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Abstrakt
Gruppolarisering innebär att bl.a. social jämförelse leder till att isolerade grupper med likasinnade genererar mer extrema åsikter. Gruppolarisering på internet kan vara ett oroväckande
fenomen för den deliberativa demokratin. Istället för att människor med konkurrerande ståndpunkter utbyter idéer och tankar med varandra samlas de i isolerade diskussionsforum på internet där social jämförelse i värsta fall kan utmynna i hattal och terrorism. Med netnografisk
metod studeras här politiska diskussioner i olika nätbaserade sammanhang för att bidra med
större förståelse av det offentliga rummet online. Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och jämföra politiska diskussioner online i två olika typer av forum, ett politiskt och ett
icke politiskt. Utifrån teorier om social influens på individers attityd, the Law of Group Polarization och the Spiral of Silence, studeras två olika sammansättningar av nätbaserade forum i
diskussioner om antifeminism. Resultaten visar att de politiska diskussionerna på de nätbaserade forumen skiljer sig åt avsevärt. I facebookgruppen Anti-feminism finns flera tydliga indikatorer på gruppolarisering. Det är ett oroväckande fenomen som i den utvalda gruppen visar
hur hatet kan eskalera i en grupp med likasinnade till följd av social jämförelse. I en diskussion om antifeminism och feminism på familjeliv.se saknas istället alla indikatorer om social
jämförelse och forumet präglas istället av argumentation och oenighet. Studien styrker den
forskning som visat att deliberation mellan individer med olika idéer och ståndpunkter sker på
opolitiska forum på nätet, inte på de politiska bloggarna eller forum som flera tidigare studier
fokuserat på.
Nyckelord: Gruppolarisering, tystnadsspiralen, deliberativ demokrati, netnografi, politiskt
beteende online.
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1. INLEDNING
Västvärldens ideal av deliberativ demokrati grundar sig på att människor med konkurrerande
ståndpunkter utbyter idéer med varandra, det kräver reflektion såväl som lyhördhet hos folket
(Gutmann & Thompson, 1996; Elster, 1998; Habermas, 1996; Sunstein, 1993). De senaste
årens teknologiska utveckling har inneburit en övergång ifrån massmedia i form av dagspress
och television till internet med oändliga alternativ till information och nyhetsspridning. Nätet
har gett andra förutsättningar för deliberation, avståndet mellan människor försvinner i den
virtuella världen och människor kan nu söka den informationen de intresserar sig för. På
bloggar, forum och sociala medier diskuteras sport, mode, familjeliv och politik. Deliberationen mellan människor har ökat men teknologin har samtidigt förändrat förutsättningarna, allt
färre tar del av samma information och medielandskapet verkar bli allt mer fragmentiserat
(Sunstein, 2007:a). Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för västvärldens demokratier.

1.1.

Problemområde

På senare år har extrema åsikter i kommentarfält och högerextrema sajter blivit allt mer uppmärksammade. Anders Breiviks våldsdåd år 2011 är ett exempel på vilka förödande konsekvenser det kan få när politiska institutioner inte tar näthatet på allvar (Bjurwald, 2013). Det
har sagts att nätextremismen är en ödesfråga för människans framtid på internet, ett medie
som inte längre är separerbart från våra ”riktiga” liv. Trots, eller till följd av, överflödet av
information på internet tenderar nämligen människor att söka sig till det som bekräftar det de
redan tror sig veta (Bjurwald, 2013). Hatet som uttrycks på nätet går inte att separera från våra
vardagliga liv, hatet kan dessutom få nytt liv och hitta nya vägar på nätet. Den hatiska antifeminismen, vilken har tydliga kopplingar till rasismen, tog ett rejält avstamp år 2005 tack vare
teknologins utveckling. Bloggar och sociala medier har skapat ett nytt forum för antifeminismen att sprida sig på, en rörelse som menar att kvinnor har fått för mycket makt och istället
börjat förtrycka männen (Skövde Nyheter, 2014-02-27). Det är ett allvarligt samhällsproblem
om rasism och antifeminism utvecklas i takt och med hjälp av teknologin till att inte bara
sprida hat via internet utan också till utförda våldsdåd.
Gruppolarisering innebär att bl.a. social jämförelse leder till att isolerade grupper med likasinnade genererar mer extrema åsikter (Sunstein, 2007:a). Polarisering och extremism på nätet
väcker oro bland både journalister och forskare (Bjurwald, 2013; Sunstein, 2007:a). För att
närma sig det potentiella problemet med gruppolarisering på internet behöver vi fördjupa oss i
två olika forskningsfält. Å ena sidan har vi gruppolarisering som fenomen. Gruppolarisering
4

eller ”choice shift” bland beslutsfattande grupper är idag universellt studerat och är sett både
som ett robust och konsistent fenomen (James H. Davis et al., 1992). Flera förespråkar en
tvådelad process av fenomenet där choice shift beror på dels pressen av den sociala jämförelsen och dels argument som delas under diskussionen (Brown, 1965; Myers & Lamm, 1976;
Pruitt & Consentino, 1975; Sanders & Baron, 1977). Det finns dock forskare som har visat att
choice shifts händer även utan att några argument delas och då endast information till social
jämförelse har getts till deltagarna (e.g., Blascovich, Ginsberg, & Veach, 1975; Myers, Bach,
& Schreiber, 1974; Teger & Pruitt, 1967). Förutom social jämförelse samt övertygande argument har även extrema gruppmedlemmar studerats, vilket har visat att dessa bidrar mer till
diskussionen men inte bidrar till att polarisera gruppen mer än när ingen extrem medlem finns
med (van Swol, 2009).
Å andra sidan har vi internets utveckling i relation till den deliberativa demokratin. Främst
gäller här information- och nyhetsspridning samt politisk diskussion. Bloggarna hamnar i fokus och den fragmentisering av information dessa riskerar att främja. Här finns delade meningar. Gruppolarisering i bloggosfären har bl.a. beskrivits som en regel snarare än ett än undantag (Sunstein, 2007:a, 2007:b). Andra finner inget stöd för gruppolarisering (Muhlberger,
2003) eller menar att teknologin inte gör någon skillnad för politiskt beteende överhuvudtaget
(Norris, 2001). Internet har till och med hävdats stärka den deliberativa demokratin (Gimmler,
2001). Varför teorin om gruppolarisering på nätet fortsätter att vara av intresse beror på att om
den förekommer, kan ge allvarliga konsekvenser som drabbar den deliberativa demokratin.
Att individer söker sig till likasinnade på nätet och gärna diskuterar olika ämnen inom gruppen, klusterbildning, är ett mer överblickbart fenomen. Olika typer av nätverksanalyser är
vanliga och finns nyligen gjorda på t.ex. Twitter där det råder en hög grad av klusterbildning,
framförallt när det gäller politiska diskussionsämnen (Smith, Rainie, Shneiderman & Himelboim, 2014). När det gäller politiska bloggar är klusterbildning också vanlig (Lawrence, Sides
& Farrell, 2010). Politiska bloggar har väckt oro bland forskare som menat att den tagit över
mainstream media men istället för att ha en vid täckning står för en fragmentisering av information som inte ger en korrekt återspegling (Goldman, 2008). Några år senare menar John
Nicholas (2012) att de politiska bloggarna har förändrats och absorberats av mainstream media så att de inte längre går att ses på samma negativa sätt, att bloggarna tillgodoser medborgare med värdefull information och att de stimulerar politisk debatt. En nutida studie visar att
politisk diskussion och framförallt politisk oenighet finns på nätet men inte på de politiska
diskussionsforumen. De diskussioner som sker mellan individer med motståndsaktiga åsikter
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finns istället på forum för bl.a. hobby och fritid. Utrymmena online bör därför besökas och
studeras (Wojcieszak & Mutz, 2009).

1.2.

Problemformulering

Det är ett potentiellt problem för den deliberativa demokratin om människor endast intresserar
sig för det de redan vet istället för att utbyta olika idéer. Om klustergrupper på nätet producerar mer extrema åsikter till följd av social påverkan kan det innebära negativa konsekvenser
för samhället (Sunstein, 2007:a). Gruppolarisering har studerats främst i beslutsfattande grupper (James H. Davis et al., 1992) men inte i samma utsträckning på internet. Det finns studier
som visar på att politiska diskussioner där man inte håller med varandra istället sker på opolitiska forum online (Wojcieszak & Mutz, 2009). För att hänga med i utvecklingen av det offentliga rummet behöver vi därför studera både politiska och opolitiska forum online. Det
finns även ett glapp när det gäller förståelsen av de mekanismer som verkar bakom gruppolarisering. I en jämförelse av politiska diskussioner på två helt olika typer av forum kan det förhoppningsvis framkomma en tydligare bild av den sociala påverkan samt informationsutbytet
i nätgemenskaper.
Det offentliga rummet har fått nya lokaler i och med den teknologiska utvecklingen. Precis
som politiska samtal i det ”verkliga livet” inte endast sker i kommunfullmäktige, partistämmor eller nämndsammanträden, sker givetvis inte politiska diskussioner online endast på politiska forum och bloggar. Det diskuteras politik i fikarum, över staketet till grannen, i friluftsföreningens bastu, ja till och med på krogen. Likadana strukturer verkar gälla för politiska
diskussioner på nätet, nämligen att utbyte mellan personer av olika ståndpunkter sker på opolitiska arenor (Wojcieszak & Mutz, 2009). Det finns alltså goda skäl till att lugna sin oro om
en avtagande deliberation mellan oliksinnade, generellt gällande alla typer av forum på internet. Det potentiella problemet med gruppolarisering på internet (Sunstein, 2007:a) kvarstår
dock i de klustergrupper som bildas av likasinnade (Smith, Rainie, Shneiderman & Himelboim, 2014), här är det de bakomliggande mekanismerna som framförallt är intressanta att studera då det inte finns en klar bild över hur dessa verkar. I motsats till detta fortsätter det politiska samtalet mellan oliksinnade på forum som i grunden inte är politiska (Wojcieszak &
Mutz, 2009). Det finns här ett starkt motiv till att studera dessa i kontrast till varandra. Då de
är internetbaserade finns stora möjligheter att studera skillnaderna mellan politiska diskussioner på politiska och opolitiska forum online där vi möjligtvis kan upptäcka hur människor
agerar i grupper där de identifierar sig med den politiska ståndpunkten eller inte. Möjligtvis
går det även att besvara eller dämpa den oro som uttryckts kring polarisering och extremism
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på nätet (Bjurwald, 2013; Sunstein, 2007:a) genom att studera en av de politiska diskussioner
som ansetts fått nya marker att sprida sig på, nämligen antifeminismen (Skövde Nyheter,
2014-02-27). Beteendet hos individer med olika relationer gentemot den allmänna opinionen
fångas in och förklaras med hjälp av teorier om social och informativ influens. Beteendet hos
individer med majoritetsåsikt förklaras utefter begrepp hämtade ifrån the Law of Group Polarization (Sunstein, 2002) och beteendet hos individer med majoritetsåsikt förklaras utefter
begrepp hämtade ifrån the Spiral of Silence (Noelle-Neumann, 1993).

1.3. Frågeställningar
1.3.1. Överordnad frågeställning

Hur skiljer sig politiska diskussioner på Internet beroende på om forumet är uppbyggt kring
en specifik politisk ståndpunkt eller då en politisk diskussion uppstår i ett opolitiskt forum?
1.3.2. Underordnade frågeställningar

Hur diskuteras feminism och antifeminism utifrån teorier om social influens i facebookgruppen Anti-feminism och på forumet familjeliv.se?
Finns det skillnader i deltagarnas beteende i form av gruppolarisering som kan kopplas till
sammansättningen av diskussionsgrupperna Anti-feminism på facebook och familjeliv.se?

1.4. Syfte
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och jämföra politiska diskussioner på olika
typer av internetbaserade forum. Med ett netnografiskt tillvägagångssätt studeras forumen
utifrån teoretiska perspektiv om social jämförelse och attitydförändring, förklarade med hjälp
av bl.a. the Law of Group Polarization och The Spiral of Silence. De olika typerna av forum
som studeras kan förhoppningsvis leda till ytterligare kunskap om mekanismerna bakom
gruppolarisering på internet.
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
2.1. Tidigare forskning
Här presenteras den tidigare forskningen. Dels gruppolarisering som fenomen, den grundar
sig på äldre studier om ”risky shift” för individer och ”choice shift” för grupper. Gruppolarisering är idag ett erkänt fenomen i beslutsfattande grupper men det finns fortfarande delade
meningar om vilka som är de drivande mekanismerna. Den andra delen består av yngre forskning gällande internet och bloggosfärens utveckling i relation till det demokratiska samhället.
Det är information och nyhetsspridning som studeras och de politiska bloggarna hamnar i
fokus. Även här finns delade meningar om online forumen främjar eller motverkar det politiska samtalet och i slutändan den deliberativa demokratin. Mellan dessa två forskningsfält finner vi främst Cass R. Sunstein (2002) som ser risker för demokratin i och med att gruppolarisering sker på internet.
2.1.1. Choice Shifts
Idag är ”choice shift” bland beslutsfattande grupper universellt studerat och är sett både som
robust och konsistent fenomen (James H. Davis et al., 1992). För att bättre förstå begreppet
choice shift, gruppolarisering, förklaras här även ”risky shift” som gäller individen. En traditionell förklaring till risky shifts är ”diffusion of responsibility” som är skapad av beslutsfattande grupper (eg., se Michael A. Wallach et al., 1962, 1964). Grundtanken går ut på att en
individ som tar ett riskfyllt beslut vilket misslyckas med att generera positiva konsekvenser
kommer att känna sig ansvarig för misslyckandet. Individer tenderar därför till att föredra
aktiviteter med relativt små konsekvenser. I en grupp tenderar individer istället att vara mer
riskbenägna beroende på att ansvaret för konsekvenserna läggs på gruppen och inte på individen (Eliaz, Ray & Razin, 2006). Risky shifts och dess förklaring finns därmed hos individen.
Begreppet choice shift (gruppolarisering) syftar istället till att gruppen som helhet förändrar
attityd1. Det mäts genom att dra ett medelvärde av alla gruppmedlemmars ställningstaganden
innan och efter gruppdiskussionen. Flera forskare har funnit att gruppens gemensamma åsikt
som fattats på konsensus oftast är mer extrem än medelvärdet av individernas åsikter innan en
gruppdiskussion (Stoner, 1961, 1968, Lamm & Myers, 1978; Myers & Lamm, 1976).
Med andra ord, choice shift syftar till det faktum att gruppmedlemmar som delar en åsikt
kommer bli mer extrema i sina åsikter efter att de antingen varit med i en gruppdiskussion om
1

Choice shift och gruppolarisering avser samma fenomen och används i denna magisteruppsats synonymt.
Vilket av dem som används beror på hur den källa som är refererad till har uttryckt sig.
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ämnet eller att de tagit del av andra gruppmedlemmars preferenser. Till exempel; en grupp
med medlemmar som är emot integration blir efter en diskussion mer extrema i sitt motstånd
(Myers & Lamm, 1976). Flertalet författare förespråkar en tvådelad process av fenomenet där
attitydförändringen hos individen dels beror på pressen av den sociala jämförelsen och dels på
argument som delas under diskussionen vilka tillsammans kommer leda till skiftet (Brown,
1965; Myers & Lamm, 1976; Pruitt & Consentino, 1975; Sanders & Baron, 1977). När choice
shift händer utan en gruppdiskussion antas det att den sociala jämförelsen ensam står för skiftet (Cotton & Baron, 1980). Det finns dock andra som menar på att choice shift beror på en
ensidig process. Jellison och Arkin (1977) förespråkar att den sociala förstärkningen ensamt
bidrar till att gruppmedlemmar uttrycker mer extrema åsikter. Det är alltså för att de förväntar
sig vissa sociala belöningar som gillande och bekräftelse. Därför menar de att ingen gruppolarisering sker om ett strikt anonymt beslutsfattande kan genomföras i en grupp (Jellison & Arkin, 1977). Notera att samma utfall inte gäller för social jämförelse, den kan ske trots anonymiteten pga. individens privata önskan att inte vara sämre än alla andra (Cotton & Baron,
1980). Enligt Burnstein och Vinokur (1977) beror istället polariseringen endast på de övertygande argumenten. Det är endast nya och övertygande argument som kan påverka gruppen till
ett choice shift. Det finns bevis för att övertygande argument har en stor inverkan på choice
shift (Burnstein, Vinokur & Trope, 1973; Vinokur & Burnstein, 1974) men detta stämmer
både överens med Burnstein och Vinokurs förklaring såväl som den med två processer där
både social jämförelse och övertygande argument är bidragande faktorer till gruppolarisering
(Cotton & Baron, 1980). Det finns dock forskare som har visat att choice shifts händer även
utan att några argument delas och då endast social jämförelse information har getts till deltagarna (e.g., Blascovich, Ginsberg, & Veach, 1975; Myers, Bach, & Schreiber, 1974; Teger &
Pruitt, 1967). Cotton och Barons egen studie visar att den sociala jämförelsen räcker för att
choice shifts ska äga rum. I dessa studier är deltagarna till och med anonyma men blir försedda med information om andra deltagare (Cotton & Baron, 1980). Cotton och Barons studie
ger inget stöd åt studier som till exempel visat att den sociala jämförelsen kommer påverka
deltagare att forma nya övertygande argument som ligger i riktning med gruppens ståndpunkt
(Burnstein, Vinokur & Trope, 1973).
Det finns olika utarbetade förklaringar till gruppolarisering och van Swols studie fokuserar på
de extrema gruppmedlemmarnas bidragande faktor till polarisering, om de bidrar i gruppdiskussionerna och om deras närvaro leder till mer gruppolarisering (van Swol, 2009). Tidigare
forskare har inte studerat de extrema medlemmarnas beteende utan har istället fokuserat på
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gruppolariseringen eller på ”the theory of persuasive arguments” (Myers & Kaplan, 1976;
Stoner, 1961; Sunstein, 2003; Vinokur & Burnstein, 1978). Van Swol testar två huvudhypoteser på studenter; att de extrema medlemmarna kommer att bidra mer till diskussionen än de
mindre extrema medlemmarna och därför a) använda mer ord i diskussionen och b) ta fler
tillfällen till att tala än de mindre extrema medlemmarna. Den andra hypotesen är att grupper
med extrema medlemmar bör polarisera sig mer än grupper som inte har några extrema medlemmar (van Swol, 2009). Resultaten av studien visar att den första hypotesen om extrema
medlemmar stöds. Extrema medlemmar bidrar alltså mer till diskussionen. Varför de gör detta
finns fortfarande kvar att utreda. Den andra hypotesen får dock inget stöd hos van Swol
(2009), grupper med en extrem medlem polariserade sig inte mer än grupper utan en extrem
medlem. Här måste dock sägas något om van Swols tillvägagångssätt. Hon har testat på små
grupper och dessutom klassat deltagare som extrema om de svarat 1 eller 9 på en skala från 19. Gruppdiskussionerna gällde legalisering av marijuana. Att metoden kan ifrågasättas beror
på klassificeringen av extrema gruppmedlemmar vilket säkert hade kunnats tolkas annorlunda
av andra.
2.1.2. Gruppolarisering som signifikant risk på internet

Idag kan människor ta del av den information och de nyheter de vill. Marknaden för såväl
nyheter som annan information av intresse har också börjat inrikta sig mer och mer på speciella grupper istället för att rikta sig åt bredare massor. Grupperna kan ha olika etnisk bakgrund,
ålder, religion, befinna sig i olika städer mm. (Sunstein, 2007:a). Människor tenderar dessutom att själva välja information och samlas i homosociala grupper beroende av klass, etnicitet,
kön osv. (McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). Vad som kommer att hända är att individer söker sig till allt mer fragmenterade och isolerade grupper. Det vore inget större problem
att likasinnade tar efter varandra när det gäller böcker, film och musik men kanske är det värre
när det gäller politiska åsikter.
Enligt Cass Sunstein (2007:a) är de underliggande problemen förhållandet mellan nätet, ”the
public forum” och deliberativ demokrati. Den offentliga sfären på internet är uppbyggd av
nätverk och samtidigt som de förmedlar det allmänna intresset visar det också att det är vanligt att olika klustergrupper bildas och att därför gruppolarisering är en signifikant risk (Sunstein, 2007:a). Gruppolarisering innebär att bl.a. social jämförelse leder till att isolerade grupper med likasinnade genererar mer extrema åsikter. Det kan argumenteras för att ett fritt samhälle i längden tjänar på att erbjuda en vid bredd av ämnen och positioner. Att dela erfarenheter som annars kan kännas speciella och ensamma kan vara mycket givande för t.ex. cancer10

patienter, sciencefictionentusiaster eller religiösa minoriteter. Faran med sådana grupper där
likasinnade finner och stödjer varandra är istället när det gäller hets och våld mot andra, då
kan det i värsta fall t.ex. leda till terrorism (Sunstein, 2007:a).
2.1.3. Internet och demokratin
Tidigare forskning har både hyllat den nya teknologin och vad den ska medföra samt överdrivit dess negativa effekter på det demokratiska samhället (Gimmler, 2001). Diskussionerna
kring konceptet deliberativ demokrati ter sig alla olika beroende på vilken modell av demokrati som förespråkas men det alla har gemensamt är att de belyser rollen av öppen diskussion, vikten av medborgarnas deltagande och betydelsen av en väl fungerande offentlig sfär
(Barber, 1984; Walzer, 1994, 1995; Frankenberg, 1996; Cohen & Arato, 1992; Bellah, 1991;
Etzioni, 1993). I de mer sofistikerade modellerna av deliberativ demokrati så anses den offentliga sfären ha en speciell betydelse vilket är att alla medborgare kan lyfta och diskutera
frågor som de anser vara viktiga och lösa dessa som fria och jämlika människor (Gimmler,
2001), detta grundar sig också på jämlikt tillträde till resurser (Habermas, 1998; Benhabib,
1996). Viss kritik har riktat sig mot uteslutningen av kvinnor och icke-medborgare i det offentliga rummet (Fraser, 1992). Det finns de som hävdat att internet faktiskt har negativa effekter på det demokratiska samhället (Buchstein, 1996) såväl som ståndpunkten att trots att
vissa fundamentala delar i den deliberativa demokratins offentliga sfär tjänas av riktiga möten, har också internet en betydande roll för den interaktion som krävs. Antje Gimmler (2001)
menar att internet snarare kan stärka den deliberativa demokratin, framförallt så kan nätet
uppmuntra till utbyte av service och information.
John Nicholas (2012) argumenterar för att de politiska bloggarna ger medborgarna värdefull
information och uppmuntrar till politisk debatt. Först och främst vänder sig Nicholas mot
Goldman (2008) som hävdade att det fanns orsak till att oroa sig över ökningen av politiska
bloggar. Goldman menade att de politiska bloggarna ersatte de traditionella medierna som en
källa till politisk information för en stor del av de politiska väljarna. Samtidigt som de inte
kan replikera de traditionella medierna på ett korrekt sätt när det gäller informationsfiltreringen, effektiva upptäckter samt spridning av politiska sanningar. Nicholas (2012) menar att
bloggarna sedan år 2008 har moderniserats och absorberats av strukturerna som gällt för de
traditionella medierna och att de idag står för att oberoende värdefullt innehåll som stärker
den politiska debatten. Vad som kvarstår är att det bildas klustergrupper av likasinnade, detta
hade kanske skett såväl offline som online men möjligheterna blir desto större på internet. Att
individer söker sig till likasinnade och att klustergrupper bildas är kanske ingen världsomväl11

vande upptäckt men det kan dock få betydelse för västvärldens demokratier. När den politiska
diskussionen förflyttar sig från offline till online ifrågasätts graden av deliberation (Lawrence,
Sides & Farrell, 2010; Farrell & Drezner, 2008) och det har visat sig att det sällan bildas tillfällen för diskussion mellan deltagare med olika ideologisk bakgrund. Detta kan bero på att
politiska bloggar tenderar till att endast länka till bloggar med lika politisk färg. Politiska
bloggar verkar dock stimulera politiskt deltagande (Lawrence, Sides & Farrell, 2010). Kvantitativa studier i form av nätverksanalyser visar också på en tydlig klusterbildning då det gäller
politiska diskussioner. En aktuell studie från februari år 2014 av det sociala mediet twitter
visar att om diskussionsämnet är politiskt så uppstår som vanligast två polariserade grupper
som inte interagerar med varandra. Den ena gruppen är konservativ medan den andra är liberal. Studien visar också att det i gruppernas centrum framstår tydliga ledare som andra användare ofta nämner i deras tweets (Smith, Rainie, Shneiderman & Himelboim, 2014). Det är här
tydligt hur twitteranvändare som diskuterar politik gör det i isolerade klustergrupper och därmed inte skulle fylla kriterierna för en deliberativ demokrati om det antas att det måste finnas
en viss motsättning i ståndpunkter och argument. Det är dock en speciell grupp twitteranvändare som engagerar sig i de politiska frågorna, först och främst så är det inte alla som använder det sociala mediet och för det andra är det inte alla användare som engagerar sig i de politiska diskussionerna (Smith, Rainie, Shneiderman & Himelboim, 2014).
Från år 2001 finns en relativt stor empirisk undersökning av bl.a. gruppolarisering från Pittsburgh, med hjälp av en e-postenkät prövades de olika uttalade effekterna av den nya teknologin på politiskt beteende (Muhlberger, 2003). De ståndpunkter som sattes på prov var att; 1)
internet inte gör någon skillnad alls för politiskt beteende, 2) internet mobiliserar de som redan är politiskt intresserade, 3) internet mobiliserar nya typer av medlemmar med politiskt
intresse, 4) internet formar nya attityder och det sker en gruppolarisering, båda till följd av en
speciell webbkultur. Den sista hypotesen innefattar Sunsteins teori om gruppolarisering
(2001) och innebär att diskussioner i grupp ofta tenderar att skapa mer extrema åsikter i den
riktning som gruppmedlemmarna till en början hade (Myers & Bishop, 1971) och att en
gemensam gruppidentitet där social tillhörighet prioriteras ökar risken för polarisering (Spears
et al., 1990). Resultaten som bygger på data ifrån 524 respondenter stödjer varken mobiliseringen av de redan politiskt intresserade eller av nya typer av medlemmar, inte heller stödjer
resultaten gruppolarisering, enligt Muhlberger (2003). Studien stödjer därmed endast det första påståendet, att internet inte gör någon skillnad för politiskt beteende. Detta innebär att en
normaliseringshypotes stöds. Då internet används desto mer i politiskt syfte och de flesta
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människor använder internet så blir det oskiljaktigt den politiska aktivitet som sker offline.
Det som sker online kommer därmed också följa den vanliga strukturen för politisk aktivitet
(Norris, 2001; Hill & Hughs, 1998; Margolis & Resnick, 2000).
Magdalena Wojcieszak och Diana Mutz har en något annorlunda vinkling på sin studie om
politiska diskussioner online (2009). Både optimistiska och pessimistiska ståndpunkter finns
kvar gällande internets roll i den politiska deliberationen men det finns däremot lite kunskap
om den naturliga användningen av diskussionsgrupper online. Författarna förordar här en förståelse av utrymmen online och deras potential för att föra samman individer av olika ståndpunkter och utveckla politiska diskussioner över blockgränserna (Wojcieszak & Mutz, 2009).
De som varit positiva till internet och den ökade förmågan att sprida politiskt innehåll har
menat att internet kan öka deliberationen och spridningen av politiska idéer (Papachrissi,
2002) eftersom det underlättar spridningen av information och att man undviker ”gatekeepers” (Shapiro, 1999) och eftersom det möjliggör uppkomsten av online-grupper (Plant,
2004). Trots att detta teoretiskt sett låter idealiskt så är de flesta fortfarande kritiska, skepticismen bygger dock på användningen av internet som informationssökning. Största delen av
de 100 mest besökta webbsajterna klassificeras som antingen underhållning eller handel till
skillnad från politisk diskurs (se Gandy, 2002). Den största andelen internetanvändare kommer heller inte över någon information om offentliga angelägenheter men söker däremot upp
information om sport, ekonomi och underhållning (Tewksbury, 2002). Studier visar också att
internetanvändare eller e-postanvändare får information förknippad med hobbys, yrkesgrupper eller sport snarare än politiska frågor (Horrigan, Rainie & Fox, 2001). Politiska diskussioner i sig kan vara värdefulla men det är politiska diskussioner med utbyte av olika perspektiv
som för med sig mest fördelar för individer och samhället i stort (se Delli Carpini, Cook, &
Jacobs, 2004). Olika bedömningar har gjorts angående internets tillskott till politiska diskussioner över blockgränserna. Vissa menar att grupper online stärker den politiska diskursen.
Till exempel så utesluts att omdömen görs på annat än argumentet i sig självt, icke verbala
faktorer som ras eller kön, vilket skulle öka medverkan av underordnade grupper och diversifiera det politiska samtalet (Blader & Tyler, 2003). Online grupper skulle dessutom kunna
göra dig exponerad för åsikter som du inte direkt associerar till (McKenna & Bargh, 2000).
Den lägre sociala medverkan online kan uppmuntra uttrycket av motsatta åsikter och kan
minska de sociala riskerna med potentiellt negativa effekter av meningsskiljaktigheter (Bargh,
McKenna & Fitzsimons, 2002; Stromer-Galley, 2003). Andra har däremot hävdat att internet
huvudsakligen möjliggör interagerande mellan likasinnade (Sunstein, 2001; Van Alstyne &
13

Brynjolfsson, 1997). Ansikte mot ansikte väljer oftast människor att välja diskussionspartner
efter likheter (Laumann, 1973). Om internet följer samma principer så kommer även grupperna där röra sig emot homogenitet. Eftersom internet trotsar det vanliga livets gränser kan det
till och med vara så att individer hittar online grupper från långa distanser med likasinnade.
Anonymiteten gör att man kan undvika rädslan av att bli utpekad om man har en annorlunda
ståndpunkt än olika andra runt omkring sig (Hill & Hughes, 1998; Norris, 2002). Till detta
datum (Wojcieszak & Mutz, 2009) finns det fortfarande inget empiriskt bevis till att online
grupper har potentialen att engagera människor till att delta i politiska diskussioner över de
ideologiska gränserna. Studiens tre huvudsakliga frågor är; hur stor del av de chattrum amerikaner använder innehåller politiska chattrum eller anslagstavlor? Till vilken utsträckning pågår politiska diskussioner i chattrum eller på anslagstavlor som inte är avsedda för politik?
Till vilken utsträckning bidrar olika chattrum online till att utsätta besökare för likasinnade
jämfört med dem med meningsskiljaktigheter? Resultaten visar överraskande att politiska
diskussioner är mycket vanliga å många andra forum än just de som är avsedda för politisk
diskussion. Till och med när människor flirtar på internet diskuteras i viss mån politik. När det
gäller den tredje frågeställningen om likasinnade eller motsättningar så visar det sig faktiskt
att det är på de sociala forumen som mest åsiktsskiljaktigheter diskuteras. Överlag gäller annars samma för alla typer av forum, nämligen att medhåll dominerar framför motstånd. Framför personliga egenskaper och alla andra faktorer hamnar alltså ”nöjes” kategorin som den
som påverkar mest om människor utsätts för politiska diskussioner där man inte håller med
varandra, högst upp. Dessa kan alltså ses som naturliga mötesplatser för människor att diskutera politik ifrån olika ideologier (Wojcieszak & Mutz, 2009).
2.1.4. Kumulativa ansatser
Tanken med denna magisteruppsats är att den bygger vidare på kunskap som redan finns. Det
hade visserligen varit intressant att försöka rasera alla tidigare föreställningar om politiskt
beteende på internet. Då hade möjligtvis andra företeelser upptäckts, eller samma företeelser
setts ur ett nytt perspektiv. Här är den tidigare forskningen styrande för studien med syftet att
få större förståelse för de företeelser som redan upptäckts. Referenserna till den tidigare
forskningen syftar både som en guide genom bearbetningen av materialet men finns också till
att kritiseras om den inte kan förklara vad som sker i de nätbaserade politiska diskussionerna
idag. Fenomen kan inte antas vara oföränderliga och måste studeras från en tid till en annan.
Vad vet vi idag? Och vad vet vi inte? Jo vi vet att statsvetare är oeniga om teknologins betydelse för västvärldens demokratier. Anledningen till den oro som finns beror på att det är van14

ligt att olika klustergrupper bildas och att därför gruppolarisering är en risk. Om diskussionsämnet på ett socialt media är politiskt uppstår två grupper med olika politisk färg som inte
integrerar med varandra. Det bildas sällan tillfällen för diskussion mellan deltagare med olika
ideologisk bakgrund och detta kan bero på att politiska bloggar endast tenderar till att länka
till bloggar med lika politisk färg. Därför finns starka bevis för att klustergrupper bildas när
det gäller politiska forum. Det går även att urskilja tydliga ledare som andra aktiva ofta nämner och refererar till såväl som att aktiva på nätet faktiskt verkar mer öppna och intresserade
av ny information än de som är inaktiva. Extrema medlemmar bidrar mer till gruppdiskussioner men gör inte att gruppen polariserar sig mer än grupper utan extrema medlemmar. Med
den stora valfriheten att själv välja forum i åtanke vet vi dock inte om detsamma gäller för
gruppdiskussioner på nätet. Betydelsen av extrema gruppmedlemmar behöver därför undersökas även online. Studier som har vänt sig till andra än endast politiska forum online visar att
de största oenigheterna utbyts i nätverk vilka vars huvudsyfte inte är politiskt utan snarare
samlar människor av samma fritids- eller sportintresse. Utbytet av idéer och åsikter mellan
människor av olika ståndpunkter kan därför antas följa liknande strukturer som i verkliga livet. Om nätet skulle bidra till mer extrema politiska åsikter till följd av gruppolarisering är
tveksamt men det finns tack vare internet en möjlighet att närmare studera politiska diskussioner i olika typer av sociala grupper för att förhoppningsvis ge en klarare bild av fenomenet.
Det ger också chansen att studera de bakomliggande mekanismerna till polariseringen närmare, faktorer som fortfarande inte finns full förståelse av.

2.2.

Teori

Nedan förklaras de begrepp som är styrande för analysen av de nätbaserade forumen. De kan
också sägas vara första ordningens konstruktioner och bidrar till större förståelse av andra
ordningens konstruktioner, nämligen de handlingar som uttrycks av aktörerna på forumen. I
analysen återkommer de huvudsakliga begreppen som; social- influens, påverkan eller jämförelse, hot om isolering, gruppolarisering och det mest extrema argumentet. Sist följer en begreppskarta där beröringspunkter mellan begreppen blir något förtydligade.
2.2.1. Social influens
Om vi antar att det finns ett relativt lågt förtroende människor emellan så måste deras åsikter
ligga väldigt nära varandra för att individer ska påverka varandra med sina åsikter. Så har det i
alla fall sagts, i verkligheten visar det sig dock att även där åsikterna är mycket olika känner
sig individer tvingade att ändra sina idéer för att de ska överensstämma med t.ex. sina kamrater eller chefer (Huang, Tzou & Sun, 2010). Individer tenderar alltså att överväga värdet av
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överensstämmelse. En serie av simuleringsexperiment visar att den förenklade modellen av
Huang, Tzou och Sun (2010) är lika säker som tidigare modeller av opinionsdynamik men att
den visar något annorlunda resultat av åsikt och attityd hos grupper. Åsiktsutbyte processer
baserat på självförtroende är sett som en typ av informativt socialt inflytande. Enligt denna
modell tenderar individer som är osäkra eller obekanta vid specifika frågor att anpassa sig
eller att bli starkt influerade av andra med liknande åsikter eller liknande kulturer. Men som
det visade sig väldigt tydligt i Asch's experiment är individer villiga att välja uppenbart fel
svar för att bevara konformitet, få accepterande och undvika utstötning av andra, ett exempel
på normativ social influens (Asch, 1955 & 1956). Enligt Festingers (1957) "cognitive dissonance theory" så upplever individer med en privat attityd som är inkonsekvent med deras
handlingar psykiskt obehag. För att undvika obehaget väljer oftast individer att anpassa sin
attityd efter de handlingar som uttrycks runt omkring dem och stödjer ofta sådant som i andra
sammanhang hade ansetts som fel (Festinger, 1957). Men influenser ifrån kollektiva åsikter
och uttrycka ståndpunkter kan förekomma även då individer inte förändrar sina privata attityder (Janis, 1982). Pluralistisk ignorans som koncept innebär att individer följer den allmänt
uppfattade opinionen därför att de tror att alla andra är av en åsikt. I samhällen som är starkt
märkta av pluralistisk ignorans kan individer bestämma sig för att acceptera läget därför att de
inte ser andra som protesterar eller tar till handling. Det kan räcka med att endast en person
som är villig att prata ut visar sig för att det ska skapa en struktur för offentliga anklagelser.
Detta rubbar homogeniteten men stöttar andra att komma förbi den pluralistiska ignoransen
(Huang, Tzou & Sun, 2010).
Huang, Tzou och Sun (2010) använder sig själva av begreppen attityd och åsikt för att förklara en person privata och uttryckta tankar. Attityden kan inte direkt observeras och är en persons inre utvärdering av olika händelser. I kontrast till det är åsikten det som uttrycks utåt av
personen med handlingar; tal, kroppsspråk och känslor. Det ses av Huang, Tzou och Sun
(2010) som en nödvändighet för att studera informativ och social influens att dela upp individens åsikt i både attityd och åsikt. Undersökningen delas upp ytterligare på två nivåer, där
mikronivån utgörs av den privata acceptansen av informativ social influens samt den på makronivå som innebär offentlig efterlevnad (direkt översättning) av normativ social influens.
Resultaten av simulationen visar att om en liten grupp med nykomlingar kommer in i en
grupp som redan nått konsensus, baserat på slumpmässigt utdelade attityder och åsikter.
Kommer de flesta av dem att välja offentlig efterlevnad till följd av den allmänna opinionen.
Konsekvent kommer alla gruppmedlemmar uttrycka identiska åsikter men deras attityd är inte
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säkert identisk. Attityderna förändras under processens gång trots att åsikternas homogenitet
förblir stabil, graden av pluralistisk ignorans visar sig oförändrad. Om de flesta av folket har
samma attityd, kan en liten grupp som har samma åsikt som folkets attityd förändra den allmänna opinionen. När normativ social influens råder samt att åsikten och attityden är densamma är det väldigt svårt för individer med minoritetsåsikt att förändra den allmänna opinionen (Huang, Tzou & Sun, 2010).
2.2.1.1. The Spiral of Silence
The Spiral of Silence är en teori som förklarar tillväxten och spridningen av den allmänna
opinionen som är attityder någon kan uttrycka utan risken att bli isolerad (Noelle-Neumann,
1993). Tystnadsspiralen som begrepp syftar till den ökade angelägenheten av att undanhålla
sina åsikter när individer upplever att de är i minoritet. Människan har ett slags sjätte sinne
vilket innebär att vi samlar in information och kan känna av hur samhället runt om kring oss
tänker och känner. Vid t.ex. en valundersökning ger det därför en mer korrekt mätning om
man frågar vilken kandidat respondenten tror kommer att vinna, snarare än att fråga vem den
kommer att rösta på. Men vilken är då den drivande kraften i tystnadsspiralen? Jo det är rädslan att bli isolerad, något som visades i Salomon Asch's (1953) experiment där människor
övergav den uppfattning deras egna sinnen gav, till följd av grupptryck. Förutom rädslan för
isolering så har även människor en önskan att identifiera sig med en vinnare, vilket kan vara
en bidragande faktor då faktiskt fler väljare efter ett val redovisat att de röstat på vinnaren än
vad den faktiska röstutdelningen påvisat (Noelle-Neumann, 1993). Teorin om tystnadsspiralen
utformades i en tid där massmedia hade den största rollen som opinionsbildare och faran med
massmedia var därför att den skapade pluralistisk ignorans. Med andra ord misstar sig människor för att alla andra tänker som de, en trolig följd av att massmedia inte presenterar en mix
av ståndpunkter som är proportionella till deras styrka i samhället. Det var då televisionen
som stod i centrum med sitt ensidiga perspektiv som upprepades gång på gång, den visade
inte bara vad människor skulle tänka utan också vad alla andra tänkte. Tystnadsspiralens acceleration beror på individens uppfattning av den allmänna opinionen som består av 3 delar; den
mänskliga förmågan att känna av trender, individers rädsla för isolering och människor tveksamma inställning till att utrycka minoritetsåsikter. Den sista delen förklaras med ett
tåg/flygplanstest där man frågade hur gärna någon uttryckte sina åsikter om ett kontroversiellt
ämne t.ex. abort med en främling. Resultaten visade framförallt att de med en majoritetsåsikt
är mer villiga att uttrycka sina åsikter än de med minoritetsåsikter (Noelle-Neumann, 1993).
Tystnadsspiralens rörelse utgår därmed ifrån den uppfattade avvikelsen från den allmänna
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opinionen hos personen med minoritetsåsikt och tillsammans med rädslan för isolering minskar personens vilja att uttrycka sig med en möjlig risk att dras ner till total tystnad.
Men hur kan vi förstå tystnadsspiralen i dagens samhälle med internet som en allt mer betydande plattform för olika medier? Ett antagande är att människor med alternativa, eller extrema åsikter, istället för att lyssna till massmedia söker sig online till olika forum eller bloggar
där de finner gemenskap med människor av liknande åsikter (Sunstein, 2007:a). Om vi fortfarande utgår ifrån tystnadsspiralen så innebär det att de som tillträder ett nytt nätverk är rädda
för att bli isolerade och dessutom vill identifiera sig med en vinnare. Här gäller det även alternativa ståndpunkter till massmedia vilket skulle betyda att övergången från massmedia i form
av televisionen till internet innebär en polarisering av ståndpunkter och dessutom risken för
extrema åsikter. Anledningen till att det skulle leda till mer extrema åsikter kan vara människors vilja att identifiera sig med vinnaren, i ett alternativt forum kan denna ”vinnare” vara
den med mest extrema åsikter. Massmedia förmedlade inte bara vad vi ska tänka utan också
vad alla andra tänker (Noelle-Neumann, 1993), applicerat på internetanvändande som är betydligt mer fragmentiserat kan detta leda till en förvriden verklighetsbild där man tror att alla
andra tänker på ett visst sätt när det egentligen bara är en liten grupp människor med starka
åsikter. Kritiker till tystnadsspiralen menar dock att människor inte alls låter sig påverkas så
mycket av vad främlingar tycker, det har visat sig att människor tar mest hänsyn till den närmaste familjen och vännernas synpunkter snarare än nationens (Moy, Domke & Stamm,
2001). Detta skulle faktiskt kunna tala för att tystnadsspiralen är effektivare på nätet där individer själva söker upp nätverk de vill tillhöra och identifiera sig med.
The Law of Group Polarization
Den deliberativa demokratin som ideal innebär en kombination av lyhördhet tillsammans med
2.2.1.2.

en hög grad av reflektion och utbyte mellan personer med konkurrerande ståndpunkter (Gutmann & Thompson, 1996; Elster, 1998; Habermas, 1996; Sunstein, 1993). Den deliberativa
demokratins förespråkare förbiser the Law of Group Polarization i den offentliga sfären och
denna kan bli en ännu större risk på nätet. Vid ett flertal tillfällen och i flera olika länder har
det visat sig att gruppdiskussioner har lett till mer extrema åsikter än vad gruppens medlemmar sammanlagt hade innan diskussionen (Brown, 1985; Zuber, 1992; Abrams et al., 1990;
Myers, 1975; Myers & Bishop, 1971). Det finns framförallt två underliggande orsaker bakom
gruppolariseringen. Den första vilken är de sociala influenserna på människors beteende och
individers önskan att behålla sitt rykte och sin självuppfattning. Den andra är "the limited argument pools”, begränsningen av argumentpooler som finns i en grupp och riktningen av des18

sa pooler, de bestämmer åt vilket håll gruppmedlemmar kommer röra sig åsiktsmässigt. Människor tenderar också att samlas i enklaver, alltså begränsade grupper eller nätverk, vilket betyder att människor med samma erfarenheter och åsikter samlas i isolerade grupper och endast
utbyter argument med likasinnade. Dessa isolerade grupper kan leda till mer extrema åsikter
(Sunstein, 2002).
De två undersökta faktorerna bakom gruppolarisering hänger samman med mekanismerna
som sades ligga bakom fenomenet och förklaras här; den första faktorn social jämförelse, innebär att människor kan ha en aningen försiktigare ståndpunkt innan de diskuterar med andra
men när de inser att alla andra tänkt liknande ökar deras självsäkerhet i frågan och de antar en
mer extrem ståndpunkt. Människan vill gärna känna grupptillhörighet och när individer söker
sig till grupper med liknande åsikter kan det sociala trycket påverka nya medlemmar. De nya
osäkra deltagarna anpassar sig med tiden och anammar mer extrema åsikter i den riktning
gruppen befinner sig åsiktsmässigt. Det sociala integrerandet gör de nya deltagarna desto säkrare i sina ståndpunkter tills de slutligen är jämna med gruppens (Breton, Galeotti, Salmon &
Wintrobe, 2002). Den andra faktorn är det mest övertygande argumentet i gruppen, vilket
delvis beror på var gruppen i helhet befinner sig i för ståndpunkt och delvis på att det i varje
grupp finns en begränsad mängd med argument. Gruppen kommer därför inte bli mer neutral i
frågan utan röra sig mer åt det hållet som gruppen befann sig i innan deliberationen (Sunstein,
2002). Vad som talar emot regeln av gruppolarisering är däremot om medlemmarna i gruppen
inte känner att de delar en gemensam identitet, om de inte gör det kommer gruppolariseringen
minskas eller helt försvinna. Samma gäller om gruppen består av jämlika subgrupper eller om
medlemmarna har förmåga till flexibilitet i sina ståndpunkter. Detta betyder att alla grupper
inte polariseras, dessutom har identitet och solidaritet stor inverkan på antingen en ökad eller
minskad gruppolarisering. Det är till och med möjligt att konstruera grupper som efter en polarisering går att depolarisera med hjälp av nya övertygande argument som går emot gruppens
eller om en grupp med två jämlika extremer sätts samman (Sunstein, 2002). Bevisen om
gruppolarisering i politiska institutioner kan medföra vissa implikationer för en deliberativ
demokrati. En fara finns i att det kan förekomma aktivister med extrema åsikter som söker sig
till att mässa bland dem som redan har liknande åsikter vilket skapar en speciell sfär, dessa
kallar Sunstein (2002) för polariseringsentreprenörer. Mycket extrema åsikter kan också skapas i utomstående grupper, antingen av eget eller ofrivilligt val att vara en utomstående grupp,
här kan så kallade hattal förekomma. Gruppolariseringen är också vanlig vid fejder som t.ex.
kan vara av ett etniskt slag. Anledningen är att medlemmarna i fejdens två motsatta grupper
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endast talar med de inom sin egen grupp. Internets betydelse för gruppolariseringen som fenomen är faran att människor själva väljer ut individualiserad information och kommunikation och filtrerar ut den information som går emot mottagarens ståndpunkt, det ökar risken för
gruppolarisering och motsättningar.
2.2.2. Informational requirements in making decisions
I ett gammalt experiment på studenter testar Dean G. Pruitt (1961) hur mycket information en
individ behöver innan den tar ett beslut. Resultatet visade att individer kräver olika mycket
information för att fatta ett beslut beroende på hur processen av beslutsfattningen är uppbyggd. Två olika scenarion jämfördes. Det första innebar att studenten när som helst fick fatta
ett beslut under en jämn matning av information. Testpersonen var medveten om att den blev
poängsatt efter hur lång tid den tog på sig, högre poäng för kortare tid. I det första scenariot
fattar individen sitt beslut efter kort tid och gör därmed något av en chansning. I det andra
scenariot var studenten tvungen att innan informationen gavs fatta ett beslut. Därefter blev
den matad med information och fick när som helst valmöjligheten att ändra sitt beslut. I detta
scenario krävde studenterna mer information innan de var villiga att ändra sitt beslut (Pruitt,
1961)
En reflektion till denna studie är att det möjligtvis hjälper oss att förstå informationsflödet och
sociala nätverk på internet. Om vi t.ex. använder oss av denna synvinkel på individens inträde
på nätet där den själv söker upp information krävs det relativt lite information för att ta ett
första beslut. Det kommer sedan krävas mer information för att individen ska ändra sitt beslut.
Lägg i denna tankeekvation in den individanpassade marknadsföringen och användandet av
sökmotorer. Detta skulle kunna innebära att åsikter och ståndpunkter sällan förändras efter att
individen gjort sitt intåg på nätet. Det är en idé att fundera över men kan inte rakt av appliceras på internet då "vanligt" internetanvändande inte innefattar poängbedömt beslutsfattande.
Det skulle dock kunna vara en av flera förklaringar till varför människor snöar in sig på vissa
uppfattningar och ståndpunkter.
2.2.3. Analysverktyg
Styrande för analysen är de teoretiska begrepp, första ordningens konstruktioner, ifrån the
Law of Group Polarization (Sunstein, 2002) och the Spiral of Silence (Noelle-Neumann,
1993). Här följer exempel på hur de teoretiska begreppen (2.2.3.1. & 2.2.3.2.) förhåller sig till
det empiriska materialet och alltså vilka företeelser de avser förklara. Efter att analysen gjorts
utefter dessa begrepp kommer materialet kategoriseras efter begreppskartan (2.2.3.3.) som
följer.
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2.2.3.1.

Exempel på första ordningens konstruktioner

Politiska diskussioner där människor inte håller med varandra sker i icke politiska forum medan det har visat sig att forum avsedda för politiska diskussioner sällan tillhandahåller diskussioner över de ideologiska gränserna (Wojcieszak & Mutz, 2009). Utifrån en kodning om
egenskaper och agerande i form av medhåll och motsättningar studeras online forum för att få
större förståelse om mekanismerna bakom gruppolarisering. Med ett forum med en annan
uppbyggnad som inte är skapad pga. av ett politiskt ställningstagande kan en jämförelse ske
för att få ökad kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att gruppolarisering inte ska
ske. De huvudsakliga begreppen har innan förklarats med stöd i deras respektive teori. Här
följer exempel på hur de teoretiska begreppen sker i praktiken på den aktörsnivå som studeras.
Begreppen är främst utvalda för att förstå vad som händer i en grupp som med stor sannolikhet följer the Law of Group Polarization. De kommer därför antagligen vara till liten betydelse för analysen av forumet som inte är uppbyggt på det politiska ställningstagandet. Skulle de
däremot framträda även i det opolitiska forumet ställer det nya frågetecken om politiskt beteende på nätet.
Tystnadsspiralen innebär att individer med minoritetsåsikt undviker att uttrycka sin åsikt på
grund av rädslan att bli isolerad. En indikator på att tystnadsspiralen förekommer är därför om
en individ med en minoritetsåsikt ändrar eller låter bli att uttrycka sin åsikt till följd av hot om
isolering. Isolering får räknas som detsamma som att indirekt eller direkt bli tillsagd att lämna
diskussionen eller nätgemenskapen. Människor har dessutom en önskan att identifiera sig med
en vinnare och en indikator på detta är om det finns tydliga ledare som får mycket medhåll
från andra medlemmar, tillsammans hör också om dessa ledare kan anses vara polariseringsentreprenörer vilka inte är intresserade av argumentation utan att endast vill ha medhåll från
andra medlemmar. De underliggande mekanismerna bakom gruppolariseringen är de sociala
influenserna och om det visar sig att individer mer självsäkert uttrycker sina åsikter eller får
starkare åsikter när de märker att andra tänkt likadant är det en indikator som visar på den
sociala jämförelsen. Det är också den begränsade argumentpoolen som ger förutsättningar åt
vilket håll gruppmedlemmarnas åsikter kommer röra sig. Det mest övertygande argumentet
bygger också på argumentpoolen, dvs. om gruppen som helhet har en negativ eller positiv
hållning till ämnet som diskuteras bör det mest övertygande argumentet vara det mest positiva
eller det mest negativa beroende av gruppens sammanlagda inställning. Efter en kartläggning
av gruppens attityder och argument bör det mest extrema argumentet i förhållande till gruppens ståndpunkt i helhet övertyga en relativt stor del medlemmar som är delaktiga i den dis-
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kussion som gäller för att indikera gruppolarisering. Indikatorerna är inte helt uteslutande
men teorierna är sammankopplade för att förklara samma fenomen och är därför många gånger svåra att skilja från varandra då de har flera beröringspunkter. I grunden är det den sociala
jämförelsen samt den begränsade argumentpoolen som bidrar till att diskussionsgrupper producerar mer extrema åsikter (Sunstein, 2002). Den sociala jämförelsen och tillhörigheten är
även grundläggande för att individer med minoritetsåsikt undviker att uttrycka sina åsikter.
Indikatorerna är därför sprungna ur riktningen av det sociala samspelets utveckling, polariseringen. Nedanstående schema på indikatorerna är skapat speciellt för denna uppsats. Det är en
förenkling av teorierna och syftar till att underlätta för läsaren att förstå strukturen av analys
och resultat. Schemat återfinns inte i någon av huvudteorierna.
Indikatorer; Schema 1

2.2.3.2.

Exempel på ofullständiga första ordningens konstruktioner

Om det visar sig att nätgemenskapen som är uppbyggd kring den politiska ståndpunkten innefattar en vid argumentpool där både sympatisörer och motståndare delar argument angående
den politiska frågan försvagas teorin om gruppolarisering. Finns det inget starkt medhåll ifrån
andra deltagare när extrema åsikter delas uppfylls inte heller teorin om gruppolarisering. Det
förväntas också att deltagare uttrycker sig mer extremt under diskussionernas gång och sker
inte denna upptrappning måste teorin om gruppolarisering ifrågasättas. Om det råder självsä22

kerhet bland likasinnade i nätgemenskapen eller inte är givetvis svårbedömt men om extrema
åsikter uttrycks sällan kan vi anta att det inte förekommer. Extrema åsikter som framförs mer
eftertänksamt eller inbakat i andra mildare resonemang måste bedömas komma ifrån deltagare
vilka inte är helt bekväma bland övriga medlemmar, om detta är fallet så uppfylls heller inte
teorin om gruppolarisering. Tystnadsspiralen, om individer av minoritetsåsikt, måste förkastas
om det är så att utestängningsmekanismer inte förekommer, antingen genom att hot om isolering inte sker eller att hot om isolering inte ger någon effekt på den diskussionsdeltagare som
utsätts. Tystnadsspiralen försvagas dessutom om det inte återfinns några tydliga ledare i nätgemenskapen som övriga deltagare vänder sig till.
2.2.3.3. Begreppskarta
Begreppskartan är en helt ny grafisk explikering av teorierna vilken skapades under processens gång med inspiration ifrån sociologen Howard Beckers (1963:41-58) teori om marijuanarökare. Anledningen till att den skapades beror på att uppsatsens ursprungliga syfte att pröva
teorin om gruppolarisering misslyckades. Med den grafiska explikeringen blev det tydligare
vilka kategoriseringar som går att göra av materialet och vilka teoretiska begrepp som inte går
att kategorisera materialet efter. Här syns också vilka teoretiska begrepp som relaterar till varandra. Kategoriseringar av materialet görs enligt begreppskartan då en politisk åsikt möts av
motargument eller motstånd eller inte. Ytterligare kan materialet kategoriseras i om motargument eller motstånd av en politisk åsikt resulterar i hot om isolering. Materialet kan ytterligare
delas upp i kön men den kategoriseringen finns inte presenterad i begreppskartan. Kategoriseringarna återkommer först efter analysen som istället styrs av de teoretiska begreppen vilka
inte är kategoriserbara.
Förklaringen till begreppskartan är att det börjar med att en politisk åsikt uttrycks. Denna åsikt
kan sen mötas med stöd och uppmuntran eller missnöje och motargument. Variationen och
spännvidden mellan argumenten utgör argumentpoolen. Om åsikten möts av motargument
finns två möjliga utfall, antingen ombeds individen med motargument att lämna diskussionen,
eller inte. Om hotet om isolering uteblir kan det antas att meningsutbytet fortsätter. Detta betyder att idéer utbyts mellan individer av olika ståndpunkter och kan ses som en värdefull deliberation. Ett teoretiskt begrepp om informativ influens kan sedan möjligtvis förklara varför
människor kräver relativt mycket information för att förändra sin ståndpunkt. Om missnöje
eller motargument möts av hot om isolering innebär det antagligen att största delen av diskussionsgruppen vill uttrycka sig om en ståndpunkt som de delar. Samma sak gäller om den politiska åsikten inte möts av något missnöje eller av motargument. I denna typ av diskussioner
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kan social influens antas leda till att medlemmarna får ökat självförtroende och identifierar sig
med "vinnare". Här kan vi anta att extrema övertygar och att så kallade polariseringsentreprenörer tar chansen att mässa för likasinnade. Dessa är alla bakomliggande mekanismer till
gruppolarisering. Utbytet mellan likasinnade antas leda till att medlemmarna får mer extrema
åsikter än de hade innan deliberationen. Särhållandet av attityd och åsikt är viktig då endast
åsikten kan läsas av ifrån ett netnografiskt tillvägagångssätt som används här.
Begreppskarta 1

Vem tycker vad pga. vem? När påverkar inte social influens? När påverkas och agerar människor pga. social influens och när påverkas människor inte av social influens? Det är givetvis
omöjligt att svara på med en netnografisk undersökning som denna. Precis som det är omöjligt att besvara när en individ blir påverkad av ytterligare information eller av mer övertygande argument. För sådan typ av forskning krävs andra både mer tidskrävande och kostsamma
metoder. Det är därför viktigt att komma ihåg att den analys och slutsatser som dras är tolkningar utifrån tankekonstruktioner grundade på experiment som redan genomförts (Asch,
1955 & 1956; Pruitt, 1961). Intervjuer med aktörer på forumen som tillägg till gällande metod
hade troligen inte gett ytterligare klarhet i frågan då beteende pga. socialt tryck knappast är
något individen själv är helt medveten om eller kan uttrycka på ett objektivt sätt.
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2.3.

Feminism & antifeminism

Då de två nätbaserade forumen, eller rättare sagt de båda politiska diskussionerna, är utvalda
pga. att feminism och antifeminism diskuteras följer här kortare beskrivningar av vad feminism och antifeminism är. Begrepp som förklaras här används i resultat delen men är inte styrande för analysen som de begrepp vilka presenterades under avsnittet teori.
2.3.1. Feminism
Feminism är en intellektuell och politisk rörelse vars bas definition är att uppmärksamma
kvinnors underordnade position i samhället och den diskriminering kvinnor utsätts av på
grund av sitt kön. Genom social, ekonomisk, politisk och kulturell förändring vill feminismen
motverka och så småningom undanröja denna diskriminering och ge kvinnor fullständig jämlikhet med mannen (Freedman, 2003). Feminismen har flera olika inriktningar och har genom
åren blivit en politisk rörelse som flätas samman med andra ideologier som exempelvis liberalismen och socialismen. Det finns även diverse inriktningar gällande biologisk kön, genus
osv. Huvudsakligen hävdar feminister att alla skikten av samhället bör ändras och det finns
två punkter som förenar alla feminister i samma kategori. Detta är att 1. Kvinnor är underordnade män och 2. Detta är ett förhållande som bör ändras (Freedman, 2003). Feminismen som
organiserad rörelse började ta form under 1800-talets mitt när människor alltmer började tilllämpa uppfattningen att kvinnor förtrycktes av ett manscentrerat samhälle, även kallat patriarkat (Freedman, 2003).
Feminismens utveckling brukar beskrivas i två övergripande vågor. Den första vågen började
växa i samband med att liberalismen blev starkare. Feminismen såg som sitt viktigaste uppdrag kvinnors rätt till utbildning, förvärvsarbete, juridiska reformer för både gifta och ogifta
kvinnor samt till rösträtt till lagstiftande församlingar. Det var med kraven på utökad rösträtt
för kvinnor som feminismen gjorde sig synbar runt om i västvärlden (Gemzöe, 2003). I den
andra vågen fortsatte det feministiska arbetet mestadels med juridiska frågor som abort, preventivmedel och arbetsförhållanden. Feministerna hävdade att kvinnor aldrig skulle fullständigt ekonomiskt oberoende om kvinnor inte fick kontrollen över oönskade graviditeter (Gemzöe, 2003).
Vid senare delen av 1900-talet talade man om en tredje våg inom feminismen då flera inriktningar inom feminismen uppmärksammades och man inkluderade nya grupper. Till exempel
uppmärksammas förtrycket mot HBT personer, det vill säga personer som är homosexuella,
bisexuella eller transsexuella. En av de mest kontroversiella debatterna gällde sexualiteten och
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ifrågasättandet av genus som av flera feminister definieras som kulturella och sociala fenomen (Freedman, 2003).
Debatten gällande jämlikhet och kvinnors biologiska kön skapade två generaliserade inriktningar inom feminismen. Kvinnors biologiska skillnad från männen har använts för att rättfärdiga diskriminering av kvinnor och hålla dem utestängda från fullt socialt och politiskt
medborgarskap. Men under 1900-talet när diskussionen om jämlikhet i alla sociala skikt började framhävas mer splittrades feminismen då en inriktning ansåg att kvinnors underordnade
ställning i samhället är socialt konstruerat Alltså att skillnaderna mellan könen är kulturellt
betingat och man bör därför fokusera på att förändra miljön och skapa ett antingen totalt jämställt samhälle eller ett könlöst samhälle. Denna inriktning av feminism kallas likhetsfeminism där man vill alltså minska skillnaderna mellan könen, och hävda att den sociala strukturen skapat skillnaderna (Freedman, 2003). Den andra inriktningen i debatten är de feminister
som anser att det finns naturligt biologiska skillnader mellan män och kvinnor och att detta är
acceptabelt, men att kvinnors attribut inte har framhävts i samhället utan förtryckts och nervärderats. Man vill alltså hävda att kvinnor och män att jämlika men också olika och att deras
specifika ”kvinnliga” kvalitéer är lika värdefulla och viktiga som ”manliga” attribut. Man ska
därför framhäva och upphöja kvinnors naturliga skillnad för att skapa ett jämlikt samhälle.
Denna inriktning av feminism kallas särartsfeminism (Freedman, 2003).
2.3.2. Antifeminism
Antifeminism är en ideologi som i huvudsak definieras av sitt motstånd till feminism. Sociologen Michael Flood (2007) menar att antifeminism som ideologi förnekar åtminstone en av
tre allmänna principer för feminism; 1) de sociala konstruktionerna mellan män och kvinnor
är inte naturliga, 2) de sociala konstruktionerna gynnar män och 3) det bör vidtas kollektiva
åtgärder för att bryta dessa orättvisa konstruktioner. Mansforskaren Michael Kimmel (2004)
definierar antifeminism som ”the opposition to women´s equality”. Han menar att antifeministerna motsätter sig kvinnornas inträde i den offentliga sfären, omorganiseringen av den
privata sfären, kvinnors kontroll över sina kroppar och kvinnors rättigheter i allmänhet. Kimmel (2004) skriver att antifeministernas argumentation bygger på religiösa och kulturella
normer. Vissa antifeminister hävdar att feminismen har lett till förändringar som är skadliga
för de traditionella värderingarna t.ex. tillfälligt sex och minskningen av äktenskap (Kassian,
2005; Lukas, 2006). Under 2000-talet har antifeministernas huvudfrågor gällt orättvisan angående vårdnad, faderns ansvar, betalning av barnbidrag och straffsystemet (Mustard, 2001).
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3. METOD
3.1.

Metoddiskussion

Om denna uppsats ska placeras inom ett eller flera områden av den statsvetenskapliga forskningen skulle den rimligtvis falla in under politisk kommunikation och politiskt beteende.
Politisk kommunikation är precis som det låter kommunikation om politik och syftar till att
vidareföra politiska budskap mellan politiska aktörer, institutioner och medborgare, medierna
är budbärarna som gör kommunikationen möjlig (Strömbäck, 2000). Denna studie görs dock
inte på medveten politisk kommunikation av etablerade politiker. Medielandskapet har förändrats och Internet har fått en betydande roll där t.ex. politiska bloggare har fått liknande
status som massmedia (Nicholas, 2012) och vi måste därför beakta de nya inflytelserika aktörerna på nätet när vi bedriver statsvetenskaplig forskning. Möjligheten att effektivt sprida politiska ståndpunkter och idéer tillhör inte längre endast de ledande makthavarna och medborgarna kan vända sig till såväl massmedia som alternativa medier. Vem som helst kan nu skapa
nätbaserade forum och människor från världens olika hörn kan med några enkla knapptryckningar interagera i dem. Följden kan vara att nya typer av aktörer kan få stor betydelse för
spridningen av idéer (Shirky, 2008) vilka såklart kan vara politiska. Precis som i verkliga livet
har det visat sig att deliberationen på nätet ter sig olika beroende på forumens utformning och
intresset i denna studie är mer exakt vad dessa skillnader bidrar till. I beskrivningen av hur
aktiva deltagare agerar och kommunicerar rör sig denna studie även inom området för politiskt beteende.
De tänkbara metoder som finns oavsett en beskrivande, jämförande eller prövande ansats är
antingen kvantitativa, kvalitativa eller varierande kombinationer av de båda. Med en kvantitativ ansats hade nätverksanalyser eller annan typ av statistik kunnat användas för att kartlägga
fenomenet gruppolarisering. Beskrivande statistik skulle ha tagits fram genom att dra medelvärden eller ta spridningsmått. Analytisk statistik hade istället inneburit att nätbaserade grupper jämförs med varandra eller att i en grupp leta samband mellan variabler. Med en kvantitativ ansats hade flera nätgemenskaper kunnat kartläggas eller jämföras. De variabler som är
brukbara i en sådan analys är de ömsesidigt uteslutande, nämligen politiskt/opolitiskt forum
samt deliberation mellan människor av olika ståndpunkter/deliberation mellan människor av
samma ståndpunkt. Förslagsvis hade ett flertal svenska nätbaserade forum valts ut, kanske en
lika stor mängd politiska som opolitiska, för att få klarhet om var deliberation mellan oliksinnade sker på nätet. Fördelen med en studie av detta slag är att få en bredare syn av svenska
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sajter och vilka som bidrar till flest politiska samtal mellan oliksinnade. Vid användandet av
strikt ömsesidigt uteslutande variabler finns i specifikt detta fall risken att missa flera viktiga
aspekter av politisk kommunikation och beteende. Fördelen med att studera ett fåtal forum är
att flera aspekter kan uppmärksammas. Även på ett fåtal forum hade kvantitativa mått kunnat
antas, då hade antalet kommentarer mellan likasinnade och oliksinnade kunnat utgöra delar av
materialet och jämförts mellan olika typer av forum. Ett kvalitativt inslag hade kunnat göras
med texter och bilder från de olika forumen för att ge den kvantitativa mätningen betydelse.
Nackdelen med ett sådant upplägg är svårigheterna i att välja ut text och bild som data eller i
presentation, det kan i en tolkning bli föremål för snedvridning i förhållande till kvantitativ
data. Fördelen med den strikt kvalitativa ansats som valts är att texterna får ett stort utrymme
och att förutom studera de ömsesidigt uteslutande metoderna också få möjligheten att lyfta
fram mer diffusa beteenden. Denna metod öppnar upp för möjligheten att finns nya inriktningar på gamla teorier.
Varför teorin om gruppolarisering är utvald och får en betydande roll i studien beror både på
den trovärdighet teorin fått genom experiment som sträcker sig många år tillbaka i tiden men
också på den mer nutida tolkningen av teorin som framförallt Cass Sunstein (2007:a) presenterat. Teknologins utveckling är lavinartad men kan vi använda oss av teorier om mänskligt
beteende har vi större chans att förstå hur och varför de nya forumen används. Vi kommer inte
ifrån att det fortfarande är människor som agerar, fast på en ny virtuell mötesplats. Människor
som fortfarande kan antas vara styrda av acceptans, social och informativ influens. Rent statsvetenskapligt teorin om gruppolarisering att föredra då den redan är ett välkänt fenomen inom
socialpsykologin (James H. Davis et al., 1992) och därför bör användas för att förklara aspekter av politiskt beteende som forskare tidigare kan ha missat. Som ett komplement till andra
studerade faktorer bakom politiskt beteende som; individers socioekonomiska skillnader, valsystem, föreningsverksamhet och tidningsläsande, regioners krigshistoria eller nationers homogenitet, bör statsvetenskapen vidga perspektivet och låta fler tvärvetenskapliga perspektiv
få komma fram. Teorin om tystnadsspiralen valdes eftersom den förklarar agerandet hos individer som är av en minoritetsåsikt (Noelle-Neumann, 1992), tvärtom gruppolarisering som
kan förstås som en förklaring av agerandet hos individer av majoritetsåsikt. Tystnadsspiralen
valdes alltså för att bidra till en mer heltäckande förklaring av individen i förhållande till opinionen och hur den förmedlas av andra i olika typer av medier.
I en studie av fenomenet gruppolarisering eller tystnadsspiralen hade den lämpligaste metoden
varit att samla en grupp människor, innan diskussionen noterat deras attityd och åsikt för att
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sedan iaktta gruppsamspelet och sist samla in attityder och åsikter efter diskussionen. Nu skiljer sig denna studie betydligt från tidigare studier av choice shifts (Stoner, 1961, 1968, Lamm
& Myers, 1978; Myers & Lamm, 1976) och berör politisk kommunikation och beteende på
Internet. Möjligtvis hade aktörerna kunnat kontaktas och ett liknande upplägg genomförts
med skillnaden att diskussionsforumet istället är nätbaserat. En sådan studie hade visserligen
varit intressant då den spänner sig mellan offline och online sfären. Risken är att stora delar av
studien hade behövt läggas på förhållandet mellan de olika sfärerna och inte på det politiska
beteendet online.
Med tanke på forskningsfrågorna valdes en kvalitativ ansats tidigt i processen. Tidigare forskning om gruppolarisering (Sunstein, 2002), social eller informativ influens (Huang, Tzou &
Sun, 2010; Asch, 1955 & 1956; Pruitt, 1961), har gjorts med hjälp av mänskliga experiment
och lämpade sig bättre att referera till snarare än replikera. Den forskning som finns gällande
politiska bloggar (Lawrence, Sides & Farrell, 2010), nätverksanalyser (Smith, Rainie, Shneiderman & Himelboim, 2014) och politiska diskussioner på internet (Wojcieszak & Mutz,
2009) har istället genomförts med hjälp av kvantitativ metod. Denna magisteruppsats försöker
kombinera de skilda forskningsfälten får att gå närmare och skapa förståelse för gruppolarisering i politiska diskussioner på internet. Fördelarna med en kvalitativ ansats är att den ger
möjligheten att ifrågasätta antaganden. Ett tillkortakommande är att studien innefattar få antal
fall och därför blir kontextbunden till de två gällande nätgemenskaperna. Då de båda fallen är
utvalda ifrån kriterier skapade medhjälp av de teoretiska utgångspunkterna och kan därför till
viss mån anses vara generaliserbara för andra diskussionsgrupper på internet med liknande
attribut.
Efter en första teoriprövande ansats och mer kunskap om forskningsområdet gruppolarisering
samt politiskt beteende på internet stod det klart att frågorna var tvungna att omformuleras.
Det är mer regel än undantag att relativt stora förändringar behöver göras (Aspers, 2007) och
detta en ny ansats där gruppolarisering på internet beskrivs och jämförs med hjälp av två politiska diskussioner grundade på olika gruppsammansättningar. Den första ansatsen kan i princip ses som en förundersökning, den gav mig som forskare större kunskap om gruppolarisering som fenomen men resultatet visade sig otillräckligt för att ”bevisa” något nytt. Med den
gällande beskrivande och jämförande ansatsen finns både möjligheten att se vad som är specifikt för varje fall men också vad som är mer generellt giltigt (Aspers, 2007). Förståelse är det
som ofta strävas efter i human- och samhällsvetenskaperna, det empiriska materialet utgår
ifrån mening hos aktörerna i det fält som studeras (Aspers, 2007). Oftast innebär det att sam29

tala med aktörerna men här används endast deras texter och riskerna med det är att mening
endast tillskrivs dem. Teorierna kan både möjliggöra och förhindra förståelse eftersom de
fokuserar enbart på vissa aspekter. Här används teorier om social influens på nätbaserade forum och diskuteras i relation till den deliberativa demokratin. De feltolkningar som kan göras
är givetvis kopplade till den skillnad eller likhet man anser finnas mellan den ”verkliga” och
virtuella världen. Hur individer är i verkligheten och hur väl deras identitet där stämmer överens med den identitet de har på nätet har vi ingen vetskap om. Internet har dock utvecklats
tvärtemot vad många tidiga internetforskare förutspådde och istället för att bli mer anonymt
har gränserna mellan online och offline suddats ut (Berg, 2012). Det finns alltså god grund för
att anta att det sociala samspelet och utbytet av idéer på nätet har stor betydelse för våra
”verkliga” liv, och bör därför även studeras. Ett alternativ hade varit att studera kommunikationen online för att sedan kontakta deltagare och träffat dem för intervjuer, genomfört telefonintervjuer eller ställt frågor till dem via chatt eller email. Då hade det snarare varit relationen spänningen mellan den identiteten online och offline som hamnat i fokus, vilket här inte
tillhör syftet.
I denna studie identifierades ett forum så som den netnografiska metoden uppmuntrar (Kozinets, 2010) men någon interaktion gjordes aldrig fullt ut. Metoden är fortfarande att betrakta
som en netnografisk studie. Det finns tillgång till arkivdata eftersom båda forumen finns tillgängliga för alla att besöka. Övervägandet vid omformuleringen av frågorna var att antingen
interagera med den redan utvalda nätgemenskapen eller att studera fler nätgemenskaper. Den
tidigare forskningen om var på nätet individer utbyter olika ståndpunkter (Wojcieszak &
Mutz, 2009) motiverade valet att studera en politisk diskussion om liknande ämne fast på ett
opolitiskt forum.
3.2. Fallstudie
”En fullständig beskrivning av världen tar lika stor plats som världen tar själv” (Nørretranders, 1993:472) det är därför viktigt att man ställer rätt fråga som innefattar de aspekter av
fenomenet som anses vara relevanta (Theorell & Svensson, 2012). De teoretiska begreppen
finns därför med redan i forskningsfrågorna. I denna fallstudie undersöks analysenheten Antifeminism, vilket är en nätgemenskap på facebook, och jämförs med en politisk diskussion om
antifeminism som förts på familjeliv.se. Gruppen Anti-feminism och språket som används beskrivs så detaljrikt som möjligt för att få en större förståelse av mekanismerna bakom gruppolarisering. Teorierna om tystnadsspiralen och gruppolarisering och deras kausala mekanismer
beskrivs här endast hos ett fall men sätts i kontrast till en annan nätgemenskap som inte präg30

las av den sociala influensen. Det blir givetvis tvetydigt om denna studie kan betraktas som en
fallstudie då material valts ut från två olika forum, det är dock facebookgruppen Antifeminism som står i centrum. Denna grupp har valts ut på de kriterier som nämns nedan medan diskussionen på familjeliv.se är ett tillägg.
Beroende på vilken forskning som görs och på vilket sätt har man också olika uppfattningar
av vad ett fall är. Ibland vet vi inte förrän slutet vad vårt fall är ett fall av (Ragin & Becker,
1992). Efter att ha studerat gruppen Anti-feminism på facebook utefter teorierna om gruppolarisering och tystnadsspiralen stod det också klart att nätgemenskapen var ett fall av gruppolarisering. Frågan var vad detta ger för kunskap om gruppolarisering eller politiska diskussioner
på internet som vi inte redan hade? Möjligen hade jag valt en allt för extrem grupp, många
hade kanske väntat sig att gruppolarisering skulle förekomma, av den anledningen lades materialet från familjeliv.se till. Denna jämförelsegrupp visar att det finns politisk diskussion om
samma ämne vilket uppkommer i en annan form av nätgemenskap, vilkens huvudsyfte inte är
politik. Med hjälp av diskussionen på familjeliv.se får vi därför ytterligare kunskap om när
och hur utbytet av politiska idéer sker mellan människor av olika ståndpunkter.
3.3. Etnografi
Med en kvalitativ ansats rör sig forskaren närmare det som studeras för att skapa förståelse
och ofta handlar det om att ifrågasätta antaganden som tagits förgivet genom att skapa distinktioner via närmande (Aspers, 2007). Etnografiska metoder innebär forskning där metoder som
intervjuer och observation kopplas till teori, förklaringar och vetenskapsteoretiska överväganden. Med andra ord söker forskaren förståelse av fenomen genom att studera bl.a. samtal, agerande, text och bild. Dock kan inte vilka slutsatser som helst dras, det underlättar om materialet kodas och studeras efter teoretiska perspektiv. För en fullständig analys krävs det att allt
material är kodat dvs. att utifrån en viss fråga plocka fram olika koder (Aspers, 2007) som i
just detta fall ger två empiriska delmaterial som inte överlappar varandra och kan jämföras.
Kodningen utgår här ifrån urvalskriterierna. Först och främst har jag valt ut mitt material med
kodningen ”politiskt samtal om antifeminism/feminism”. Tidigare forskning om deliberation
på internet visade att utbytet av olika åsikter sker i större utsträckning på sajter ämnade för
bl.a. sport, fritid och dejtning än på de ämnade för politik (Wojcieszak & Mutz, 2009) och
materialet är därför vidare kodat med ”politiskt forum” och ”opolitiskt forum” därför att det
finns en idé om att dessa politiska samtal kommer att skilja sig åt. Ytterligare är materialet
kodat med ”man” och ”kvinna” eftersom diskussionerna rör antifeminism och feminism och
där med kan antas bemötas olika beroende på om det är en man eller kvinna som är delaktig i
31

diskussionen. De teoretiska utgångspunkterna är en utgångspunkt för urvalet av materialet och
styrande för analysen. Från idéer och slutsatser i tidigare forskning kunde relevant material
väljas ut och med hjälp av olika teorier om social jämförelse kan fenomen ges förklaring och
mening i analysen.
Kvalitativ forskning utifrån ett objektivistiskt perspektiv innebär exempelvis att man enbart
utifrån observationer studerar kvalitativa stadier i en interaktionsprocess, t.ex. olika rörelsemönster eller aktiviteter bland fans på en fotbollsläktare. Objektivismen kommer till uttryck i
den vetenskapliga ansatsen som till exempel i variabler eller population (Aspers, 2007). Subjektivism innebär i korthet att aktörernas uppfattningar och mening är avgörande för att förstå
deras handlingar och aktiviteter. Subjektivism innebär ofta att forskaren måste interagera med
aktörer för att förstå deras värld. Forskaren tar hänsyn till handlingars mening och syften utifrån aktören eller aktörernas perspektiv (Aspers, 2007). I förhållande till objektivism och
subjektivism enligt denna mening befinner sig gällande ansats vare sig hos den ena eller den
andra kategorin. Här används inte några bestämda variabler men interagerandet med deltagarna på forumen har uteslutits. Deltagarnas egen förståelse av fenomenet har här ingen betydelse. Det finns givetvis faror i att tillskriva underliggande mening till handlingar hos aktörer
som inte själva får uttrycka sin egen uppfattning, eller fråga efter deras uppfattning men i
slutändan dra sina egna slutsatser;
”De åsikter som individer har kan exempelvis ses som ett falskt medvetande och en effekt
av de underliggande strukturerna. I detta fall kan kvalitativt arbete naturligtvis användas
för att visa på det falska medvetandet, men mer troligt är att det handlar om olika former
av tillskrivande av mening till aktörerna.” (Aspers, 2007:31)

Motiveringen till metoden som utesluter individernas egna uppfattningar är att det heller inte
påstås att individerna skulle ha ett falskt medvetande. För att ytterligare minska risken för
feltolkning och tillskrivande av egenskaper studeras två olika typer av forum. Att studera
gruppolarisering kräver rimligast observation av en eller flera gruppdiskussioner. Observationer är nödvändiga och såväl arkivdata ifrån sajterna såväl som mina reflektioner kring de teoretiska begreppen och kopplingen till vad som sker mellan deltagarna på forumen. Metoderna
deltagande observation och intervjuer kallas båda för etnografiska. Båda metoder är mellanmänskliga i meningen att forskaren interagerar med dem som studeras (Aspers, 2007). Internet ger givetvis andra förutsättningar för deltagande observation, på internet kan jag som
forskare observera helt utan deltagarnas vetskap. Det hade aldrig kunnat ske i observationen
av en gruppdiskussion med fysiskt närvarande deltagare på en förbestämd plats som i t.ex. ett
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fikarum, klassrum eller vid bardisken på puben. Där hade jag ställts för helt andra dilemman
av interagerande i form av presentation, bemötande och eventuella frågor.
Utgångspunkten för att hantera den empiriska och den teoretiska nivån är Alfred Schütz tankar om första och andra ordningens konstruktioner. Med första ordningens konstruktioner
menar Schütz de tankekonstruktioner som aktörerna håller för givna i sin livsvärld, alltså vad
de tar för givet (Schütz, 1962:59; Aspers, 2001; 2009; Geertz 1973:9). Första ordningens konstruktioner måste förstås i relation till övriga konstruktioner på aktörernas nivå. I fältet kan
olika idealtypiska konstruktioner förekomma men även hypoteser och teorier, hur makt är
fördelat bland annat. Dessa måste också behandlas som första ordningens konstruktioner (Aspers, 2007). Det handlar om att studera likhet bland de olikheter som förekommer mellan personerna eller de fenomen som studeras. Genom denna abstraktion finner forskaren mening på
en högre abstraktionsnivå (jfr Husserl [1931] 1981:244-245). Genom teorier och vad som
kallas andra ordningens konstruktioner kan forskaren presentera en förklaring som är baserad
på den första ordningens konstruktioner. Jag använder mig här av den deduktiva ansatsen där
teoriernas begrepp utgör andra ordningens konstruktioner. Dessa konstruktioner är idealiseringar som kanske inte har, och inte heller behöver ha, direkta motsvarigheter helt ut i praktiken. Det är en form av meningsdeduktion. Max Weber utvecklade idealtyp som begrepp för
att hantera subsumeringen utan att förlora meningsnivån (Weber [1904] 1949:90ff, [1921-22]
1978:9). De är teoretiska konstruktioner och de kan skapas induktivt eller deduktivt, vara rent
deskriptiva eller kausala. En idealtyp måste konstrueras så att den återspeglar meningsnivån
hos aktörerna som studeras, med andra ord måste den vetenskapliga förklaringen vara grundad i första ordningens konstruktioner. Den grafiska explikeringen av teorierna (se 2.2.3.3.
Begreppskarta) är inspirerad av sociologen Howard Beckers (1963:41-58) teori om marijuanarökare. Beckers teori uppfyller många av de egenskaper man gärna ser att teorier har (Aspers, 2007), nämligen att de olika begreppen är relaterade, att begreppen är definierade och att
de innehåller kategorier och alltså är ömsesidigt uteslutande. I början av processen var ansatsen att pröva en hypotes om gruppolarisering vilket visade sig mycket svårt, både med tanke
på teorier och på material. Den grafiska explikeringen gjorde det tydligare vilka begrepp som
kan och inte kan kategoriseras och det blev tydligare hur materialet måste delas upp dvs. efter
motargumentation: ja/nej, hot om isolering: ja/nej. Ytterligare kan de fasta kategoriseringarna
delas upp efter man/kvinna. Därutöver är de teoretiska begrepp som används svåra att kategorisera men för den sakens skull varken ointressanta eller onödiga att använda sig av.
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3.4. Netnografi
Med netnografi menas att individers beteende och det sociala samspelet på Internet studeras.
Internet har utvecklats tvärtemot vad många tidiga internetforskare förutspådde; istället för att
bli mer anonymiserat och kroppslöst så sker istället motsatsen med sociala medier och nätgemenskaper som t.ex. Twitter, facebook, LinkedIn och MySpace där gränserna mellan online
och offline suddas ut genom att information delas om oss själva, aktiviteter och vilka platser
vi besöker (Berg, 2011). Netnografi är ett resultat av att samhällsforskningen försöker använda sig av vad som händer online och hur man ska förhålla sig till skillnaderna på online och
offline kommunikation. Netnografi är etnografi, fast på nätet (Berg, 2011). Det blir då en
slags etnografisk verktygslåda till världen online, där nätgemenskaper både har visat sig ha
mångkulturella och autentiska kulturella egenskaper (Kozinets, 2010). Det sammanhang som
studeras ska uteslutande vara nätbaserat för att kallas netnografiskt och det är förståelsen för
det sociala livet och samspelet på nätet som eftersträvas (Berg, 2011). Vad som är speciellt för
det sociala samspelet online är att individernas kroppar och de signaler som dessa sänder ut,
inte är med. Detta bidrar till att människor kan tänka först och agera sedan, de kan på förhand
granska och pröva olika sätt att agera innan de blir del av ett socialt samspel. Det är inte heller
svårt att snabbt radera någon kommentar som man ångrar. Den nätbaserade interaktionen
kräver att individen aktivt anstränger sig för att presentera sig själv och det finns dessutom en
spänning mellan anonymiteten och gemenskapen. Enligt den netnografiska metoden är jag
själv en aktör och bör integrera i nätgemenskapens sociala samspel (Kozinets, 2010). Med
risk för att manipulera resultatet beslutade jag dock att avstå interaktion.
Den netnografiska metodens verktygslåda är liknande den etnografiska och arbetetssättet har
varit konsekvent från början till slut. Strukturen som det praktiska arbetet haft var att först
observera och kartlägga nätgemenskapens inlägg, rubriker, användarprofiler, bilder och videor för att urskilja vilka som var mest populära. Ett andra steg var att kartlägga de mest aktiva
deltagarna och beskriva den sociala strukturen i form av hierarki och grupperingar. Ett tredje
moment var att beskriva det språk som används och vad som verkade anses vara självklart för
deltagarna såväl som vilka aktiviteter som verkade vanligast. I språket kan skillnad göras på
korthuggen kommunikation i realtid, vilket skapas ur spontanitet, och utvecklad kommunikation som krävt mer eftertanke och planläggning (Kozinets, 2010). Materialet består således av
2 av 3 möjliga kategorier; arkivdata ifrån konversationer mellan medlemmar och fältanteckningar från observationer och reflektioner. En tredje kategori hade kunnat vara framkallad
data som då hade skapats genom interaktion. Precis som vid det etnografiska skrivandet väx34

las det mellan observerade händelser, beskrivningar av människor och miljöer, stoff från arkiv
samt mer teoretiska resonemang (Arvastson & Ehn, 2009). Det netnografiska angreppssättet
innebär här både att nätet utgör den bakgrund där materialet hämtas in såväl som att nätets
betydelse för den gällande kommunikationen står i centrum.
Den netnografiska metoden bildar tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna ramarna
för studien av det utvalda materialet. Det är en växelverkan mellan metod och teori som genererar resultatet i denna uppsats precis som i många andra kvalitativa studier. Netnografin förklarar rent praktiskt vilken typ av material som studeras och på vilket sätt forskaren närmar
sig Internet på. För att spetsa till studien och syna individers beteende och samspel behövs de
teoretiska utgångspunkterna, de preciserar vilka beteenden som är iögonfallande och relevanta
att studera.

3.5.

Urval

Det politiska klimatet har förändrats under senare år och högerextremistiska partier har tagit
sig in i parlamenten i flertalet länder i Europa. Högerextremismen är välförenlig både med
rasism och antifeminism och hatet sprider sig med Internet som viktigaste plattform (Bjurwald, 2012). Valet av studerade forum är nära knutet till detta nutida samhällsproblem. Av
samma anledning fast ur ett annat perspektiv motiveras valet ur en vetenskaplig synvinkel.
Feminism och antifeminism, när det gäller både vetenskapliga arbeten som privata och offentliga diskussioner, blir ofta personliga. I akademin studeras de framförallt genom ett feministiskt perspektiv eller ur ett genusperspektiv. Här är inte genusteori grundläggande för en analys av gruppen, utan teorin om gruppolarisering. Istället för att studera maktkonstruktionerna
mellan könen och göra samma konstaterande, att de finns kvar med mannen som överordnad
och kvinnan som underordnad, kan vi med andra teorier faktiskt få ny kunskap om politiska
nätgemenskaper, om eller varför åsikterna blir mer extrema. Andra extrema foran som hade
kunnat studeras är sajter formade kring t.ex. rasism (se This is Sweden på facebook eller nationell.nu) eller djurrättsaktivism (se vegan.nu). Det hade även varit intressant att välja sajter
som inte anses vara extrema för att studera om gruppolarisering sker även i sådana nätgemenskaper, kanske samlade kring en hobby som heminredning (se styleroom.se) eller en träningsinriktning som crossfit (se forum.crossfitbrandx.com).
Urvalskriterier för det första materialet (Anti-feminism på facebook) grundar sig på teorin om
gruppolarisering på nätet, vilket innebär att materialet måste vara bundet till internet och att
det dessutom måste vara en öppen nätgemenskap med tillgänglighet både för mig och för
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andra. Riskerna av negativa konsekvenser i den deliberativa demokratin bidrar med kriteriet
att nätgemenskapen måste vara politisk och dessutom kretsa kring ett specifikt kontroversiellt
politiskt ämne. Nätgemenskapen bör ha aktiva medlemmar. Hotet om gruppolarisering vänder
sig till västvärldens demokratier och nätgemenskapen ska därför vara internationell och engelskspråkig. Anpassat till mig som tolkare är storleken på gruppen varken får vara för liten
eller för stor. Några exempel på andra alternativ som av olika anledningar valdes bort; en annan antifeministisk grupp på facebook valdes bort för att den var för stor på drygt 13,000
medlemmar. En internationell blogg om pojkars och mäns förtyck valdes bort på grund av för
liten grad av aktivitet. Avpixlat.info och vaken.se valdes bort eftersom de inte behandlar ett
specifikt politiskt ämne.
Det andra materialet har valts ut i kontrast till det första. Urvalet för det andra materialet
grundar sig på kriterierna att det är en politisk diskussion om antifeminism, att det måste vara
bundet till internet, att det är en tillgänglig diskussionsgrupp och att det dessutom är en diskussionsgrupp som inte är uppbyggd på ett specifikt ställningstagande i en politisk fråga. Forumet måste med andra ord ha ett annat huvudsyfte än politik. Forumet familjeliv.se valdes
och materialet hämtades i den tråd som var första resultat på google med sökorden; "familjeliv" och "antifeminism".
3.5.1.

Material

Det första materialet ifrån en nätbaserad politisk grupp är hämtat från nätgemenskapen Antifeminism, en öppen grupp på facebook (Anti-feminism, a). Observationen påbörjades den 30
april och då hade gruppen 7334 medlemmar. Det källmaterial som presenteras har skrivits av
olika medlemmar under tiden 6 maj 2014 till 15 maj 2014. Den 13 maj 2014 stängdes gruppen
ned av facebook och samma datum startades en ny antifeministisk gemenskap (Anti-feminism,
b) upp utav en av den gamla gruppens aktiva medlemmar (se Figur 5). Materialet är hämtat
både från den gamla och från den nya gruppen. Den nya gruppen har 1,800 medlemmar den
20 maj 2014. Gruppens beskrivning lyder;
We are part of the global movement for human the rights of boys and men misandric
beliefs, traditions, laws, systems and institutions. We oppose all forms of divisions
which have been created and sustained to exploit and oppress men. We carry the
traditions of all men who rose against oppression of their fellow brothers. We are
pro-male, we are anti-female-supremacist. We are anti-feminist. If you want to defend boys and men from the onslaught of anti-male and anti-father hate and bigotry
of feminism and gynocentricity.If you want to create a just society, ending historic
oppression of men. (Anti-feminism)
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Innan de citerade kommentarerna som presenteras i analysen finns en tabell med deltagarnas
alias och kön (se Tabell 1). Kategoriseringen av kön grundar sig på deras facebookprofil,
namn och bild. Det är ingen garanti för att det antagna könet stämmer med det verkliga men
högst troligt då facebookprofiler innehåller mer med flera bilder, intressen, kontaktinformation m.m. De alias som används i denna magisteruppsats kan kopplas till om medlemmen är
aktiv eller inte, till uttrycket av minoritetsåsikt eller till indikatorn polariseringsentreprenör,
detta förklaras närmare i analysen.
Det andra materialet ifrån en nätbaserad opolitisk grupp är hämtad ifrån familjeliv.se och är en
tråd där ursprungsskribenten ställt frågan; ”Tycker du att anti-feministiska åsikter ska förbjudas, enligt förslag från Dagens Nyheters kulturskribent Maria Sveland?” (Människa4, 4 mar
2014). Tråden innehåller också en omröstning men som tyvärr endast medlemmar kan delta i
och se resultatet av. Observationer av forumet gjordes under den 15 juli 2014 och då togs
även skärmdumpar på hela konversationen som ägde rum mellan 18 deltagare den 4 mars
2014 till 6 mars 2014. Innan de citerade kommentarerna som presenteras finns en tabell med
deltagarnas alias och kön (se Tabell 2). Kategoriseringen av kön grundar sig på deras namn på
forumet. Det är givetvis ingen säkerhet att det refererar till deras riktiga kön men det ger ändå
en ungefärlig uppfattning om det finns skillnader mellan män och kvinnors beteende på Internet.
3.6. Den vetenskapliga processen
Det första identifierade problemet som väckte intresse var gruppolarisering på nätet och om
detta var ett utspritt fenomen. Därför påbörjades en teoriprövande ansats där forskningsfältet
som studerades närmare gällde främst internets potential för samtal mellan människor med
olika ståndpunkter. Det visade sig ge en mycket splittrad bild av för- och nackdelar med internets, framförallt sociala medier och bloggars, utveckling. Jag bestämde mig för att pröva
teorin om gruppolarisering på ett nätbaserat forum och urvalet baserades helt och hållet på
Cass R. Sunsteins teori om gruppolarisering på nätet (Sunstein, 2007:a). Innan det första besöket i nätgemenskapen hade jag redan tagit fram fem indikatorer från the Law of Group Polarization (Sunstein, 2002) och the Spiral of Silence (Noelle-Neumann, 1993) vilka representerade agerande av såväl individer av majoritet och minoritetsåsikt i ett fall av gruppolarisering. Dessa beskrevs textnära såväl som med egna konkreta exempel hur jag som tolkare
kommer att tyda indikatorerna i analysen av materialet. Därefter besöktes gruppen och det
visade sig snart att alla de fem indikatorerna gick att ”finna” i nätgemenskapen. Med en känsla av att nätgemenskapen och kommunikationen mellan medlemmarna präglades av gruppola37

riseringens mekanismer valde jag ut exempel på de olika indikatorerna att presentera i resultatet. Resultatet var givet att teorin om gruppolarisering fick stöd. Men gruppen Anti-feminism
är precis som det kanske låter en extrem grupp och många hade ansett det vara ett väntat resultat. Frågan var om detta fenomen verkligen skulle visa sig hos mindre extrema grupper?
Jag gick tillbaka och läste mer tidigare forskning och hittade en speciellt intressant studie av
Magdalena Wojcieszak och Diana Mutz från år 2009. Den visade att nätbaserade forum där
människor samlas kring samma intresse av hobby, sport och fritid, ja till och med dejtningssajter innehåll mer samtal mellan människor med olika politiska åsikter än vad de politiska
forumen gör. Därför ändrades ansatsen på uppsatsen till att beskriva och jämföra två olika
typer av nätbaserade forum och för att på ett bättre sätt faktiskt närma sig verkligheten av det
offentliga rummet på internet där politik inte bara diskuteras på uttalade politiska sajter.
Fokus av studien ligger fortfarande på gruppolariseringens mekanismer och de ursprungligen
utvalda teorierna finns kvar. Den politiska diskussionen på familjeliv.se är ett senare tillskott
som alltså tjänar till en liten jämförelse för att fördjupa kunskaperna om gruppolarisering,
alltså under vilka omständigheter fenomenet inte existerar. Det problematiska är att denna
diskussion är hyfsat obehandlad i analysen därför att de teoretiska utgångspunkterna och begreppen helt enkelt inte går att relatera till materialet hämtat från familjeliv.se. Förhoppningsvis räcker det som en kontrast till materialet från Anti-feminism på facebook. Ytterligare förändringar och tillägg som gjorts är att skapa en begreppskarta istället för den ursprungliga
operationaliseringen där de fem indikatorerna hölls isär. Anledningen till detta var att de inte
var ömsesidigt uteslutande. Flera av indikatorerna grundar sig på social influens och de är
dessutom svåra eller omöjliga för mig som tolkare att använda på ett vetenskapligt trovärdigt
sätt. Begreppen lämpar sig inte för att direkt testats på ett material hämtat ifrån nätet, det visade sig efter en första teoriprövande ansats. Social influens och de olika inriktningar och typer
som finns testas förmodligen lämpligast på människor i noggrant förberedda och genomförda
mänskliga experiment. Därför presenteras istället några av dessa experiment, som det av Asch
(1955 & 1956), Pruitt (1961) och Huang, Tzou och Sun (2010), vilka förklarar hur social och
informativ influens påverkar individer. Dessa kunskaper tas med i analysen för en djupare
förståelse av det sociala samspelet i politiska diskussioner på nätet. Begreppen blir därmed en
vinkling på materialet för att belysa vissa företeelser framför andra. Feminism och antifeminism är istället förklarade endast för att ge läsaren en förförståelse då diskussionerna berör
ämnena. Dessa lades till i ett senare skede, de är inte styrande för analysen. Begreppskartan,
beskrivningen gruppolariseringens och tystnadsspiralens mekanismer tillsammans med
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breddningen i form av gamla experiment som gäller informationskrav samt social påverkan är
förhoppningsvis presenterade på ett sådant sätt att det ger oss ny kunskap då det applicerats på
det utvalda materialet.
3.6.1. Etiska ställningstaganden
Det största problemet som uppstår vid en netnografisk undersökning som denna är att det här
är deltagarnas egna ord som används utan om att de betts om deras samtycke. Men internet
kan ses som ett ”offentligt rum” där människor informellt godkänner att andra kan använda
deras texter. På de två forum jag besökt förekommer en variation av alias, vissa kan anas använda sina egna namn medan andra uppenbart använder alias. Det råder givetvis stor skillnad
mellan facebook.com och familjeliv.se där relativt större del av deltagarna i facebook gruppen
skriver under sina egna namn. En grundregel är att om aktören även är en aktör offline ska
dennes identitet skyddas (Kozinets, 2010). Oavsett tog jag ställningstagandet att alla, även de
som uppenbart använder alias, skyddas bakom skapade alias. De nya alias som används kan
kopplas till det sociala samspelets struktur samt till de fem indikatorerna, t.ex. aktiv1, aktiv2,
polariseringsentreprenör1, minoritet1, minoritet2 osv. Övervägandet att skydda deltagarna
mer än så har också gjorts genom att överväga alternativet att inte exakt beskriva nätgemenskapen eller den specifika politiska diskussionen. Här beslutades ändå att de båda nätbaserade
forumen och dess deltagare inte behöver skyddas mer då de är öppna och tillgängliga för alla.
För att se facebookgruppens konversationer krävs visserligen ett konto hos det sociala mediet
men då jag upplever det mer en regel än ett undantag att människor i min omgivning har facebook konto så ser jag det inte som ett problem.
De forskningsetiska problemen består i att även om det skrivna ordet på nätet är tillgängligt
för alla så är det kanske ändå inte menat att granskas och analyseras. Återigen hänvisas det till
internet som ett offentligt rum och de som uttrycker sina ståndpunkter har informellt godkänt
att andra får använda deras texter. Problemet i den här studien är att deltagarnas texter används i en analys där vissa av texterna påvisar ett fenomen och att dessutom individerna själva
inte får uttrycka sin egen uppfattning om fenomenet. Detta problem krockar också med det
klassiska tillvägagångssättet av etnografisk metod som innebär att forskaren söker förståelse
genom att de studerade får ge uttryck för sin förståelse, utan att forskaren på något sätt försöker omtolka vad som sägs (Aspers, 2007). Detta problem kan anses vara löst genom att stora
delar av arkivdata presenteras, då kan läsaren själv kontrollera vad som skrivits av forumens
deltagare och lättare hänga med i de tolkningar och slutsatser som dras.
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4. ANALYS
Resultatet följer den ordningen det netnografiska angreppssättet förordar, det innebär att det
sociala samspelet först kartläggs. Kartläggningen innefattar det språk som används, vilka
självklarheter som finns i gruppen, vilka aktörer som är mer aktiva än andra och vilken typ av
inlägg som verkar vara mest populära. Sedan är det dags att gå in på de styrande begreppen
som formulerades i uppsatsens teoretiska del. Först presenteras data ifrån facebookgruppen
Anti-feminism, det politiska diskussionsforumet beskrivs utifrån de teoretiska begreppen; det
mest extrema argumentet, polariseringsentreprenörer, hot om isolering, självsäkerhet bland
lika och identifikation med en vinnare. Sedan genomförs liknande procedur med den politiska
diskussionen hämtad ifrån familjeliv.se. I kapitel 4.3. jämförs materialet i relation till de teoretiska begreppen och till begreppskartan (2.2.3.3.). Observera att de utvalda citaten innehåller
felstavningar och förkortningar men att alla citat i analysen är exakt återgivna ifrån ursprungskällan.

4.1. Nätgemenskapen Anti-feminism
Nätgemenskapen Anti-feminism är en öppen grupp på det sociala mediet facebook och har
drygt 7000 medlemmar från olika delar av världen. Den mest populära typen av inlägg är tidningsartiklar av olika slag där kvinnor misstänks, begått eller dömts för våldsbrott mot män,
hotat om våld eller på annat sätt kränkt en man. Oftast gäller det enstaka fall som uppmärksammas men det som uttrycks i medföljande kommentarerna är snarare en generaliserande
syn på kvinnor. Kommentarerna mot kvinnorna i artiklarna är ofta grova i den bemärkelsen att
de är nedlåtande, sexistiska eller våldsamma, med hot om våld mot kvinnan det berör. Vanligt
förekommande i gruppen Anti-feminism är att diskussionerna till en början kretsar kring en
kvinna men att de utmynnar i att beröra alla kvinnor. Desto längre diskussionerna pågår, desto
mer generaliserande blir kommentarerna. För majoriteten av gruppens medlemmar verkar det
vara självklart att alla kvinnor är likadana och att alla kvinnor förtrycker män. Uppfattningen
av nätgemenskapens gemensamma världsbild är att samhället i stort men framförallt politiker
stödjer kvinnornas överordning, de anser att kvinnor får säga och göra vad som helst utan att
samhället reagerar. Attityden till de artiklar som hänvisas till är att kvinnorna inte döms lika
hårt som männen och att de får lägre eller inga straff överhuvudtaget. Gruppen verkar vara
överens om att kvinnor kräver lika mycket privilegier som män men att de inte vill ge något
för det. Kvinnor är bortskämda och snåla, de spenderar männens pengar medan männen får
jobba och slita. Bilder som publiceras i nätgemenskapen skildrar kvinnan antingen som förövare eller monster (exempel: Figur 3 & 4), de få positivt laddade bilderna läggs upp av
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kvinnliga medlemmar i gruppen och framställer enstaka kvinnor som sympatisörer till männen (exempel: se Figur 2). Ett rimligt antagande kan vara att den senare typen av bilder representerar de kvinnor som publicerar dem, ett försök till att distansera sig från gruppen kvinnor.
Det är återkommande åsikter och argument som presenteras, medlemmarna upprepar och
uppmuntrar varandra om vartannat. Denna upprepning av varandras argument är så pass frekvent att det innebär en betydligt större chans för polarisering (Yardi & Boyd, 2010). Individer som söker sig till Anti-feminism och använder det sociala mediet som en informationskanal riskerar att få en snedvriden världsbild. Ständigt upprepade meddelanden kan riskera att
felaktigt förmedla ”vad alla tycker” trots att det egentligen bara är en liten grupp som syns
och hörs mycket (Noelle-Neumann, 1993).
Vissa medlemmar är betydligt mer aktiva än andra och de alias som används är därför uppdelade i aktiv1,2,3, osv. eller medlem1,2,3, osv. Polariseringentreprenör1, minoritet1 och minoritet2 finns även med för att representera två av indikatorerna som är knuten till en speciell
aktör. Polariseringsentreprenör1 är en aktiv medlem som mässar för likasinnade och inte är
intresserad av att diskutera med individer av andra åsikter. Minoritet1 och minoritet2 innehar
båda minoritetsåsikter i gruppen. De aktörer som antingen är benämnda aktiv eller medlem
innehar samtliga en majoritetsåsikt i gruppen, skillnaden är endast graden av aktivitet.
Tabell 1

Kön

Medlem

Kvinna

Aktiv4 & 7, Minoritet1

Man

Aktiv1, 2, 3, 5 & 6, Medlem1-20, Minoritet2, Polariseringsentreprenör1

Ett exempel på hur tre av de mer aktiva medlemmarna kommunicerar med varandra kan illustreras med kommentarer till ett inlägg som gäller hur kvinnor utnyttjar männens resurser;
How many unmarried men have credit card debt left over from the last girl they dated? It has to be into the millions maybe billions of dollars. Women always want to go
out and do shit, or their car breaks down, whatever the situation, they always want
the guy to pay for everything, even if they make more money than him. And if a
woman gets a little extra cash, like a bonus at work they go out and spend it on
clothes or something for themselves. They never even think of paying a man back or
treating him to a gift. (aktiv2, 2014-05-08)

Diskussionen som följer pågar främst mellan aktiv3, aktiv4 och aktiv5. Vad som verkar vara
naturligt och självklart för dessa gruppmedlemmar är att kvinnor är bortskämda, att de kräver
både bekräftelse och pengar men att de ger lite eller ingenting tillbaka till männen. De hänvi41

sar till kvinnor som grupp, inte till en enskild kvinna. Det är en traditionell bild av kvinnan
som framställs där män och kvinnor anses ha vissa medfödda egenskaper. 2 exempel som
illustrerar detta är efterkommande kommentarer om kvinnors dåliga matlagning;
Yup In a commercial A woman was complaining that she could not cook dinner for
her family. So she got fast food for dinner. Then i thought, whey did her husband
marry her? it could not be for the sex, she looked like you would cringe the moment
you entered her. (aktiv5, 2014-05-08)
Women today just don't care about anyone but themselves. They can't or won't
cook. They have filthy homes. They wear too much makeup and are lazy selfish
slugs...(aktiv4, 2014-05-08)

Ur den första kommentaren går att utläsa två anledningar för mannen att ha en hustru, vilka är
antingen matlagning eller sex. I den andra kommentaren kan vi även se att kvinnor bör bry sig
om andra förutom sig själv, behöver sköta matlagning som städning samt anpassa sig till omvärldens åsikter om hennes utseende. De aktiva medlemmarna har således en traditionell syn
på kvinnans roll. Kvinnan bör vara omhändertagande och sköta hemmet. Det ska tilläggas att
aktiv4 är en kvinna och att hon senare under diskussionen erbjuds ”spanking” av en manlig
gruppmedlem. Den kvinnliga medlemmen identifierar sig med männen och argumenterar inte
emot dem. Trots det får ändå den kvinnliga aktiv4 sexistiska och ibland nedvärderande kommentarer. Detta visar på att gruppens manliga medlemmar egentligen inte gör någon skillnad
på kvinnorna som sympatiserar med dem, de faller även de under kvinnor som grupp och vad
den gruppen har för gemensamma egenskaper.
Den allmänna uppfattningen av kvinnor som grupp, den traditionella synen på könsrollerna
tillsammans med behandlingen av de få kvinnliga sympatisörerna säger något om nätgemenskapens begränsade argumentpool. Då den gemensamma attityden är att kvinnor förtrycker
män, blir de publicerade fallen av förtryck eller våld utfört av enskilda kvinnor gällande alla
kvinnors egenskaper. De artiklar som publiceras bekräftar varje gång den gemensamma förståelsen att alla kvinnor är förtryckare och troliga våldsförövare. Vilket är en mer extrem politisk åsikt än uppfattningen att endast de misstänkta eller skyldiga kvinnorna bör få hårdare
straff. Den begränsade argumentpoolen, det gemensamma generaliserandet av kvinnor, kan
antas leda gruppen längre i den riktning individernas gemensamma åsikter befann sig till en
början (Sunstein, 2002).
Det finns en tydlig social jämförelse i nätgemenskapen. Precis som gruppens medlemmar
konstruerar kvinnan konstruerar de även mannen. Medlemmarna påminner varandra om vem
den “riktiga mannen” är, därmed också vilken identitet den manliga deltagaren i nätgemenskapen bör ha. Kommentarer som gäller hur en man bör eller inte bör vara sätter standarden
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för den sociala jämförelsen mellan deltagarna i Anti-feminism, vilken är en av de största drivkrafterna till att mer extrema åsikter skapas (Sunstein, 2002). Det skulle kunna vara en lockande identitet som gör att många söker sig till gemenskapen såväl som det är en gränsdragning mellan ”vi och dem” vilket isolerar gruppen (Sunstein, 2007a). För att illustrera Antifeminismskonstruerande av mannen finns arkivdata i såväl text som bild. Aktiv1 länkar i ett
inlägg till en artikel om en kvinna som är ovanligt svartsjuk och paranoid. Hon kräver lögndetektor test på sin pojkvän både innan och efter han lämnar huset för att upptäcka en eventuell
otrohet. Aktiv1 kommenterar själv artikeln med; ”I am speechless” (aktiv1, 2014-05-08), de
kommentarer som har fått flest ”likes” lyder;
Somebody, help that guy get his balls out of this abuser’s purse! (medlem4, 2014-0508)
This is the evolution of a new type of Mangina…. What shall we call him? (medlem5,
2014-05-08)

En man som lyder sin flickväns kommandon anses vara en ”mangina”(se Figur 1), egenskapen att låta sig kontrolleras av någon annan antyds därmed vara kvinnlig. Mangina är ett uttryck som återkommer flera gånger i gruppens diskussioner. Det är nog varken problematiskt
eller inkorrekt att tolka gruppens förståelse av den ”riktiga” mannen som en alfa-hane. Ett
exempel på detta;
Medlem6 The mangina is a travesty to manhood. God didn't create the Alpha man to
put on women's clothing /attire .nor did he made man to have an attitude of a woman. Thats a demonic spirit from the pit of hell. It is not natural for a man to do women's role in that way you feminize him. Is so sad , sick and disgusting to see the human race head in this direction. Feminism is a destructive force what will destroy
manhood and womanhood .becuase no worthy ideal and goal is accomplished
through feminism. It only causes men & women to act unnatural , stupid and productive . (medlem7, 2014-05-08)

Efter en observation av gruppen som helhet, vilket språk som används och vad som tycks vara
självklart är det dags att gå vidare till analysen styrd av de teoretiska begreppen. Materialet
som presenteras är arkivdata men även reflektioner som gjorts av mig som tolkare under observationens gång. Detta är ett urval av de kommentarer som publicerats på nätgemenskapen
Anti-feminism och dessa är utvalda för att illustrera nätgemenskapen som helhet utifrån de
styrande begreppen som presenterades i den teoretiska delen.
4.1.1. Det mest extrema argumentet

Det finns belägg för att de mest extrema argumenten också är de mest övertygande argumenten, en indikator på gruppolarisering (Sunstein, 2002). Gruppmedlemmen polariseringsentreprenör1 har gjort ett inlägg där han uppmanar till agerande för att reda ut den möjliga våldtäk43

ten utförd av en kvinna på en överberusad man. (2014-05-07). De flesta av de följande kommentarerna är korta och grova i språkvalet, alla är av åsikten att kvinnan är skyldig till det
misstänkta brottet. De två kommentarerna som har fått flest ”likes” från andra medlemmar är
båda från samma gruppmedlem, medlem1. Vad som skiljer medlem1 och dennes två kommentarer från övrigas är att de först och främst är betydligt längre, detta kan vara ett tecken på
att de är mer genomtänkta (Kozintes, 2010). För det andra riktar sig kommentaren från medlem1 inte endast mot den misstänkta kvinnan utan även kvinnor i generella termer;
I hope action can be taken but something else to note on her crime speech that
seems to be a common thread that runs through the psyche of most women is the
fact that she had to destroy and humiliate someone else in order to have any self
worth. Even her high school story shows this. That her self esteem was high because
she could get pot from a employee of the school (the trouble he would have gotten in
if found out) always had to have the best parking spot, the best food offered, ect. all
this comes, or could come, at the expense of another human being. (medlem1, 201405-07)

Medlem1 antyder att den misstänkta kvinnan får sitt självförtroende på andras bekostnad och
att det även bör uppmärksammas att de flesta kvinnor gör likadant. Att det är ett mer extremt
argument beror således på att medlemmen generaliserar den enstaka kvinnans agerande till att
gälla kvinnor över lag. Att kommentaren fått flest ”likes” indikerar på att det även är det mest
övertygande argumentet i gruppen.
4.1.2. Polariseringsentreprenörer

I kommentarer från föregående diskussion, alltså från inlägget gällande våldtäktskvinnan, går
också att finna stöd för indikatorn polariseringsentreprenörer. Det finns inga avvikande kommentarer till inlägget och medlem1 uppmuntras bland flera av polariseringsentreprenör1, vilken startade konversationen. Deltagaren som skrivit inlägget klassificeras som polariseringsentreprenör därför att han framkommer som en aktiv medlem som dessutom uppmuntrar
andras kommentarer med antingen en ”like” eller några uppmuntrande ord. Som framkommit
tidigare rör sig diskussionen från att beröra den misstänkta kvinnan till att beröra kvinnor i
generaliserande ordalag. Vad som händer i slutet av diskussionen, och som ytterligare stödjer
att deltagaren kan klassificeras som en polariseringsentreprenör, är att denne avslutar med att
”mässa” för gruppen;
lol, stupid bitch, she admitted raping a man… incredible (medlem2, 2014-05-07)
Stil she wil get apreciation for instead of harsh punishment (medlem3, 2014-05-07)
medlem3, not if we can organize. It is our responsibility to not only educate other
boys and men, but also socially and politically organize to create systems where these women are brought to justice. (polariseringsentreprenör1, 2014-05-07)
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Yes we r on tht but it wil take a long time. Till then these evil creatures wil proudly
destroy men (medlem3, 2014-05-07)
Time is on our side brother. Our fathers, and their forefathers have distilled the ProMale wisdom for 200,000 years of male oppression by women and Gynocentrism.
What are few decades? Look at the brilliant, peaceful and just future that we are creating - one thought, one belief, one heart, one act at a time !!! It's just incredible that
we could be so fortunate to become the harbingers of a new mankind. Or it's not fortune or luck or coincidence, maybe we are merely answer of the prayers of our fathers. If men like us can truly understand our own historical importance we would
have no inkling of doubt of our victory. Imagine the arrow of justice, shot from the
bow of history - we are the tip of that arrow !! (polariseringsentreprenör1, 2014-0507)

Intensiteten i kommunikationen trappas upp i den bemärkelsen att den går från att uppmärksamma fallet om den misstänkta våldtäktskvinnan, till att uppmuntra agerande mot det enstaka
fallet, till att uppmuntra ett vidomfattande agerande mot det kvinnliga förtrycket. Enligt polariseringsentreprenör1 så har män förtryckts i årtusenden. Åsikterna blir därmed mer extrema
under diskussionens gång. Gruppen Anti-feminism visar därför upp liknande resultat som flera
andra diskussionsgrupper (Brown, 1985; Zuber et al., 1992; Abrams et al., 1990; Myers,
1975; Myers & Bishop, 1971). Att åsikterna eskalerar och blir mer extrema kan bero på den
sociala jämförelsen i gruppen (Sunstein, 2002). Den sociala jämförelsen innebär att gruppmedlemmarna antagligen känner sig mer trygga att uttrycka sina åsikter när de märker att fler
och fler går in i diskussionen och uttrycker liknande åsikter mot kvinnan eller kvinnor över
lag. Den sociala jämförelsen i gruppen ger möjlighet för polariseringsentreprenören att ”mässa” utifrån sin politiska agenda. Polariseringsentreprenören har fått sitt alias eftersom det inte
finns några motargument i diskussionen och kommentaren därför endast vänder sig till likasinnade som redan uttryckt sitt medhåll till det ursprungliga meddelandet (Sunstein, 2002).
4.1.3. Hot om isolering
Finns något som kan liknas vid tystnadsspiralens indikator om hot av isolering? Jo det finns
material som visar hur tystnadsspiralens mekanismer påverkar individer av minoritetsåsikt.
Exemplet som här presenteras utspelar sig främst mellan aktiv4, aktiv6 och minoritet1 och
påvisar förhållandet mellan medlemmar av majoritets- samt minoritetsåsikt. Gruppmedlemmen aktiv4 har skrivit ett inlägg om en man som tillsammans med en kvinnlig vän hyrt en
lönnmördare att ta livet av sin ex-fru. Mordet genomfördes aldrig men domstolen gick vidare
med fallet vilket resulterade i att den kvinnliga vännen fick 10 års fängelse medan mannen
dömdes till ett betydligt högre fängelsestraff på 60 år. Aktiv4 skriver att det nu ser ut som att
han kan komma ut om några år med hjälp ifrån en utredare och en advokat som ställt upp
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kostnadsfritt. Aktiv4 skriver också att mannen redan suttit av 10 år men att hans kvinnliga vän
redan är ute i det fria. Den första kommentaren är från aktiv6;
I have trouble pitying someone for attempted murder (unless it is in self-defense).
Whenever there is a man and woman involved the man always seems to get a substantially higher sentence. (aktiv6, 2014-05-11)

Aktiv4 svarar med att det var den kvinnliga vännen som letade och fann en lönnmördare. Aktiv4 beklagar sig över den orättvisa behandlingen av mannen och att kvinnan i fallet endast
fått 10 år. Aktiv4 förklarar för de andra att det dessutom inte fanns något konkret försök till
att mörda ex-frun eftersom planerna avblåstes. Det är sedan något intressant som händer då
minoritet1 ifrågasätter nätgemenskapens syfte;
He got the bigger sentence because it was his idea, his ex. She was the accomplice.
Yes, the courts are not equal in their treatment of men and women. There are
enough innocent men who need help, I cannot just change my morality, just because
he is a man. Attempting to organise a murder is a heinous crime... Not sure this fellow's case is conducive to the aims of this group... I'm just sayin'... (minoritet1, 201405-11)
WRONG minoritet1- I'm reading the trial record and this womanm the codefendant, was the one who came up with the idea. The information provided to
they hitman (police officer in disguise) were ALL things the officer asked for - not
things thought of by my client. And even AFTER he told them "NO" 3 TIMES, he was
STILL arrested and convicted. You are judging BEFORE AND WITHOUT KNOWING
the story - which is TYPICAL of society - ALWAYS ASSUMING THE MAN IS GUILTY!
Shame on you. (aktiv4, 2014-05-11)

Vad som följer är en lång diskussion mellan minoritet1 och aktiv4, detta innefattar minoritet1
som anser att aktiv4 är för personligt engagerad i fallet och aktiv4 som svarar med att förtydliga och förklara vad som hänt i fallet, med slutsatsen att mannen inte är skyldig. Sedan kommer aktiv6 in i diskussionen och tar tydligt parti för aktiv4;
Having read through this it appears that minoritet1 is twisting around what aktiv4
has said and seems to want to be combative rather then look objectively. When it is a
man and woman commiting or attempting to commit a crime the man pretty much
always gets a longer sentence and is considered the "mastermind" or something. I
guess women are just too stupid to do anything except for follow a man's lead (well
when it comes to breaking the law at least). (aktiv6, 2014-05-12)
You're entitled to your own opinion, please show me where I twisted anything...
(minoritet1, 2014-05-12)
The man told them 3 TIMES that he did not want to go thru with it. NO MONEY ever
changed hands. He did not even have the funds in his bank account to cover the fees.
He was NOT the one to think of this option in the 1st place - it was his female codefendant. And when he told them to call it off, he was threatened by the female codefendant, (who got a lesser charge in exchange for her testimony against him) and
the man who bated him that they would do him harm if he tried to back out - yet he
backed out anyway. And still he was arrested and convicted to 60 years. she got only
10 years and did 1/3 of that time. (aktiv4, 2014-05-12)
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What have i twisted? (minoritet1, 2014-05-12)
Aktiv6 will have to answer that question as he is the one who sees something of that
nature in what you have said. If I were to do so it would only look like a cat fight.
Perhaps though, since you cannot see for yourself in your comments,you should
consider the idea that maybe you are not quite as pro-male as you think you are. Automatically assuming he was guilty, for instance. (aktiv4, 2014-05-12)
I answered your comments hours ago aktiv4. Aktiv6 came on and accused me of
twisting your words, you then immediately told the story of this jailed man again.
My question is what have I twisted? And no, my position on men's rights is unchanged. "I am working with a man right now who committed the crime of hiring
someone to murder his ex." YOU said he was guilty aktiv4. Perhaps my problem was
believing a woman?I will not discuss this any further, cheers... (minoritet1, 2014-0512)
He WAS guilty - according to the courts. Going? Have a nice day. (aktiv4, 2014-0512)
Stop acting like....girls..... (aktiv3, 2014-05-12)

Minoritet1 har en minoritetsåsikt eftersom hon är den enda som inte anser att inlägget av aktiv4 är av relevans för gruppen. Det finns inga direkta påbud att minoritet1 bör lämna diskussionen eller nätgemenskapen. Aktiv4 antyder dock att minoritet1 bör skämmas för sin åsikt.
Det är en utestängningsmekanism att individen ska känna skam, individen blir utpekad eftersom den har en minoritetsåsikt. En annan indikator på hot om isolering är när aktiv4 föreslår
att minoritet1 kanske inte är så "pro male" som hon tror. Aktiv4 uttrycker nätgemenskapens
identitet och menar att minoritet1 inte delar den identiteten, indirekt uttrycker hon att minoritet1 inte hör hemma hos gruppen Anti-feminism. Hela utspelet mellan aktiv4, aktiv6 och minoritet1 påvisar de mekanismerna som sker mellan individer med majoritets och minoritetsåsikter. Här syns framförallt hur tystnadsspiralens mekanismer påverkar individen med minoritetsåsikt till att slutligen lämna diskussionen och därmed undvika att uttrycka sin åsikt (Noelle-Neumann, 1993). Notera också att den slutliga kommentaren från aktiv3 är ett tillrättavisande riktat åt båda de kvinnliga medlemmarna, med minoritetsåsikt och med majoritetsåsikt.
Den manliga medlemmen aktiv3 reagerar på medlemmarnas agerande vilket inte stämmer
överens med gruppens identitet, de bör inte bete sig som flickor. Aktiv3 gör heller inte någon
skillnad på kvinnan som sympatiserar med männen och kvinnan av minoritetsåsikt, som
nämnts tidigare visar det hur Anti-feminism drar alla kvinnor över en kam.
4.1.4. Självsäkerhet bland lika

Den sociala jämförelsen bland Anti-feminisms medlemmar, framförallt självsäkerheten bland
likasinnade, har visat redan tidigare i analysen. Det beror också på att indikatorn är svår att
skilja från de andra indikatorerna. Indikatorerna hämtade ifrån teorin om gruppolarisering och
tystnadsspiralen utgår alla på det ena eller andra sättet ifrån social jämförelse. Till exempel
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eskalerar diskussionerna och det mest extrema argumentet övertygar vilket i sig beror på att
medlemmarna vågar uttala sig mer extremt när de märker att andra tänker likadant. Jag kommer här istället lyfta fram ett annat exempel på ett typiskt beteende i gruppen. Det här är ett
exempel på hur det sociala samspelet fungerar för att ge osäkra eller frustrerade medlemmar
stöd. Diskussionen följer ett inlägg som består av en bild (se Figur 2)och texten; “Men should
urinate on their female attackers to avoid injury. Real women don’t hit men” och är upplagd
av aktiv7, dennes egen kommentar lyder;
Opinions? I had an uncle who quite literally dropped his pants and urinated on his
wife who was throwing things and yelling at him. The story goes she NEVER did this
again. Crazy advice or Brillaint?(Aktiv7, 2014-05-10)

Kommentarerna från de andra gruppmedlemmarna präglas till en början av den orättvisa de
upplever. Denna orättvisa består av att kvinnor får slå män och att det oftast anses vara rättfärdigat av omvärlden eftersom mannen antagligen förtjänade det. Dubbelmoralen anser deltagarna ligga i att det däremot aldrig är okej för en man att slå en kvinna, oavsett vad hon
gjort. Mest aktiva i diskussionen som följer är aktiv4 och aktiv7, båda kvinnor. Vi ser återigen
prov på de självklarheter och antaganden som finns i gruppen, nämligen att kvinnor och män
blir bedömda på olika sätt, både utifrån lagen och från samhällsnormer. Det verkar också vara
ett generellt antagande att kvinnor utnyttjar detta;
People take their loved ones for granted, hence in their eyes, the abuse of their love
ones is justified. This would lead to a creation of a world where humans are nothing
lonely insecure and emotionless individuals. (medlem8, 2014-05-10)
Yep - and women take advantage of that mentality too! I don't know how many
times I've heard "You don't hit a woman, no matter what." (aktiv4, 2014-05-10)
Today relationships have become nothing more than a emotional business transactions. (medlem8, 2014-05-10)

Det är flera av medlemmarna som tycker till i diskussionen och de anser att det inte är någon
skillnad på att slå en man eller en kvinna, därför bör den kvinna som slår också få ett slag
tillbaka;
screw this, women want to hit men, they should get hit back (medlem9, 2014-05-10)
equality nothing less nothing more! (medlem10, 2014-05-10)

Majoritetsåsikten hos nätgemenskapen, i situationen av en kvinna som slår en man, är att våldet ska besvaras. Kommentarerna som föredrar våld får fler ”likes” än de som menar att det
inte är försvarbart att vare sig slå en man eller en kvinna. Aktiv4 påpekar dock för de andra
medlemmarna att handlingarna bedöms olika och att det inte kommer bli någon förändring
förrän lagen har ändrats. Det finns en hierarkisk ordning i nätgemenskapen som syns i det
sociala samspelet. Det finns nämligen mer aktiva medlemmar som efter observation går att
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urskilja som ledare, vilka andra ofta nämner i sina kommentarer. I den bemärkelsen skiljer sig
inte nätgemenskapen ifrån andra sociala medier (Smith, Rainie, Shneiderman & Himelboim,
2014). Den hierarkiska ordningen och den sociala jämförelsen påverkar både hur de aktiva
och de mindre aktiva medlemmarna bemöter varandra. Ett exempel på detta är kommentarerna som följer där en mindre aktiv medlem uttrycker sin hopplöshet över de orättvisa ”spelreglerna”, aktiv4 kommer in och bekräftar medlemmens uppfattning av orättvisan, vilket verkar
bli en tröst för medlem9;
What should happen and does happen is very different though. You all know that. If
you hit a woman it is likely you will go to jail. If a woman hits you it is likely it will be
said that "you probably deserved it." Until this is resolved by laws, all of your yelling
about equality and what should happen is just useless. (aktiv4, 2014-05-10)
its impossible aktiv4 and to tell you the truth just thinking of this makes me loose
all motivation because the playing field is biased! (medlem9, 2014-05-10)
Exactly, medlem9! The playing field IS biased! Laws and people's attitudes about
such things have got to change. Change happens slowly though. (aktiv4, 2014-05-10)
I try my best and don't relinquish in trying to bring equal justice. It's nice to hear
you. (medlem9, 2014-05-10)

Mellan de aktiva finns dock en ytterligare hierarki. Som nämndes tidigare har aktiv4 fått både
sexistiska kommentarer samt tillrättavisande av andra aktiva medlemmar. Detta grundar sig i
gruppens gemensamma identitet och hur övriga deltagare ibland uttrycker problemet med att
aktiv4 är kvinna. Mönstret som går att kartlägga är att självsäkerheten bland lika finns med i
de sammanhang medlemmar av majoritetsåsikt kommunicerar med varandra, i dessa sammanhang uppmuntrar mer aktiva medlemmar de mindre aktiva. När en mindre aktiv medlem
yttrar ett mer extremt argument, får medlemen stöd och gillande från aktiva och polariseringsentreprenören. När mindre aktiva uttrycker hopplöshet över kvinnornas förtyck händer samma
sak. Självsäkerheten bland den likasinnade majoriteten visar sig även vid hot om isolering.
Vid två tillfällen av hot om isolering får deltagaren som pekar ut individen av minoritetsåsikt
uppbackning av andra.
4.1.5. Identifikation med en vinnare

De tydligaste exemplen av identifikation med en vinnare är att de kvinnliga medlemmarna i
Anti-feminism identifierar sig med männen. Kommentarerna nedanför följer det tidigare inlägget om män som borde urinera på kvinnliga attacker. Medlem11 använder ett grovt språk,
ingenting som egentligen tillhör ovanligheterna på nätgemenskapen. Vad som följer den grova kommentaren är dock det mest intressanta. Efter att ha studerat gruppen Anti-feminism i
några dagar märks att aktiv4 är mycket engagerad, samt att denna kvinna ofta besvarar kommentarer som innefattar grovt, våldsamt eller sexistiskt språk. Men aktiv4 reagerar aldrig
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starkt, hon yttrar aldrig rakt ut sitt missnöje. Ibland är kommentarerna riktade direkt mot henne, ibland inte, men oavsett besvaras de aldrig med en motattack utan aktiv4 vänder det istället till att det handlar om andra kvinnor, inte sig själv;
Weather Forecast for Feminasties that wanna get nasty with their misandry - 100%
chance of GOLDEN SHOWERS LULZ and BROWN SNOW FLURRIES:) (medlem11,
2014-05-10)
I'm glad I'm on the other side then! YUCK! (aktiv4, 2014-05-10)

Medlem11 skriver visserligen sina ord riktade mot ”feminasties” men som jag tidigare uppmärksammat gör inte de manliga medlemmarna i Anti-feminism någon skillnad på kvinnor
och kvinnor. Aktiv4 identifierar sig här med en vinnare, i denna nätgemenskap är vinnaren
mannen. I följande kommentarer ser vi ytterligare bevis för att aktiv4 och aktiv7, som båda är
kvinnor, vill identifiera sig med mannen, ”vinnaren”. Den sociala jämförelsen till de andra i
gruppen blir i detta fall problematisk. De som vill känna sig som en del av gruppen Antifeminism måste nämligen dela både värderingarna och identiteten med de andra individerna i
gruppen. Här identifierar sig dessa två kvinnor med männen, vilket är något motsägelsefullt
då nätgemenskapen grundsyn på kvinnan och mannen är traditionell. Därmed är det egentligen inte tal om att vissa män eller kvinnor får ha könsöverskridande egenskaper. Detta visar
de manliga medlemmarna med att emellanåt kommentera aktiv4 och aktiv7. Tidigare nämndes att aktiv4 både blivit erbjuden ”spanking” och ombedd att sluta beta sig som en flicka. I
följande kommentarer ägnar aktiv4 och aktiv7 några ord åt den manliga medlem12 som uppenbarligen inte vill ha något med någon kvinna att göra;
All women are potential abusers. Yes, i don't want to hit them, just stay away from
them (medlem12, 2014-05-13)
Someone reported this for graphic violence - but FB allows pictures of women holding knives ready to sever a penis and that is not considered violent to them. Go figure... (aktiv4, 2014-05-13)
Hey Facebook! I'd squat and piss on my screen if I thought you would get my message about your biases against men - but it would only ruin my laptop. (aktiv4,
2014-05-13)
I really want to chat with all of you, but my job is consuming me. So, I will let this
group run in peace without me, at least until next week. Back to platform again.
Good day to all of you. (medlem12. 2014-05-13)
Take care medlem12 (aktiv4, 2014-05-13)
Miss hearing from u medlem12 (aktiv7, 2014-05-13)
At least I will enjoy life without women near me, lol. (No woman in platform where I
work). Peaceful, but no internet signal (medlem12, 2014-05-13)
Medlem12 – Always the optimist… LOLOL!! (aktiv4, 2014-05-13)
So phunny (aktiv7, 2014-05-13)
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I föregående kommentarer framträder även till den tidigare indikatorn på att gruppmedlemmar
i slutna gemenskaper känner ökat självförtroende bland likasinnade och kan uttrycka mer extrema åsikter när de märker att andra tänker likadant. Detta menar jag uttrycks när aktiv4 går
ifrån att skriva mer seriösa inlägg och kommentarer och försöka ”släta över” andras grova
kommentarer övergår till att själv skriva om hur hon skulle urinera över sin dator. Något som
givetvis initierades redan från inläggets huvudsakliga upphovsman men eskalerade med
kommentaren från medlem11.
4.1.6. Anti-Feminism stängs ned av facebook
När jag ska besöka nätgemenskapen den 14 maj 2014 finns Anti-feminism inte längre tillgänglig på den ursprungliga webbadressen. Nästa dag finner jag att polariseringsentreprenör1 den
13 maj 2014 startat en ny antifeministisk grupp (Anti-feminism, b) med knappt 2000 medlemmar, detta på grund av att facebook stängt ned den gamla. Ett urval av inlägg och kommentarer ifrån den gamla gruppen Anti-feminism har presenterats och indikerar på att mekanismerna bakom både gruppolarisering och tystnadsspiralen förekommer. Det finns nu ytterligare chans till att pröva teorierna, för hur ser det ut när den nya gruppen startas upp, händer
samma sak? Jo redan i samband med den nya nätgemenskapens första inlägg återfinns flera av
indikatorerna. Lägg senare märke till både polariseringsentreprenören, utpekandet och isoleringen av individen med minoritetsåsikt samt ämnets utveckling till följd av deliberationen.
Den nya facebookgruppen Anti-feminism har exakt samma presentation som den gamla och
enligt den framstår gruppen som försvarare av mannens rättigheter. Det huvudsakliga syftet
för gruppen påstås vara att stoppa hatet och förtrycket av pojkar och män. Vad som händer
inne i nätgemenskapen är något helt annat, kommentarerna riktar sig inte till enbart uttalade
feminister, här definierar gruppen Anti-feminism istället feministerna. Vilka verkar vara alla
som inte delar nätgemenskapens identitet eller världsbild. Den nya gruppen Anti-feminism
fortsätter särhållandet mellan ”vi och dom” likt den gamla gruppen (se Figur 5). Följande diskussion mellan medlemmarna i den nya gruppen visar upp farhågorna till följd av gruppolarisering, nämligen hattal och våld (Sunstein, 2007:a). Språket är hatiskt och det skrivs till och
med om ”the final fight” som tydligen kommer utspelas utanför facebook. Minoritet2 är den
enda i diskussionen som anser att nedläggningen av gruppen var berättigad och återigen ser vi
prov på hur en individ med minoritetsåsikt blir bemött av medlemmar med majoritetsåsikt.
Den första kommentaren riktad från medlem17 kan inte anses som nedvärderande eller isolerande utan snarare förklarande i ett försök till att övertyga. Kommentaren ifrån polariseringen-
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treprenör1 är däremot både nedvärderande och isolerande, minoritet2 kallas både naiv och för
ett ”troll”, ett direkt utpekande av medlemmen som en icke-sympatisör med gruppen;
really? The old antifeminism group is gone??? (medlem13, 2014-05-13)
Yup, no particular details as to why. simply gone. deleted. according to the fems,
men should shut up. (polariseringsentreprenör1, 2014-05-13)
its actually due to some members reporting anonymously (medlem15, 2014-05-13)
people can report groups whether they are members of them or not.
(polariseringsentreprenör1, 2014-05-13)
yeah but its due to butthurt cunts reporting, not facebook staff (medlem15, 201405-13)
yes. Although FB fails to take any action against female supremacist groups.
(polariseringsentreprenör1, 2014-05-13)
Strange, it was a big group, such groups are not taken down easily. An investigation
should be organized. The movement is unstoppable. We grew strong as days go by.
(medlem16, 2014-05-13)
Onward we go,undaunted& stronger than ever! (medlem17, 2014-0513)
So… what is stopping any feminist come on here, post misogyny then have a report
sent to FB? (medlem18, 2014-05-13)
it wasn’t misogyny. There were all sorts of bullshit comments about that academic
who called for white people to be killed. Facebook was right to act on those comments. (minoritet2, 2014-05-13)
Minoritet2 A minority of women may IDENTIFY themselves as feminists but a majority may well shelter under the laws that they support and promote. The vast majority supporting feminism by their willingness to use these gender bias laws against
men as an insurance policy. Just go to any family court and watch divorce of child
custody cases destroy men at will – each woman, by definition, happy to accept the
state-violence that feminism handed them for their own self-serving ends. Nice
State-Supplied Insurance Policy, huh? (medlem17, 2014-05-13)
Minoritet2 -– Really? So the “punishment” Big Sister is going to give us for uttering
“bullshit” comment is to close down one of the oldest groups which lead several successful pro-male anti-feminist campaigns? How convenient! Dude, either are naïve
as a dodo or you are a troll. By your extension FB should close ALL of the feminist
groups but it doesn’t does it? (polariseringsentreprenör1, 2014-05-13)
I noticed an increase in butt hurt feminist cunts in the previous group in recent
weeks.. Very easy to spot their tongue in cheek attempts to shame and/or censor
truth about feminist ideologies and female behavior it promotes and insights in the
human female. (medlem19, 2014-05-14)
Wait…. what is stopping the femazombies from banning us again? Perhaps we could
abbreviate the name to A-F, or Anti-Fem, or something. Might prevent femanazis
from finding and reporting us. (aktiv1, 2014-05-14)
I thought they banned me :))))) … amazing times we are living. The fight has just begun. (medlem20, 2014-05-15)
Medlem20 The final fight will not be on facebook. (aktiv1, 2014-05-15)
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Detta är endast ett urval data från det första inlägget och medföljande kommentarer ifrån den
nystartade gruppen Anti-feminism (för hela konversationen: se Figur 6-10). Denna konversation räcker dock för att finna flera av indikatorerna, hotet om isolering finns för minoritet2.
Polariseringentreprenör1 som startade upp den nya gruppen och skrev det första inlägget fortsätter att uppmuntra medlemmarna med majoritetsåsikt samt förlöjliga medlemmarna med
minoritetsåsikt. Självsäkerheten bland likasinnade utmynnar i att man uttrycker sitt missnöje
till feminister och grundaren till facebook Mark Zuckerberg i hårda ordalag. En förväntad
utveckling av gruppen hade varit att medlemmarna tar det försiktigare eller rör sig mot större
anonymitet, möjligtvis att de startar upp gruppen utanför facebook. En medlem uppmuntrar
alla medlemmar att starta egna antifeministiska grupper och att de dessutom ska starta ett eget
forum på antimisandry.com för att slippa censurering ifrån facebook (se Figur 20). Men bortsett ifrån detta verkar nedläggningen av den gamla gruppen snarare påverka gruppen till att bli
än mer extrem och hotfull. Att man anser att det är feminister som rapporterat och därmed
bidragit till nedläggningen ger ytterligare motsättningar till ”fienden”.

4.2.

Politisk diskussion om antifeminism på familjeliv.se

Den diskussion som valts ut att fungera som ett jämförelsematerial till facebookgruppen Antifeminism finns på familjeliv.se. Där ställs frågan; Tycker du att anti-feministiska åsikter ska
förbjudas, enligt förslag från Dagens Nyheters kulturskribent Maria Sveland? (Människa4, 4
mar 2014) Medlemmar kan rösta ja eller nej samt se resultatet av omröstningen såväl som
kommentera. Som endast besökare på sajten kan kommentarerna läsas men inte delta i omröstningen eller se resultatet av den. Det är sammanlagt 18 aktörer som deltar i diskussionen,
somliga med en kortare kommentar, andra flera gånger i replik med andra aktörer. En beskrivning av nätgemenskapen utesluts här eftersom forumet inte är uppbyggt på en bestämd
politisk ståndpunkt. Inte för att en beskrivning är omöjlig eller ointressant, det ansågs helt
enkelt för tidskrävande då det är ett brett forum med frågeställningar rörande allt ifrån himmel
till jord, en sådan beskrivning skulle bli för omfattande. Här sätts fokus på den specifikt utvalda konversationen. Nedan följer stora delar av konversationen, texter som inte presenteras
är de citat som deltagare lägger in ifrån andra deltagares kommentarer för att tydligare visa
vilken deltagares kommentar de besvarar. Innan kommentarerna finns en tabell med deltagarnas alias och kön. Kategoriseringen av kön grundar sig på deras namn på forumet, det är givetvis ingen säkerhet att det refererar till deras riktiga kön.

53

Tabell 2

Kön

Medlem

Kvinna

Kvinna1, 2 & 3

Man

Man1, 2 & 3

Obestämt

Människa1-12

Konversationen som följer;
Eftersom vi har yttrandefrihet och demokrati så bör anti-feministiska åsikter inte
förbjudas, då det verkar mot våra grundlagar. Dessutom tenderar censur att göra det
som förbjuds än mer intressant eftersom det censureras. (Kvinna1, 4 mar 2014)
Ja. Absolut, inrätta en åsiktspolis omgående som utan rättegång ska få antifeminister
i korrigeringsläger.(Människa1, 4 mar 2014)
Nej annars blir de inte demokrati och yttrandefrihet men de är väll dit vi är påväg…
(Människa2, 4 mar 2014)
Ingen, inte ens Maria Sveland, föreslår att antifeministiska åsikter ska förbjudas.
Källkritik, någon?? (Människa3, 4 mar 2014)
”Som antifeminism räknas följande åsikter enligt förslaget: - Opposition mot feminism …” (Människa4, 4 mar 2014)
Att definiera antifeminism innebär inte automatiskt att man föreslår ett förbud mot
det. (Människa3, 4 mar 2014)
Skrämmande att så många röstar ja, om något så borde feminism förbjudas. Jag börjar inse att feminism är någonting riktigt mörkt och farligt vi har att göra med och
om någon förespråkade en kriminalisering av feminism så skulle inte jag rösta emot.
Det är bättre att förekomma än att förekommas, och feminister med sin logik (dvs
avsaknad av logik) och sitt idealistiska tunnelseende kan få för sig vad som helst.
(Människa5, 4 mar 2014)
Förövrigt måste jag säga att din citationsteknik är lite ful, du vet vad jag syftar på…B) (Människa5, 4 mar 2014)
Självklart ska vi inte förbjuda anti-feminism, det låter ju helgalet. Åsikts-och yttrandefrihet är fan något av det finaste som finns. //feminist (Kvinna2, 4 mar 2014)
Alltså… självklart ska feminister ha rätt till sin yttrandefrihet och del av det demokratiska samhället precis som alla andra. Det är ju det som ÄR demokrati. Eller hur
tänkte du nu? (Kvinna1, 4 mar 2014)
tänkte samma sak (Människa6, 4 mar 2014)

Här emellan sker ett utbyte av tankar såväl som med hänvisningar till dokument med det ursprungliga lagförslaget mellan Man1 och Människa4. Deltagarna är inte överens om det verkligen är så att antifeminism ska förbjudas eller inte. Människa4 menar att intolerans av feminism ska bestraffas enligt förslaget. Man1 menar att det är skillnad mellan intolerans och kri54

tik, där Man1 vidare menar att intolerans av feminister kan förbjudas för att skydda utsatta
feminister. Människa3 länkar till lagförslaget då han menar att Människa4 länkat till fel pdf.
Sedan är det Människa5 som bidrar till längre texter i tråden;
Om feminism hade varit en fristående och oberoende ideologi eller åsiktsyttring som
vilken annan som helst så hade jag hållt med om det. Tyvärr är feminismen inte det.
Feminismen är en totalitär ideologi som ätit sig långt in i det rådande samhällsparadigmet. Som sådan hotar den allt självständigt och kritiskt tänkande i samhället och
gör anspråk på att stå över och ha rätt att inskränka alla andra åsiktsyttringar. Man
förbjöd nazism i Tyskland en gång i tiden. Inte för att man egentligen ville förbjuda
människor att tycka eller tänka vad de ville, utan för att nazismen gjorde anspråk på
att kränka och inskränka andra människors rätt att göra det. Feminismen är vår tids
nazism. Jag är principiellt emot att förbjuda åsikter, men om feminismen inte stoppas finns risken att båda dina och mina rättigheter till att tycka och tänka vad vi vill
inskränks. Det är möjligt att ett förbud mot feminism är den enda rimliga utvägen
och jag skulle personligen inte ha något emot ett sådant. (Människa5, 5 mar 2014)
Feminister är för det första ingen minoritet. Och om ”intolerans mot feminister” ska
förbjudas, varför inte förbjuda ”intolerans mot moderater” eller ”intolerans mot sverigedemokrater”? Varför ska just den totalitära och vetenskapsfientliga avart till
ideologi som kallas feminism ha ett särskilt lagskydd? Det finns väldigt mycket annat
i samhället som har väldigt mycket högre skyddsvärde än feminism. Naturvetenskap
exempelvis. Feminister borde förbjudas att hetsa mot forskare som bedriver seriös
könsforskning och ”genusvetare” borde förbjudas att sprida sitt falska kvacksalveri.
(Människa5, 5 mar 2014)
tycker att dagens feminism ska förbjudas då den är anti-humanist. Humanistkritiska
åsikter borde kriminaliseras. (Man2, 5 mar 2014)
Du är tyvärr ute och cyklar när det gäller din frågeställning om vad feminism med
det är bara att vänta sig när media väljer att vinkla sina reportage och artiklar på ett
sådant sätt som artikeln ts delat i denna tråd. Läs på om feminism och för all del, läs
lagförslaget. Jag säger inte att det inte finns vänsterextrema personer som kallar sig
feminister som i samma utsträckning som nazister sprider hat men så är det inom
alla politiska ideologier. Bottomline, är man för jämställdhet är man feminist enligt
ordets definition. Att feminister motsätter sig vetenskap är kanske sant i enstaka fall
men de flesta vet att det är skillnad på könen. Vad feminister däremot motsätter sig
är att forskningen skulle ha nån politisk betydelse. Det spelar ingen roll vilket kön
som generellt är bättre lämpad för ett jobb T.ex. medan många antifeminister vill
använda forskningen till att inskränka på människors rätt till att välja vilket jobb de
vill. (Man1, 5 mar 2014)
Den dagen åsikter förbjuds är vi riktigt illa ute. (Man3, 5 mar 2014)
Så bra – kan du ge mig den officiella definitionen av feminism? (Människa4, 5 mar
2014)
Nej, jag är inte ”ute och cyklar”, däremot tycks du absolut inte ha en aning om vad du
pratar om. Jag baserar inte min uppfattning av feminism på vad enstaka tidningar eller ”antifeminister” påstår, utan på vad feminister själva skriver i sina tidningar, i
sina debattartiklar och sina partinslagor.Läs några artiklar i ”Feministiskt Perspektiv” exempelvis, så ser du direkt vad jag menar. Som denna artikel från förra månaden där måltavlan, då som alltid, är ”vita män”.
feministisktperspektiv.se/2014/02/24/sveriges-radios-vitmansmakt/
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Jag har själv fått höra det från feminister som anklagat mig för väldigt mycket i samhället bara för att jag är ”vit man” och där de, trots att de haft en bättre karriär och
bättre ekonomiskt ställt än jag , menar på att det är MITT ansvar att förändra samhället i en riktning som DE anser vara bättre. Det är så feminister tänker och resonerar. Att du saknar insikt i vad feminism är för något innebär inte att feminismen förändras. Din okunskap förändrar inte omvärlden, den begränsar sig inte till ditt begränsade kunnande. (Människa5, 5 mar 2014)
Kan du ge exempel på antifeminister som vill inskränka människor rätt att välja
jobb? Det räcker med 5-10 st. Jag är inte säker på hur en ”antifeminist” definieras,
men de flesta som är kritiska mot feminismen tycks vara det för att man anser att
”lika människovärde, lika rättigheter och skyldigheter för både män och kvinnor” är
en grundförutsättning för jämställdhet, och att man anser att feminismen misslyckas
med detta. För att förekomma ditt svar. Nej vi vet att inte all feminister är sådär.
Problemet är att ”vanliga” i princip aldrig höjer sin röst och försöker motarbeta det
oförblommernade manshatet eller det ensidiga kvinnoperspektivet som dominerar
media och samhällsdebatten. Denna tråd är ju ett praktexempel på detta: En sund
reaktion hade väl varit att fördöma alla försök till censur och inskränkningar av yttrandefriheten, i stället för att försöka släta över tilltaget? (Människa7, 5 mar 2014)

Här emellan följer ytterligare flera repliker mellan Man1 och Människa4. Oenigheten gäller
bl.a. definitionen av feminism och därigenom om feminismen är en politisk rörelse som vill
förbättra villkoren för kvinnor, eller även män, Man1 menar att feminismen idag verkar för
jämställdhet, bättre villkor för både könen på olika arenor. Människa4 menar att feminismen
verkar för enbart kvinnor och därmed inte verkar för verklig jämställdhet. Människa4 vill
hävda att de två deltagarna är överens medan Man1 inte vill hålla med om den saken. Efter
flera repliker dem emellan är det först Människa8 som kommer in i diskussionen:
Låter galet, särskilt som människor inte har ett dugg enade åsikter om vad ”feminism” är. Det sägs också ibland att ”kvinnor som kritiserar/ifrågasätter andra kvinnors ’feminism’ motarbetar feminismen. Men man måste väl få debattera vad feminismen är och/eller borde vara, det är snarare viktigt att man kan göra det. Jag tycker t ex det rimmar illa att som en ’feministisk’ aktion visa brösten på stan – det ser
mer ut som man kapitulerar för ”sex säljer” för att man är desperat efter uppmärksamhet. Lika unket osar det om Beyoncés och andra storstjärnors ”feministutspel”
där de säger ”Jag vill ha mer jämställdhet”. Punkt. Och sedan fortsätter marknadsföra sig själva som köttbitar, för om de inte gjort det redan från början hade de aldrig
nått sin ställning i musik/filmbranschen. Istället för att förbjuda kritik mot feminism, vilket låter rätt svårdefinierat, borde man bli mycket hårdare mot sexualiserade och grovsexistiska uttryck som förekommer i massmedia och särskilt underhållning. För de har faktiskt påverkan på vilka ideal som formas i huvudet på barn och
ungdomar som är nya att vistas i mediebruset och börjar, rätt okritiskt, att ta till sig
det de uppfattar som trendigt och ’vuxet’. Så fort minsta tendens till antydan om rasism förekommer någonstans så haglar påhopp och kritik i nyhetsmedia. Då heter
det hets mot folkgrupp. Men man kan som underhållning visa nakna tjejer som beter
sig som lydiga djur, och kalla dem djur också, utan att mycket händer. Som Dogge
Doggelito till exempel, han gör sådant men ses som en förebild för barn och unga
bara för att han är från förorten och har blivit kändis. (Människa8, 2014-03-05)
1, Att arbeta för jämställdhet betyder inte att du är feminist. 2. Om feminister i allmänhet inte håller med eller motsätter sig de tongivande radikalfeministernas åsik-
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ter och utspel, varför protesterar ni inte emot dem? Varför låter ni er tystnad göra
dem till talesmän för åsikter som ni inte står för? MVH (Människa9, 5 mar 2014)
Jo, det finns. Kvoteringen fungerar för att få in fler män på typiskt ”kvinnliga” arbeten också. Det här skrev jag till dig förut. (Man1, 5 mar 2014)

Återigen är det Man1 som hamnar i argumentation med en annan aktör som är av åsikten att
feminism inte verkar för riktig jämställdhet, alltså inte för jämställdhet både för män och för
kvinnor. Kommentarer utbyts med Människa9 som anser att feminister låter radikalfeminister
föra deras talan och anser att feminister som inte är av samma åsikt som radikalfeministerna
bör kritisera företrädarna. Man1 vill hävda att radikalfeministerna blir kritiserade men att de
som kritiserar dem inte alltid presenterar sig som feminister, vilket han menar kan vara en
anledning till att Människa9 missat kritiken feminister emellan. Människa4 undrar om det är
till männens fördel att kvotera in män till kvinnligt dominerade yrken och menar att det inte
finns några hinder för män att göra karriär i vilket yrke de vill. Människa8 anser att feminismen fokuserar på fel områden, det är enligt Människa8 främst underhållningssexismen som
borde stoppas där även media av aktören anses ha ett stort ansvar.
Absolut inte! Alla har vi rätt till våra egna åsikter. (Kvinna3, 5 mar 2014)
Det finns inget som hindrar en man från att göra karriär i vilket yrke som helst.
(Människa4, 5 mar 2014)
OK, Då godtar du inte Wikipedias definition? Utan håller dig till NE:s tolkning av feminismen? MVH (Människa9, 5 mar 2014)
Wikipedia: Feminism är en samling rörelser som verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställighet med mannen. Står samma
sak där. Men ja, eftersom Wikipedia kan redigeras avsina läsare håller jag mig till en
officiell språklig version. (Man1, 5 mar 2014)
Ja – kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Inte mäns. (Människa4, 5
mar 2014)

Konversationen fortsätter här emellan med deltagarna Man1 och Människa9 som argumenterar emot varandra i flertalet replikutbyten.
Såg bara ts. Vad är det för dumheter? Jag är pro/anti-feminist. Vilket fack hamnar jag
i då? Pro-jämställd och anti-trycka ner män. Sorry, men för mig föll feministiska
grupper redan med Schyman. Sedan dessa som hatar män, vad är det? Eeeh, det
finns idioter oavsett kön. Fokusera på flertalet bra människor så slipper man bitterhet. Fokus på likalöner, likabehandling på sjukhus, lika seriositet överallt, det är
sunt. (Människa10, 5 mar 2014)
Man ska inte förbjuda ett skit som yttras eller skrivs. så lagen om hets mot folkgrupp
måste tas bort på en gång. (Människa11, 5 mar 2014)
Så så.Lag 1999:845 Brottsbalken 4 kap 4 paragraf Lag 2005:716 Lag 2008:487 Socialtjänstlagen 2001:453 Alla lagar och förordningar som särbehandlar kvinnor, och
ger dem rättigheter män inte har Samt ett av samhällets största svek mot pojkar Det
är fortfarande tillåtet att könsstympa pojkar i detta landet! !! MVH (Människa9, 5
mar 2014)
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Du adresserarfortfarande inte mina argument men jag spelar med. ”Den som begår
brottsliga gärningar enligt 3,4 eller 6 kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepande
kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada
personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och
högst sex år. Har gärningarna som angetts i första stycket begåtts av en man mot en
kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall istället dömas för grov
kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845).” den enda skillnaden är att
åtalet rubriceras annorlunda men straffet är detsamma. Hur menar du att det är diskriminerande? Vad gäller könsstympningar så är det också en punkt i lagförslaget ts
motsätter sig där feminister vill ta bort religiösa inskränkningar på det sättet. (Igen
apropå din föreställning om feminism) (Man1, 5 mar 2014)
Det är tvärtom ett bevis på din inställning om det manliga privilegiet! Men din tur.
På vilket sätt är kvinnor formellt diskriminerade? Varsågod att börja” MVH (Människa9, 5 mar 2014)
Tänker du nån gång läsa igenom lagförslaget så inser du snart att det inte enbart
gynnar kvinnor men för din agenda kommer du inte göra det utan fortsätta hänvisa
till artikeln. Det är sant som du säger att lagen endast diskriminerar män men det är
något feminismen bekämpar, om du bemödar dig läsa förslaget. I praktiken dock är
det fortfarande kvinnor som har den värre dealen med lägre löner, män som vill hålla dem vid spisen eller på annat sätt domdera. Bara att se många trådar på fl så ser
du snart att det är så. (Man1, 5 mar 2014)
Med andra ord hade jag ganska rätt. Män är formellt diskriminerade. kvinnor är inte
formellt diskriminerade! Och Fi:s syn på pojkars rätt till sin kropp är ju intressant!
Flickor. Könsstympning står i strid med mänskliga fri- och rättigheter och har negativa konsekvenser för flickors och kvinnors hälsa. Pojkar. Feministiskt initiativ anser
inte att omskärelse av pojkar är könsstympning, men motsätter sig omskärelse av
icke medicinska själ av pojkar under 18 år. Jag är dock imponerad av din kunskap
om den feministiska läran och din goda förmåga att undvika invektiv som är en
mycket vanlig ”åkomma” när det gäller kvinnliga feminister. Det skall du ha mycket
heder för. Jag vill tacka för en god diskussion. MVH (Människa9, 5 mar 2014)
Kan omöjligt vara någon som tar Maria Sveland seriöst, kvinnan är personifieringen
av en rabiat manshatare. Det är pågrund av sådana som henne folk blir antifeminister så inte lustigt att hon vill förbjuda andra åsikter, då kanske hon behöver komma
med förslag som är anknutna till verkligheten. (Människa12,6 mar 2014)
Du menar att det vore helt okej ifall det infördes att alla kvinnor får ett ”Kvinnokörkort”, det är ingen skillnad mot ett vanligt körkort som männen får utöver namnet.
Det här skulle alltså feministerna rycka axlarna åt och säga ”nej det gör ingen skillnad bara namnet så det gör inget alls”. (Människa12, 6 mar 2014)

Konversationen på familjeliv.se innehåller argument för och emot feminism såväl som antifeminism. Det är en debatt där deltagarna hela tiden går vidare med antingen fler argument
eller går djupare in i vissa argument. Konversationen innehåller inget ”vi och dom” och heller
inga utestängningsmetoder i form av hot om isolering, en av flera följder från social påverkan
av individer med majoritetsåsikt på individer med minoritetsåsikt (Noelle-Neumann, 1993).
Det finns inte heller några polariseringsentreprenörer som ”mässar” för likasinnade. Noterat
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är att det främst, eller egentligen endast, är Robert 832 som tar sidan för feminismen och argumenterar för att feminismen jobbar för både kvinnor och mäns rättigheter. Desto fler deltagare i konversationen verkar vara av åsikten att feminismen har gått för långt och att feminister är manshatare. Forumet har en annan uppbyggnad än vad facebook har och det är kanske
naturligt att det inte bara blir många som gillar eller uppmuntrar inlägg. På familjeliv.se går
istället deltagare in och tycker till och verkar mer inställda på en debatt om frågan i fokus. Det
finns inga tendenser till att någon av medlemmarna under tidens gång ändrar sin åsikt. En
reflektion till detta är att en individ kräver mer information innan den är villig att ändra sitt
beslut än vad den kräver för att ta ett första beslut (Pruitt, 1961). Det skulle kunna förklara
varför medlemmar inte ändrar sin åsikt när de blir bemötta med fler eller mer övertygande
argument ifrån en annan ståndpunkt. Att medlemmarna inte omvärderar sina åsikter trots att
de inte visar det i den gällande diskussionen finns det givetvis inget bevis för.

4.3.

Hur skiljer sig det politiska forumet Anti-feminism och det icke politiska forumet familjeliv.se åt?
I det första materialet ifrån Anti-feminism på facebook finns stöd för teorin om gruppolarisering, alla mekanismer förekommer som förklaras utefter the Law of Group Polarization (Sunstein, 2002) och the Spiral of Silence (Noelle-Neumann, 1993). I det andra materialet ifrån
familjeliv.se finns inget stöd för teorin om gruppolarisering.
I Anti-feminism finns hot om isolering riktat mot individer med minoritetsåsikt och dessa tystats ned. I familjeliv.se finns inget hot om isolering. På familjeliv.se finns inga tydliga ledare
men i Anti-feminism finns ledare som får starkt medhåll ifrån andra medlemmar, det förekommer där även polariseringsentreprenörer. De mest extrema argumenten får stort medhåll
ifrån medlemmar i facebookgruppen Anti-feminism men detsamma gäller inte i familjeliv.se, i
det senare forumet möts argument snarare med motargument än med medhåll. I Anti-feminism
finns indikatorer på att medlemmar uttrycker sig mer självsäkert under diskussioners gång
som är en effekt av den sociala jämförelsen, detsamma går inte att befästa på familjeliv.se.
Den begränsade argumentpoolen ser olika ut för forumen där Anti-feminism som helhet har en
tydlig ståndpunkt för antifeminism, mot feminism, i det andra forumet familjeliv.se finns en
vidare argumentpool även om medlemmarna mot feminism är fler. Viljan att identifiera sig
med en vinnare finns hos de kvinnliga medlemmarna av Anti-feminism då de identifierar sig
med männen på forumet, något liknande går inte att hitta hos forumets diskussionsdeltagare
på familjeliv.se.

59

Indikatorer; Schema 2

Nu är det dags att kategorisera materialet efter begreppskartan. Här visar sig de ena fallet, det
opolitiska forumet, kunna kategoriseras som ”deliberation mellan individer med konkurrerande idéer eller ståndpunkter”. En ytterligare kategorisering av materialet som inte visas i begreppskartan är uppdelningen av män och kvinnor, om det finns någon skillnad i hur de uttrycker sig. På familjeliv.se är en sådan kategorisering inte möjlig då majoriteten av de alias
som används på forumet är obestämbara utifrån kön. De individer som kan antas vara kvinnor
utifrån sina alias är inte aktiva nog i konversationen för att några slutsatser ska kunna dras på
goda grunder. Det politiska forumet Anti-feminism kan kategoriseras som ”gruppolarisering”.
I analysen av Anti-feminism visade det sig att även kvinnor var aktiva deltagare och i den meningen skiljer sig inte män och kvinnors kommentarer åt. Däremot kan kvinnorna inte helt
identifiera sig med männen vilket beror på nätgemenskapens identitet och har samband med
den sociala jämförelsen som sker i gruppen.
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Begreppskarta 2
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5. AVSLUTNING
5.1. Slutsatser
5.1.1. Underordnade frågeställningar

Hur diskuteras feminism och antifeminism utifrån teorier om social influens i facebookgruppen Anti-feminism och på forumet familjeliv.se?
Efter observation av gruppen Anti-feminism på facebook från 30 april - 15 maj 2014 finns
material som kan illustrera mekanismerna bakom gruppolarisering. Materialet består av reflektioner från observationer men framförallt av arkivdata i form av deltagarnas egna inlägg
och kommentarer. Det har visat sig att det mest extrema argumentet övertygar i nätgemenskapen med likasinnade. Under observationstiden går det att urskilja en polariseringsentreprenör
som ”mässar” för de andra anti-feministerna i nätgemenskapen, han uttrycker sig på ett genomtänkt retoriskt och politiskt sätt. Det finns även indirekt hot om isolering, individer med
minoritetsåsikter blir starkt ifrågasatta och hånade. Diskussioner mellan gruppmedlemmar i
Anti-feminism eskalerar ofta, från att beskylla enstaka kvinnor misstänkta för brott till att
generalisera kvinnor och deras egenskaper. Att diskussionerna eskalerar indikerar på hur
självsäkerheten ökar bland likasinnade medlemmar under tidens gång, efterhand känner sig
allt fler trygga med att uttrycka sina åsikter. Sist men inte minst finns indikatorer på att
gruppmedlemmar vill ”identifiera sig med en vinnare”, kvinnorna i Anti-feminism identifierar
sig med männen trots att de möts av både ignorans och sexistiska kommentarer. Identifikationen med männen är problematisk i den bemärkelsen att den delade identiteten i Anti-feminism
grundar sig på en traditionell syn av det manliga och kvinnliga könet. Med detta menas att
män och kvinnor har olika medfödda egenskaper. För kvinnorna i Anti-feminism betyder det
att de aldrig fullt ut kan identifiera sig med männen i gruppen. Männen i gruppen klassificerar
även de kvinnliga medlemmarna som kvinnor och inget annat. Observationer av tråden
”Tycker du att anti-feministiska åsikter ska förbjudas, enligt förslag från Dagens Nyheters
kulturskribent Maria Sveland?” på familjeliv.se gjordes under den 15 juli 2014 som ägde rum
mellan 18 deltagare den 4 mars 2014 till 6 mars 2014. På forumet familjeliv.se finns inga
tecken på att social eller informativ influens leder till gruppolarisering. Där präglas diskussionen istället av argumentation mellan oliksinnade individer. Några av deltagarna är mycket
aktiva och både utbyter sina egna ståndpunkter och idéer såväl som de hänvisar till diverse
artiklar, lagförslag och Wikipedia. Den största delen av de mest aktiva deltagarna verkar tycka
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att feminismen har gått för långt och främst argumenterar dessa emot en manlig deltagare som
är mycket aktiv under diskussionen och argumenterar för feminismen.
Finns det skillnader i deltagarnas agerande i form av gruppolarisering som kan kopplas till
diskussionsgrupperna Anti-feminism på facebook och familjeliv.se sammansättning?
Gruppolarisering till följd av social och influens kan i denna studie kopplas till den nätgemenskap som har likasinnade medlemmar villa är samlade kring en specifik politisk ståndpunkt.
Deliberation mellan oliksinnade individer samlade för att diskutera en politisk fråga sker istället på ett nätbaserat forum som i grunden inte är politiskt. Baserat på denna studie av två fall
tillsammans med den tidigare forskningen om var deliberation mellan oliksinnade sker på
nätet (Wojcieszak & Mutz, 2009) kan slutsatsen dras att gruppolarisering sker på forum vilka
i grunden är politiska. Gruppolarisering sker inte i politiska diskussioner på opolitiska forum.
5.1.2. Överordnad frågeställning

Hur skiljer sig politiska diskussioner på internet beroende på om forumet är uppbyggt kring
den politiska frågan eller att den politiska frågan uppstår i ett opolitiskt forum?
När den politiska diskussionen sker i ett forum vilket är uppbyggt på den specifika politiska
ståndpunkten som diskuteras, i denna studie antifeminism, samlas likasinnade individer för att
diskutera. Utbytet mellan de likasinnade individerna riskerar att leda till gruppolarisering, dvs.
forumets deltagare blir mer extrema i relation till deras tidigare ståndpunkt. Gruppolariseringen beror främst på den sociala jämförelsen mellan individerna. Motargument i denna typ av
forum är inte accepterat och individen sin uttrycker sin minoritetsåsikt blir indirekt hotad om
isolering. Skillnaden mellan kvinnor och män i diskussionen mellan de likasinnade är de
kvinnliga medlemmarnas problem att fullt ut identifiera sig med männen. Detta är ett problem
kopplat till den politiska ståndpunkten antifeminism och hur nätgemenskapen gör skillnad på
”vi och dom”, där män och kvinnor, antifeminister och feminister hålls isär. När den politiska
diskussionen, i denna studie om antifeminism/feminism, sker i ett forum som i grunden inte är
politiskt samlas oliksinnade individer för att diskutera. Utbytet mellan de oliksinnade präglas
av oenighet och argumentation. Det finns inga tecken på social jämförelse mellan individerna
vilket kan kopplas till att forumet är opolitiskt och att individerna därmed inte identifierar sig
med en grupp av individer med en specifik ståndpunkt. När en politisk ståndpunkt möts av
motargument forstsätter en argumentation mellan individer, antingen förstärks argumenten
med egna exempel eller med länkar till artiklar, lagförslag eller andra typer av sajter. Ingen
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individ blir hotad om isolering vilket kan kopplas till att det inte finns en gruppidentitet att
förhålla sig till som beror på forumets uppbyggnad.

5.2. Diskussion
Gruppolarisering eller ”choice shift” bland beslutsfattande grupper är idag universellt studerat
och är sett både som ett robust och konsistent fenomen (James H. Davis et al., 1992). Här studerades gruppolarisering ur ett helt annat perspektiv, nämligen i relation till politisk deliberation på internet. De bakomliggande mekanismerna bakom teorin om gruppolarisering samt
tystnadsspiralen, första ordningens konstruktioner som förklaras under teoretiska utgångspunkter, framträder tydligt i gruppen Anti-feminism men uteblir helt i den politiska diskussionen på familjeliv.se. Det presenteras under teoretiska utgångspunkter även exempel på ofullständiga första ordningens konstruktioner och dessa ger ytterligare stöd för att gruppolarisering sker i facebookgruppen Anti-feminism då dessa endast kan kopplas till diskussionen på
familjeliv.se och inte till Anti-feminism. Gruppolarisering anses bero på dels pressen av den
sociala jämförelsen men också på de argument som delas under diskussionen (Brown, 1965;
Myers & Lamm, 1976; Pruitt & Consentino, 1975; Sanders & Baron, 1977) och i denna studie
är det främst den sociala jämförelsen som sätts i fokus då två olika typer av forum studeras.
Språket och utbytet mellan de likasinnade individerna i facebookgruppen Anti-feminism är
präglat av medhåll och när gruppen utsätts för motargument av ifrån individer med minoritetsåsikt hotas dessa med isolering. Fallet kan därför anses stärka de studier som visat att den
sociala jämförelsen räcker för att gruppolarisering ska ske (Cotton & Baron, 1980).
Förutom social jämförelse samt övertygande argument har även extrema gruppmedlemmar
studerats, vilket visat att dessa bidrar mer till diskussionen men inte bidrar till att polarisera
gruppen mer än när ingen extrem medlem finns med (van Swol, 2009). I denna studie skulle
kanske alla medlemmar i Anti-feminism kunna betraktas som extrema medlemmar men det är
framför allt en polariseringsentreprenör som sticker ut genom att ”mässa” bland de andra likasinnade medlemmarna. Denna medlem bidrar mycket till diskussionerna på nätgemenskapen
på facebook. Det har varit oklart varför de extrema medlemmarna bidrar mer till diskussioner
(van Swol, 2009) och även om denna studie inte bidra med några bevis finns dock antydningar om att det just i fallet Anti-feminism finns en politisk agenda bakom medlemmens relativt
större bidrag. I jämförelsen med diskussionen om antifeminism på familjeliv.se visade det sig
att gruppolarisering inte skedde och detta kan kopplas till tidigare forskning som visat att deliberation mellan individer med motståndsaktiga åsikter återfinns på forum för bl.a. hobby och
fritid (Wojcieszak & Mutz, 2009). Det finns däremot inga bevis för att det inte skulle finnas
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extrema medlemmar även i diskussionen på familjeliv.se. Vid ett antagande att även de som
deltar i diskussionen på familjeliv.se är extrema medlemmar skulle det kunna vara så att forumets uppbyggnad som politiskt eller opolitiskt gör skillnad för medlemmens påverkan av
resten av gruppen. Kopplat till den sociala påverkan skulle det kunna vara så att avsaknaden
av en gruppidentitet på familjeliv.se gör att extrema medlemmar där inte har någon inverkan
på övriga medlemmar. En annan förklaring till att medlemmarna inte påverkas av andra medlemmar kan vara att de har motsatta ståndpunkter, Det har visat sig att individer kräver mer
information innan den är villig att ändra sitt beslut än vad den kräver för att ta ett första beslut
(Pruitt, 1961).
Jämförelsen mellan de nätbaserade forumen förklaras bäst av att internet inte skiljer sig
nämnvärt ifrån politiska diskussioner i verkliga livet. Naturliga samtal mellan individer av
konkurrerande åsikter sker på opolitiskt laddade platser där människor samlats på grund av
andra intressen som t.ex. hobby och fritid. Tillsammans med den forskning som menar att
politiska bloggar har förändrats och absorberats av mainstream media och idag tillgodoser
medborgare med värdefull information och stimulerar politisk debatt (Nicholas, 2012) verkar
internet inte ha försämrat utsikterna för deliberation. Om de politiska diskussionerna som anses värdefulla för att de genererar ett utbyte av olika perspektiv vilka för med sig fördelar för
individer och samhället i stort (se Delli Carpini, Cook, & Jacobs, 2004), ska upptäckas och
studeras så bör forskare söka sig till de opolitiska forumen.
Analysen av fallet Anti-feminism bekräftar dock flera oroväckande företeelser. Den illustrerar
bland annat hur individer av minoritetsåsikt kan bli hotade om isolering vilket kan leda till att
individerna till sist undviker att uttrycka sig (Asch, 1953 & Noelle-Neumann, 1993). Medlemmar i den nätbaserade gruppen av likasinnade kan efter the Spiral of Silence (NoelleNeumann, 1993) antas vilja identifiera sig med en vinnare, eftersom de vill känna samhörighet med andra medlemmar bidrar den sociala jämförelsen att påverka individers beteende. En
kritik mot teorin mot tystnadsspiralen var att människor bryr sig mer om vad den närmaste
familjen och vännerna tycker än vad som uttrycks som nationellt intresse i massmedia (Moy,
Domke & Stamm, 2001). Ett par årtionden senare är nu informationsdelningen och kommunikationen fragmentiserad, nätet har blivit ett metamedie där människor söker sig till nätgemenskaper som delar samma världsbild och ståndpunkter. Detta kan ha en stor inverkan på hur vi
förstår tystnadsspiralen i praktiken. Anta att en individ söker sig till en nätgemenskap för att
känna samhörighet byggd på liknande erfarenheter och förståelse men i en specifik fråga anser att gruppens medlemmar har fel. Individen innehar därmed en minoritetsåsikt och bör där65

för agera enligt tystnadsspiralen men den sociala påverkan borde bli större då individen sökt
gruppen själv och kan därför inte jämföras med massmedia. Kritiken mot tystnadsspiralen kan
därför ifrågasättas, i dagens läge.
De medlemmar som har en majoritetsåsikt påverkas även de av den sociala jämförelsen vilket
är en förklaring till att gruppdiskussioner ofta leder till mer extrema åsikter (Brown, 1985;
Zuber et al., 1992; Abrams et al., 1990; Myers, 1975; Myers & Bishop, 1971). Baserat på besöket och analysen av fallet Anti-feminism på facebook är det den hierarkiska ordningen och
polariseringsentreprenörer som väcker mest intresse i relation till demokratins ideal. Det är en
liten skara medlemmar som aktivt uppmuntrar andra deltagare till mer extrema åsikter, ibland
övergående till hattal, i detta fall riktat mot kvinnor. Internet är i fallet Anti-feminism en plattform där isolerade diskussionsgrupper skapas och risken för gruppolarisering är stor. Gruppolariseringen kan i värsta fall leda till hets och våld mot andra (Sunstein, 2007a). Den nätbaserade gruppen Anti-feminism visar på tendenser som ensamt fall skulle kunna stödja den forskning som hävdar att internet har negativa effekter på det demokratiska samhället (Buchstein,
1996). När den politiska diskussionen förflyttar sig från det verkliga livet till internet verkar
det som att isolationen blir större (Lawerence, Sides & Farrell, 2010; Farrell & Drezner,
2008), det finns inget intresse av att dela argument och åsikter med oliksinnade. Sett endast
till fallet Anti-feminism hade slutsatsen felaktigt kunnat dras att internet har förändrat förutsättningarna för politiskt beteende och inte alls verkar gå mot en normaliseringsprocess som
vissa forskare hävdat (Norris, 2001; Hill & Hughs, 1998; Margolis & Resnick, 2000 & Muhlberger, 2003). Vid jämförelsen mellan Anti-feminism och familjeliv.se kan snarare normaliseringsprocessen stödjas, efter en tid kommer det politiska beteendet online följa de gamla
strukturerna (Norris, 2001; Hill & Hughs, 1998; Margolis & Resnick, 2000 & Muhlberger,
2003). Klustergrupper med tydliga ledare bildas när det gäller politiska ämnen (Smith, Rainie,
Shneiderman & Himelboim, 2014). Men detta kan knappast ses som en ovanlighet för politiskt beteende offline. Det antyder endast att en gemensam gruppidentitet där social tillhörighet prioriteras ökar risken för polarisering (Spears et al., 1990) och att detta gäller såväl offline som online.
För feminismen är det givetvis ett ordentligt bakslag att antifeminismen sprids på nätet. Det
vore även rimligt att tänka sig att feminismens anhängare påverkas av gruppolarisering, något
som kan öka motsättningarna ytterligare. Den största konsekvensen av nätgemenskaper med
extrema politiska åsikter är att de kan bli hatiska, som i Anti-feminism. Frågan är om hatet
stannar på nätet eller fortsätter utanför det sociala mediet som medlemmarna antyder på. Spe66

ciellt med tanke tragedin på Utøya år 2011 kan vi aldrig vara riktigt säkra på att de hatiska
författarna stannar bakom dataskärmen. Gruppen Anti-feminism är inget oseriöst gäng, flera är
både pålästa och engagerade i fall där män har blivit orättvist behandlade men gruppen producerar ändå mycket extrema åsikter vilka bör tas på allvar. En polariseringsentreprenör visade
sig ta stor plats i denna fallet Anti-feminism och det är inte orimligt att denna typ av aktörer
påskyndar processen av polarisering. Att facebook stänger ned sidan betyder att någon har
tagit innehållet på allvar och gjort ett ställningstagande till att stoppa den. För samhället i stort
har det givetvis stor betydelse om grupper blir mer extrema på nätet. Det kan skapa ytterligare
motsättningar mellan grupper som redan befinner sig i fejder eller leda till en större fragmentisering av grupper med olika kön, etnicitet, ålder, klass, religion osv.
De politiska åsikter som här klassas som extrema är varken beroende eller helt oberoende av
kontexten. Om det första materialet hade valts ut ifrån ett svenskt forum hade högst troligen
gett liknande resultat, detta baseras på besök av forum som facebookgruppen This is Sweden
och nationell.nu som alternativa materialkällor. Går vi tillbaka nästan 100 år i tiden växte de
den nationalistiska rörelsen fram i Sverige med inspiration ifrån Tyskland med starka antidemokratiska värderingar men med skiftande inställning till kvinnans ställning (Berggren,
2003). Idag finns argumentation liknande den på 1930-talet hos Sverigedemokraterna, skillnaden enligt historikern Mattias Tydén är att dessa åsikter gick att uttrycka på 1930-talet men
inte längre (Nilsson, Expressen 8 september, 2014). Högerextrema åsikter ansågs inte lika
extrema för 100 år sedan och hade för 200 år sedan kanske inte höjt ett ögonbryn. Skillnaderna från då till nu är att vi har möjligheten att utbyta information och idéer med människor
ifrån alla världens hörn. Problematiken beror på att denna möjlighet inte alltid utnyttjas och
att klusterbildningen, ”vi och dom”, ytterligare definieras, helt öppet på Internet. För den deliberativa demokratin blir det problematiskt när människor slutar med den gränsöverskridande
kommunikationen, deliberationen i enbart isolerade grupperna riskerar att resultera i extrema
åsikter och större motsättningar mellan de olika grupperna (Sunstein, 2007:a). Lyckligtvis
visar det sig att gruppolarisering inte sker i den politiska diskussionen på familjeliv.se och det
finns alltså anledning att förlita sig på den forskning som visat att deliberation mellan oliksinnade istället sker på opolitiska forum (Wojcieszak & Mutz, 2009). Betydelsefull är kunskapen
om var det offentliga rummet sträcker sig på internet och vilka arenor som är potentiella mötesplatser för deliberation såväl som vilka mötesplatser som bidrar till gruppolarisering och
kunskapen om hur företeelserna uttrycks i praktiken.
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5.3. Kritiska reflektioner
En risk med att använda sig av netnografisk metod är att det inte finns några garantier för att
materialet är bestående. Olyckligtvis lades den första facebookgruppen Anti-feminism ned och
det är därmed omöjligt för någon i framtiden att gå tillbaka och läsa de konversationer som
hämtats därifrån. Det finns inte heller några garantier för att den nya gruppen är beständig, i
appendixet bifogas därför några skärmkopior ifrån den nya facebookgruppen Anti-feminism
(se Figur 6-10). Ett ytterligare problem med netnografi är förhållandet mellan det ”verkliga
livet” och vad internetanvändare skriver i anonymitet eller åtminstone med en fysisk distans
som skiljer sig ifrån den virtuella världen. För visst finns det skillnader över hur människor
uttrycker sig på internet och hur de bemöter andra öga mot öga. Riskerna är därmed inte borta, har det visat sig att nätextremism har lett till våld förut, är det inte orimligt att det händer
igen. Hotet mot den deliberativa demokratin måste därför ses som ett potentiellt hot men inte
som oundviklig framtid.
I försöket till en teoriprövande ansats gavs stöd till teorin om gruppolarisering och tystnadsspiralen i fallet Anti-feminism, en studie med samma urvalskriterier borde ha resultera i samma slutsatser. Problemet var att Anti-feminism kan anses som en redan extrem grupp och förväntas uppfylla kriterierna för gruppolarisering, en sådan ansats hade därför inte genererat ny
kunskap. Men besöket av nätgemenskapen illustrerade gruppolarisering på ett så bra sätt att
det var onödigt att kastas bort. Med en ny ansats att beskriva och jämföra med en diskussion
om samma ämne på ett opolitiskt forum kunde studien faktiskt ge ett bidrag till ny kunskap
om det ”offentliga rummet” som idag finns offline såväl som online. Det offentliga rummet
online samlar oliksinnade på opolitiska forum och likasinnade på politiska forum och i det
sistnämnda är gruppolarisering en stor risk. Detta ställningstagande grundar sig på en kombination av tidigare forskning från olika fält, gruppolarisering i beslutsfattande grupper, politiskt
beteende på internet och dess betydelse för demokrati tillsammans med denna studie av två
olika fall av nätbaserad politisk diskussion. När det gäller säkerheten av resultaten, om jag har
mätt det jag anser att mäta, kunde det ha skapats ett skarpare analysverktyg där alla de styrande begreppen hade varit kategoriserbara och ömsesidigt uteslutande. Detta var svårt eftersom
flera av begreppen berör social influens och relaterar till outtalade motiv bakom mänskliga
handlingar. Hade begreppen helt plockats bort är risken att flera av betydande delarna av det
sociala samspelet hade gått förlorat. De styrande begreppen är istället beskrivna så att de ger
utrymme för tolkning. Öppenheten i denna process löstes genom att kompensera med flertalet
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av medlemmarnas konversationer, bilder och skärmkopior. Förhoppningen är att det bidragit
till en genomskinlig analys där läsaren förstår vad som tolkas och hur det tolkas.

5.4. Förslag på framtida forskning
I denna studie beskrivs och jämförs två politiska diskussioner på internet. Teknologin har
gjort det möjligt att studera vad som skulle kunna kallas politiskt beteende på individnivå,
utan de studerade aktörernas vetskap. Det har också visat sig att gruppolarisering är en stor
risk bland isolerade diskussionsgrupper. Fenomenet kan innebära negativa konsekvenser för
demokratin. Vi kan komma till den punkt där flera normativa frågeställningar väcks; hur långt
får teknologin användas till kontroll? Borde staten utnyttja tillgängligheten till individers åsikter på internet för att motarbeta ett fenomen som gruppolarisering? Andra sorters frågeställningar kan ställas om vilka opolitiska mötesplatser som tillhandahåller mest utbyte mellan
individer av olika ståndpunkter. Ytterligare hade det varit intressant att studera mindre extrema nätgemenskaper med likasinnade för att få en uppfattning av hur utspritt fenomenet grupppolarisering är. Sker det endast i extrema grupper samlade kring en specifik politisk ståndpunkt eller sker det även i grupper samlade kring andra intressen eller ståndpunkter?
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7. APPENDIX
Figur 1; Mangina

Figur 2; I am only one

Figur 3; Kvinnan

78

Figur 4; Real women don’t hit men

Figur 5; Likasinnade
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Figur 6; Nystart för Anti-Feminism
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Figur 7; Konversation 1/4
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Figur 8; Konversation 2/4
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Figur 9; Konversation 3/4
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Figur 10; Konversation 4/4

Figur 11; familjeliv.se 1/4
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Figur 12; familjeliv.se 2/4
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Figur 13; familjeliv.se 3/4

Figur 14; familjeliv.se 4/4
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