland i kombination med en diagnos 

av något slag. (#2517). 

 

I ett annat inlägg där det riktas kritik mot vården står det följande: 

 

Precis, detta skall bli väldigt intressant att få reda på, vem skall skuldbeläggas då? Sedan blir man 

ju föga förvånad när något sånt här händer. När det ska skäras ner på psykvården hela tiden och att 

psykiskt sjuka idag får vänta väldigt länge på att få hjälp, om dom nu ens får hjälp vill säga. 

Är det då konstigt att det slår slint på psykfall som denna? Inte det minsta (#2493). 

 

Kritiken fortsätter och det visar följande två inlägg på: 

 

GM var ung arg vit man. Nästan alla skolskjutningar och massakrer av diverse tillhyggen sker av 

unga arga män. Frågan är, när fan blir det nog? Är det något jag har missat? [...]. Unga arga män 

måste få vård/låsas in på rättspsyk omedelbart ifall denne börjar visa symptom på utanförskap, 

rasism, psykisk sjukdom.Jag är rädd för mina framtida barn. Att dom ska bli offer för den våldsvågen 

som sveper över hela världen utförd av arga unga män (#1506). 

 

Den enkla förklaringen vore förstås någon sorts akut psykos, men i dagens samhälle skulle det inte 

förvåna mig om man finner att han inte led av någon allvarlig psykisk störning vid tiden för dådet. 

Vad detta beror på är ett ämne för en annan tråd, men kortfattat tror jag att vårat samhälle nu är så 

mycket nära en fullständig urspårning. En del unga har blivit så pass distanserade att de kan göra 

sådana här avskyvärda saker utan att direkt förstå att de gör något fel (#152). 

6.2.2.3  “Klockrent SD-psykfall”  

Utifrån gärningsmannens Facebooksida, där användarna sett bilder på honom påstås det att han 

måste ha varit en SD-anhängare.11 Användarna refererar till partiet som främlingsfientligt och 

rasistiskt. Det framkom diskussioner om att han var en SD-sympatisör som gav sig på 

invandrare. Det fanns de som menade att det vore sannolikt att han var Sverigedemokrat 

 

11  SD är förkortning av det svenska partiet Sverigedemokraterna med en nationalistisk och 
socialkonservativ inriktning (Nationalencyklopedin, u.å). 
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eftersom det är det största partiet och diskussionen fortsätter med användare som menar att han 

är ett “klockrent SD-psykfall” (#893). Det skrevs också att han var en vit svensk man som 

lyssnar på bandet Rammstein, vilket då legitimerar honom som potentiell SD-sympatisör 

(#1570).  

 

6.2.2.4 Har han lyckats tvätta bort sin läggning? 

Det diskuteras vidare utifrån att användarna resonerat kring hans Facebook att han även kan ha 

varit homosexuell. Det menas på att han kan ha varit starkt religiöst troende inom en inriktning 

där homosexualitet inte är accepterat och att han tillslut ska “lyckas tvätta bort sin läggning” 

(#2851). Resultatet visar även att det finns de som menar att han skulle vara en självhatande 

homosexuell. I inlägg #2355 står det “Ju mer jag tänker på det, jag tror mer på att han var en 

frustrerad smygbög än rassenasse. Han gillar inget med kvinnor, Rammstein är bögarnas 

favvorunkpojkband no 1, han mördade bara män” (#2355). Det framkommer även användare 

som menar på att utifrån en publicerad bild på gärningsmannen i media såg han 

“fjollig/homosexuell ut” (#2815). 

 

6.3 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis skiljer sig föreställningarna åt i tråden innan och efter identiteten är 

avslöjad. Innan identiteten är avslöjad framställs två dominerande föreställningar av 

gärningsmannen vilket är utifrån etnicitet. Han framställs antingen som svensk eller invandrare. 

Genom föreställningen av en invandrare, menades det på att han också kunde liknas vid en IS-

terrorist eller muslim utifrån klädseln och svärdet. Gärningsmannen som invandrare är inte av 

förvåning i tråden, och användarna menade att samhället håller på att kollapsa på grund av 

invandringen. Skulden för brottet lades på invandrare som grupp. Föreställningen av 

gärningsmannen som svensk präglades av förvåning, men grundades i att det befann sig 

invandrare på skolan. Argumenten var att det måste varit en arg svensk som fått nog av 

invandringen och att han ville mörda i sin kamp för Sverige. Kronogården beskrivs som ett 

förlorat område, som har problem med kriminalitet och mycket av skulden lades på området. 

Gärningsmannen framställs också utifrån personlighetsdrag, vilket är utifrån föreställningen om 

honom som svensk. Han framställs som en ensamvarg och en ny Breivik utifrån svärdet, samt 

som en nazist utifrån klädseln. Som psykiskt sjuk framställs han ha asperger syndrom, 

användarna menar att diagnosen leder till social isolering. 
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Efter identiteten är avslöjad kvarstår föreställningen om gärningsmannen som svensk, men med 

annan innebörd. När det publicerats en bild på gärningsmannen beskrivs han som “vanlig” och 

“normal”, en medelsvensson. Utifrån sin Facebook beskrivs han kunna vara en udda fågel på 

grund av lågt antal vänner. Det skrivs även att han måste ha blivit trakasserad dagligen av 

invandrare, vilket förklarade hans hat mot gruppen. Han beskrivs med tre möjliga karaktärsdrag 

när identiteten var avslöjad: psykiskt sjuk, SD-anhängare och homosexuell. Genom att han 

beskrivs som psykiskt sjuk framställs han som deprimerad. Skulden för brottet tillskrivs vården 

samt samhället och inte gärningsmannen själv eller gruppen svenskar. Resultatet visar hittills 

att gruppen invandrare beskylls för brottet. Utifrån denna sammanfattning har två kategorier 

formats som kommer vara utgångspunkten i analysen. Då det var två föreställningar som gav 

mest diskussion i tråden och som kan anses vara de mest framträdande föreställningarna, är det 

utifrån gärningsmannen som invandrare och svensk analysen kommer ta utgångspunkt.  

  Analys  

I det här avsnittet kommer studiens resultat analyseras med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket. Analysverktyget kommer att vara Goffmans (2014) teori om stigma. Analysen 

kommer presenteras utifrån två teman: IS-terrorist och medelsvensson. För att förtydliga 

analysens disposition kommer det inte endast diskuteras om invandrare i temat IS-terrorist och 

inte endast om svenskar i temat medelsvensson. För att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar kommer diskussionerna ske parallellt mellan gruppen invandrare och gruppen 

svenskar i analysen. Goffman (2014) beskriver att de som på ett icke önskvärt sätt avviker från 

de speciella förväntningar som finns, kan definieras som normala. Därför gör vi tolkningen att 

användarna i tråden kan tolkas som de normala, som tillskriver andra människor stigma.  

7.1 IS-terrorist  

De två första stereotypa bilder som framkom i tråden var gärningsmannen som svensk och 

invandrare. 

7.1.1 Klädseln och normativa förväntningar 

Goffman (2014) menar att social information kan förklara de egenskaper som karaktäriserar en 

individ. Resultatet visar att gärningsmannens sociala information först förmedlas via klädseln. 

Detta visar på en första tendens till att föreställningarna präglas av ett argumentationsmönster i 

tråden. Genom klädseln tillskrivs gärningsmannen symboliskt stigma. Detta görs för att påvisa 

nedvärdering av personen från användarnas sida. Detta visar sig på två sätt, det första är att 
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klädseln skulle symbolisera en nazist från andra världskriget, eller att han på grund av svärdet 

skulle kunna vara en ny Breivik. Detta är utifrån föreställningen om honom som svensk. Det 

andra är att klädseln och svärdet skulle vara en symbol för en invandrare eller IS-terrorist. Ett 

förtydligande av argumentet görs i modell 1 nedan. 

 

Modell 1 ovan belyser hur användarna i tråden tillskriver gärningsmannen symboliskt stigma 

och att det inte är informationsbäraren i sig som påvisar det, det vill säga gärningsmannen, 

vilket visar på att det endast är användarnas normativa förväntningar som ligger till grund för 

nedvärderingen. Resultat går i likhet med Gardell (2017) som menade att muslimer beskrivits 

som terrorister, samtidigt som en vit person inte skapat rubrikerna “terror” i media. Vårt resultat 

visar att båda föreställningarna av gärningsmannen beskrivs nedvärderande, föreställningen om 

gärningsmannen som svensk hänvisar däremot till tidigare dåd och gärningsmän, som Breivik. 

Medan föreställningen om en invandrare leder till ett direkt konstaterande att gärningsmannen 

skulle kunna vara en terrorist. 

Vidare visar resultatet hur gärningsmannens virtuella sociala identitet framhävs i tråden, det vill 

säga att han tillskrivs möjliga felaktiga egenskaper utifrån föreställningen som invandrare eller 

IS-terrorist. När framställningen av gärningsmannen som invandrare framhävs, diskuteras detta 

som något väntat, medan diskussionen om gärningsmannen som svensk visar på stor förvåning. 

Detta visar vidare på hur gärningsmannen inte endast tillskrivs stigmasymboler genom 

klädseln, utan även via hudfärgen. Contis (2018) studie visade på hur muslimer inte betraktades 

som människor av omvärlden, utan betraktades utifrån en stereotyp bild där de inte ansågs fullt 

mänskliga. Argumentationsmönstret i Flashbacktråden präglas av liknande betraktning av 

gruppen invandrare. Resultatet visar hur egenskaperna som karaktäriserar en invandrare i tråden 

snarare faller in i ett mönster på grund av hudfärgen. Gruppen IS-terrorister präglas av ett 

tillskrivet stigma, vilket inte gruppen nazister gör. Det visar på hur invandrare besitter en icke 

 

 

 

 

 

 

Modell 1. Argumentationsmönster A. Modellen visar hur argumentationsmönstret på tråden 

är uppbyggt utifrån gärningsmannens kläder.  
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önskvärd egenskap, och tilldelas en stigmatiserande roll i tråden. Goffman menar att de första 

intrycken av en person formar normativa förväntningar som sedan sätter ramen för de sociala 

spelreglerna. Resultatet visar hur inläggen präglas av en stereotyp bild, där de sociala 

spelreglerna omfattar att invandrare vanligen är anledningen bakom att brott sker. 

7.1.2 Gruppen invandrare  

På grund av att gärningsmannen som nazist inte tillskrivs negativa egenskaper, förstärks istället 

stigmatiseringen av gruppen invandrare. Empirin visar hur flera användare i sina inlägg 

refererar till att samhället måste ta tag i de problem som finns i Kronogården. Detta illustrerar 

hur platsen speglar socialt utanförskap från det svenska samhället. Goffman (2014) beskriver 

hur den sociala identiteten ibland kan spegla en hel grupp. Det förutsätts innan användarna vet 

vem gärningsmannen är, att han är likadan som övriga invånare i det område han kommer från. 

Det förklarar att hans sociala identitet som invandrare, också speglar hur alla skulle vara 

kriminella invandrare i Kronogården. Gruppen invandrare utsätts därmed för tribal 

stigmatisering av användarna, vilket förtydligas i modell 2 nedan.  

 

Resultatet belyser att människors sociala identitet omfattas av särskilda sociala spelregler. Detta 

argument byggs även upp när “normala personer” som bor i närheten av området där tribalt 

stigmatiserade grupper finns, inte har något problem med att bevara de fördomar som finns. I 

ett inlägg skrevs det:  

Nej, hur fruktansvärt detta än är, så var det inte oväntat, bara en tidsfråga. Vi som bor här i stan vet 

ju hur Kronogården är. Man törs inte ens åka dit till biblioteket längre, det ligger ju förresten i skolan 

(#456).  

Detta påvisar hur fördomar förs in i tråden och hur fördomarna även upprätthålls.  

7.1.3  Området Kronogården 

Vårt resultat visar fortsättningsvis hur bilden av invandrare skapar en process i tråden. 

Associerat till vad Hinton (2003) hänvisar till är stereotyper förenklade bilder i människors 

 

 

 

 

Modell 2. Argumentationsmönster B. Modellen visar hur argumentationsmönstret är 

uppbyggt innan gärningsmannens identitet är avslöjad. 
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huvuden, och dessa präglas oftast av fördomar. Resultat visar hur användarna konstruerar 

uppfattningar om handlingen och sedan kopplar uppfattningarna direkt till vad de anser vara 

gärningsmannens brister. Detta påvisas i tråden när det direkt hänvisas till folkgruppen de tror 

han kommer från, eller hudfärgen de tror han har. Genomgående pekar inläggen på att förklara 

invandrare utifrån underlägsenhet, och genom det påvisa vilken fara gruppen kan vara för 

samhället. I likhet med Malmqvists (2015) studie där gruppen tiggare framhävs som en utgrupp 

på grund av deras etnicitet, illustrerar vårt resultat hur nedvärderingen av gruppen invandrare i 

Kronogården präglas av rasistiska argument och fientlighet. 

För att belysa detta beskrivs Kronogården som ett “förlorat område” (#429) vilket visar på en 

liknelse för den fara platsen utgör, området går inte att rädda om inte invandringen stoppas. 

Argumentet illustreras även i modell 2 ovan. Detta går också i linje med Gardells (2017) studie 

där det påstods att gärningsmannen kunde vara en muslimsk invandrare som var fientlig mot 

det norska samhället. Vi upptäckte ett mönster i jämförelse med den studien, då vårt resultat 

visar att det är viktigt för användarna att framhäva vilken skada gruppen invandrare gör mot det 

svenska samhället. Vårt resultat visar hur det är viktigt att skilja invandrare från det svenska 

samhället, likadant som det i Gardells studie påvisar vad som skiljer muslimska invandrare från 

det norska samhället. Det övergripande mönster som hittills genomsyras i tråden är 

stigmatiseringen av gruppen invandrare och övertygelsen om hur gruppen och området 

Kronogården representerar fara för samhället.  

7.2 Medelsvensson 

När det tillkommer information om gärningsmannen och det bekräftas att han är svensk, 

beskrivs han utifrån utseendet som “en vanlig” och “normal” kille, en medelsvensson. Både 

innan och efter avslöjad identitet på gärningsmannen, framställs en stereotyp bild av honom 

som svensk men psykiskt sjuk.  

7.2.1 Normativa förväntningar 

Goffman (2014) menar att det är först när vi upptäcker en skillnad mellan en persons förväntade 

sociala identitet och den faktiska sociala identitet som stämplingen blir aktuell. Det sker främst 

när en individ agerar på ett icke önskvärt sätt som inte följer det mönster vi har kring hur denne 

borde agera. Förväntningen i tråden var att gärningsmannen skulle vara en invandrare: “Jag var 

själv helt säker på somalier så jag höll på att trilla av stolen, men helvit och helsvensk” (#531). 

När bilden av gärningsmannen blev bekräftad som svensk, var det inte längre aktuellt att 

tillskriva gärningsmannen symboliskt stigma, varken som nazist eller IS-terrorist. Resultatet 
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visar på antydan till att det finns normativa förväntningar på invandrare respektive svenskar i 

tråden, vilket återigen påvisar hur det förs in fördomar i argumenten. Goffman (2014) menar 

att det är utifrån normativa förväntningar som egenskaper tillskrivs individer eller grupper. Vårt 

resultat visar hur de egenskaper gärningsmannen tillskrivs, har utgångspunkt i den igenkänning 

som finns mellan de som skriver inläggen och uppfattningen om gärningsmannen. 

 

På grund av att det är bevisat att gärningsmannen är svensk, går det att förstå egenskaperna som 

nu tillskrivs honom utifrån att han tillhör ett “vi” i tråden, vilket refererar till de normala. Med 

hänvisning till Hirvonens (2013) studie, kan det lätt uppstå ett “vi och “dem” perspektiv på 

internetforum. Däremot visar vårt resultat på att gärningsmannen inte anses varit lojal mot 

gruppen svenskar på grund av sin handling. Detta visar hur användarna ger upphov till att 

förändra hans placering inom den sociala strukturen, med andra ord hans plats i det svenska 

samhället. Det är ingen i tråden som förlikar sig med gärningsmannen trots att de kan vara från 

samma etniska grupptillhörighet. Vi tolkar det som att när användarna vet att det är en svensk 

gärningsman försöker de istället försvara den egna positionen som svensk, genom att tillskriva 

honom möjliga stigmastämplar. Dessa kan verifiera hans särdrag och legitimera vad som gör 

honom mindre värd som svensk. Detta argument ges belägg för när han i tråden tillskrivs 

negativa egenskaper som att vara SD-anhängare, homosexuell eller psykiskt sjuk, som modell 

3 nedan belyser.  

 

Detta kan fortsatt förklaras utifrån det psykiska stigmat. Gärningsmannen tillskrivs negativa 

egenskaper utifrån möjliga karaktärsdrag hos honom. Detta förändrades från föreställningen 

om honom som invandrare, som då kunde förklaras utifrån det tribala stigmat. Goffman (2014) 

menar att det är den sociala informationen om en person som är avgörande för huruvida en 

person kommer att bli stigmatiserad. Istället för att begripa gärningsmannens bristfälligheter 

utifrån den folkgrupp han kommer från, söker användarna efter bristfälligheter i hans karaktär. 

 

 

 

 

Modell 3. Argumentationsmönster C. Modellen visar hur argumentationsmönstret är 

uppbyggt efter att gärningsmannens identitet är avslöjad. 
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Resultatet visar att stigmatiseringen kan bero på hur användarna ser på en persons kultur samt 

vilka fördomar som finns om kulturen. Vi gör tolkningen att användarna menar på att 

gärningsmannen tillhör en svensk kultur i och med hans utseende. En person från en svensk 

kultur representerar inte en fara på samma sätt som en person från en främmande kultur gör, 

detta visas genom följande citat:  

 

Det är inte blandningen av kulturer som är problemet, det är enskilda kulturer i sig som är problemet. 

Att blanda bronsålderskultur med västerländsk kultur fungerar ju givetvis bättre än bara 

bronsålderskultur. Utan västerlänningar så hade de haft det precis lika förträffligt som de har i sina 

hemländer (#431).  

 

Argumentet om att invandrare genomgående skuldbeläggs förstärks när användarna utifrån 

gärningsmannen som svensk istället menar på att det är samhällets fel att massinvandringen gått 

för långt, och beskyller inte gärningsmannen för brottet. Det tyder på att det finns en vilja att 

övertyga i tråden om att det är invandrarna som utgör en fara och inte gärningsmannen som 

person. Det är fortfarande invandrarna som speglar underlägsenhet i det svenska samhället.  

7.2.2 Kulturell likhet 

Genomgående i tråden när det refererats till gärningsmannen som svensk, har han också fått 

stämplingen som psykiskt sjuk. Gärningsmannens identitet följer inte den normativa 

förväntning användarna har. Det finns inte någon främmande kultur för användarna att placera 

gärningsmannen i, då han inte längre ingår i gruppen invandrare. Detta skapar en allt mer 

kulturell likhet mellan gärningsmannen och de normala. Goffman (2014) menar att ju mer 

kulturellt lika den stigmatiserade blir med de normala, desto mer skiljer han sig strukturellt från 

dem. Därför placeras han in i en mindre grupp i samhället, som kan skilja honom från det 

normala.  

 

Utifrån att det skapades en skillnad mellan honom och de normala, präglades tråden med 

föreställningen av gärningsmannen som psykiskt sjuk. Innan identiteten är avslöjad tillskrivs 

han nedvärderande egenskaper i form av diagnosen asperger, och det anspelas på att han är 

socialt isolerad. När identiteten är avslöjad menar användarna på att han ser normal ut. Han 

tillskrivs inte en diagnos som kan förklara honom som socialt utanför, utan användarna menar 

att han säkert varit deprimerad eller haft diagnosen ADHD. Detta belyser även Gardell (2013) 

i sin forskning, när det var bekräftat att gärningsmannen var etniskt norsk uppstod det frågor 
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huruvida han var psykiskt sjuk. Vårt resultat visar likt tidigare forskning på fältet att när en 

gärningsman visar sig vara av samma etnicitet som de normala, argumenteras det för att 

gärningsmannen skulle ha en psykisk störning. Det är för att det inte längre går förklara hans 

underlägsenhet utifrån etnicitet. I princip all kritik riktas mot vården när identiteten är avslöjad 

och användarna menar att händelsen hade kunnat stoppats om vården agerat i tid. När 

föreställningen om gärningsmannen som invandrare diskuterades, var det ingen som menade 

på att vården hade någon skyldighet i brottet. 

7.3 Det övergripande argumentationsmönstret 
Vidare leder detta in på det övergripande mönstret som genomsyrar uppbyggnaden av 

argumentation i Flashbacktråden. Goffman (2014) skriver att hur omgivningen stigmatiserar 

personer kan variera. I regel handlar det om hur mycket det skylls på att det är personens eget 

fel att denne hamnat i situationen som avgör hur omfattande stigmat blir. 

Argumentationsmönstret präglas genomgående av rasistiska kännetecken. Gruppen invandrare 

beskylls för att det ligger i den normativa förväntningen att gruppen ska begå brott. På samma 

sätt som det inte finns i gruppen svenskars normativa förväntan att vara kriminella. Därav kan 

argumentationsmönstret förklaras utifrån att stigma inte enbart handlar om en persons 

egenskaper, utan stigmat kan komma från de relationer som finns mellan individer och grupper. 

Egenskaper blir i den meningen negativa när de värdesätts inom en grupp av människor. Vi kan 

tolka att de negativa egenskaper som tillskrivits invandrare genomgående i tråden, först går att 

förstå, när vi ser hur invandrare sätts i relation till svenskar. En svensk gärningsman förknippas 

inte med liknelsen av att passa in i ett “förlorat område”, och påvisas inte samma 

underlägsenhet. Resultatet visar snarare att gärningsmannen inte anses vara en lika stor fara 

längre, vilket istället stärker den underlägsenhet användarna menar att området Kronogården 

representerar. Detta tydliggörs även i modell 4 nedan.  

 

Argumentationen följer linjen att förklara vilka faktorer som kan förklara gärningsmannens 

brister som svensk. En faktor menar användarna måste vara att gärningsmannen dagligen blivit 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4. Argumentationsmönster D. Modellen visar det övergripande 

argumentationsmönstret på tråden. 
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trakasserad av invandrare. I tråden är det viktigt att poängtera att han blivit mobbad av 

invandrare vilket återigen visar hur stigmat gruppen tillskrivits tidigare i tråden fortfarande 

upprätthålls. Detta förklarar hur motivet kan anses vara personligt. Användarna menar att det 

finns en oro till att invandrare ska ta deras arbeten och bostäder, och att det svenska samhället 

blir påverkat negativt av gruppen invandrare.  

 

Det som upptäckts förvånande i resultatet är att argumentationsmönstret genomgående präglats 

av rasistiska förtecken, men när gärningsmannen som svensk tillskrivs särdrag, beskrivs han 

bland annat som SD-anhängare. Flera användare i tråden menar på att han måste vara en SD-

anhängare som hatat invandrare, vilket är ett av de sätt han särskiljs från gruppen svenskar och 

de normala. Övervägande andelen användare anser att det är negativt att förknippas med partiet. 

När gärningsmannen visar sig vara svensk, vill användarna ändå visa hur de inte står bakom att 

gärningsmannen förmodligen hade rasistiska motiv. Vi tolkar det som att gärningsmannen 

präglas av en stereotyp bild som SD-anhängare, eller som användarna uttrycker det: bilden av 

ett “klockrent SD-psykfall”. Detta visar en anmärkningsvärd vändpunkt i argumentationen, då 

faktum är att argumentationsmönstret präglas av att invandrare som grupp och området 

Kronogården nedvärderas. De har fått rollen som “utgruppen” och det upprätthålls 

genomgående ett “vi” och “dem” mellan gruppen svenskar och invandrare i tråden.  

 

Detta belyser vad argumentationsmönstret också präglas av, förutom att invandrare 

skuldbeläggs. Goffman (2014) menar att personer inte alltid är medvetna om vilka fördomar de 

har. Exemplet ovan illustrerar hur en övervägande andel användare inte vill förlika sig med vad 

de anser vara ett “rasistiskt” parti, trots att deras inlägg går under anonymitet och att användarna 

genomgående uttryckt rasistiska kommentarer. Detta visar på hur flertal användare motsäger 

tidigare argument, och kanske till och med inte är medvetna om vilka fördomar de fört in i 

tråden. Både Malmqvist (2015) och Hirvonens (2013) studier visade hur det var mer accepterat 

och lättare att uttrycka rasistiska åsikter på chattforum. Vårt resultat kan inte ge svar på om det 

är enklare att uttrycka sig på internet än i verkligheten, då studien inte kan säga något om vilka 

användarna i chattforumet är. Det som går att konstatera är snarare att det är enkelt att uttrycka 

främlingsfientliga åsikter och att lägga skulden på “de andra”. Vad vårt resultat visar som skiljer 

sig från de två ovan nämnda studierna är att användarna inte verkar vilja framstå som rasistiska, 

då många vill ta avstånd från vad de anser vara ett främlingsfientligt parti. Detta synliggör en 
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viss försiktighet i uttrycken på Flashbacktråden, jämfört med vad resultatet i de två andra 

studierna visade. 

 Slutsats och diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om föreställningarna som målas upp i Flashbacktråden utmärks 

av någon form av argumentationsmönster. Detta skulle göras för att kunna ge förståelse för vad 

som händer mellan föreställningarna som framställs om gärningsmannen innan och efter hans 

identitet blivit avslöjad. För att göra detta ämnade studien försöka besvara följande 

frågeställningar: Hur framställs gärningsmannen innan och efter identiteten på honom är 

avslöjad i Flashbacktråden? Samt, om det finns något argumentationsmönster på 

Flashbacktråden, vad präglas det i så fall av? För att besvara den första frågan kom vi fram till 

att det framställs olika föreställningar om gärningsmannen innan och efter identiteten är 

avslöjad. Först präglades föreställningarna av främst två kategorier, invandrare och svensk. 

Föreställningen om gärningsmannen som invandrare följde att han också kunde stämplas som 

IS-terrorist. Föreställningen om honom som svensk följde att han kunde stämplas som nazist 

eller en ny Breivik. Efteråt tillkom det information i tråden, och användarna visste att hans 

etnicitet var svensk. Detta gjorde att utifrån föreställningen om honom som svensk stämplades 

han till SD-anhängare, homosexuell, en udda fågel och psykiskt sjuk. Motivet framställdes som 

rasistiskt och att gärningsmannen måste haft personlig koppling till offren. 

För att undersöka om det fanns något argumentationsmönster på Flashbacktråden, och vad det 

i så fall präglades av användes Goffmans (2014) teori om stigma som analysverktyg. För att 

besvara den andra frågeställningen har vi kommit fram till att det finns ett mönster som 

genomsyrar föreställningarna och argumentationen bakom dessa på tråden. 

Argumentationsmönstret grundar sig i normativa förväntningar. Dessa förväntningar visade sig 

när användarna tillskrev gärningsmannen olika egenskaper utifrån den sociala informationen 

om honom. Det visade sig vara föreställningen av gärningsmannen som invandrare respektive 

IS-terrorist som engagerade användarna i tråden. Detta formade ett mönster och 

föreställningarna baserades på gruppen invandrare eller svenskar. Stigmatiseringen av 

invandrare blev därför påtaglig när gruppen sattes i relation mot gruppen svenskar, då 

användarna tillskrev gärningsmannen som invandrare tribalt stigma. När gärningsmannen var 

svensk, gick det att förstå nedvärderingen av honom utifrån det psykiska stigmat. Vi tolkar det 

som att användarna försvarade sin egen position som svensk genom att tillskriva 

gärningsmannen möjliga särdrag. På det sättet kunde användarna skilja honom från gruppen 



 

43 

 

svenskar när det inte fanns någon “främmande kultur” för användarna att placera 

gärningsmannen i.  

Det skapades ett “vi och dem” i tråden, vilket visar hur det genomgående finns tendenser att 

vidmakthålla lojalitet mot den egna gruppen.  De flesta användares lojalitet visar på 

främlingsfientlighet och att invandrare blir utgruppen när gärningsmannen tillskrivs 

föreställningar. Synen på gärningsmannen som svensk gör honom mer inkluderad i det svenska 

samhället. Mönstret utmärks av att invandrare beskylls för att det ligger i den normativa 

förväntningen att gruppen ska begå brott, till skillnad från en svensk person som inte har samma 

förväntan på sig. Oavsett vilket information som fanns tillgänglig om gärningsmannen 

präglades argumentationen av att gruppen invandrare blev stämplade med stigma och ständigt 

ansågs utgöra en fara för samhället. Det som går att konstatera av resultatet är att det 

förekommer främlingsfientlighet och rasistiska kommentarer mot gruppen invandrare. 

Samtidigt som resultatet visade att användarna motsatte sina tidigare argument, när en SD-

anhängare inte var något som användarna ville förlika sig med. Det visade på att många 

användare kanske till och med inte var medvetna om vilka fördomar de förde in i tråden. 

Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att stigmatiseringen av gruppen invandrare kan komma att 

påverka deras livsmöjlighet, framför allt för invånare i områden som Kronogården.  På grund 

av ständig nedvärdering av gruppen i Flashbacktråden och genomgående främlingsfientliga 

kommentarer i inläggen, skulle det kunna leda till att en stigmatiserad individ eller grupp tillslut 

anpassar sig efter omgivningens förväntan. Med utgångspunkt i att Mattus (2005) menar att 

informationsfrihet är en del av internet, kan vem som helst inhämta och mottaga upplysningar 

som finns på tråden och sprida dessa vidare. Således kan det innebära att stigmat som tillskrivits 

invandrare, kan skapa förväntningar på gruppen hos de människor som tar del av inläggen. 

För att relatera studiens slutsats till tidigare forskning, har de forskare som presenterats i studien 

studerat liknande fenomen inom fältet, fast i länder som USA och andra delar av Europa. Därför 

tillför den här studien ett resultat baserat på en del av det svenska samhället. Vår uppsats har 

bidragit med förståelse för vilka normativa förväntningar det kan finns på olika grupper och 

kulturer, och att dessa präglar argumentationsmönstret på den Flashbacktråd vi undersökt. 

Viktigt att poängtera är att vi inte kan dra en slutsats om ett helt samhälle utifrån vår studie. Vi 

kan aldrig påpeka att det är allmänhetens föreställningar som är skrivna i tråden. Däremot kan 

vi se att delar av allmänheten tagit del av föreställningarna då tråden hade över 7 miljoner 

visningar. Vi bidrar därför med att skapa medvetenhet kring att fördomar lätt kan föras in i en 
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diskussionstråd på Flashback. Vi har lämnat ett bidrag till forskningen genom att upplysa om 

vilka föreställningar som kan finnas på ett internetforum och vilket argumentationsmönster de 

kan präglas av. 

Avslutningsvis har vi efter självkritisk reflektion av uppsatsen, kommit till insikt om att vi hade 

kunnat granska ytterligare ett brottsfall på Flashback, för att undersöka om föreställningarna 

skulle vara präglade av samma argumentationsmönster. Det hade kunnat generera i ett bredare 

underlag för jämförelse av likheter och skillnader mellan två Flashbacktrådar. Samtidigt hade 

det kunnat öka studiens trovärdighet och argumentation. En jämförelse hade antingen kunnat 

stärka uppsatsens redan befintliga argument eller möjligtvis synliggöra en annorlunda form av 

argumentationsmönster än den som redan framträder i studien. 

8.1 Vidare forskning 

En intresseväckande idé till vidare forskning är att fortsätta vår studie men utifrån ett större 

perspektiv. Det hade varit spännande att kunna säga något om en population i ett land. Det hade 

varit intressant att göra en studie som kunde säga något om personerna som 

förmedlar föreställningarna, genom att exempelvis utföra intervjuer. En idé är att intervjua 

människor med olika åldrar och kön för att se om det finns några samband mellan deras 

uttryckta föreställningar, samt undersöka om föreställningarna präglas av fördomar. Det hade 

också varit intressant att intervjua personer från olika delar av landet för att se om 

föreställningarna skiljer sig beroende på vart de är bosatta.  
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