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Abstrakt 
Teorin om Tystnadsspiralen innebär att individer anpassar sina åsikter eller väljer att inte ut-

trycka sina åsikter för att de vill passa in i olika sociala sammanhang och därmed undvika 

konflikter. Det finns därför en strävan att tillhöra majoriteten eller den opinionsbildande si-

dan. Alla individer är olika och därför är det svårt att generalisera, men teorin om Tystnads-

spiralen har ett grundantagande om att människor generellt upplever ett obehag om de tillhör 

minoriteten i kontroversiella frågor. Tidigare forskning på området har delade meningar om 

huruvida det går att finna uttryck för Tystnadsspiral i Internetbaserade sammanhang. Syftet 

med denna kandidatuppsats är att undersöka om teorin om Tystnadsspiralen kan återfinnas på 

Flashbacktråden ”Vem bär ansvaret för mord på HVB-hem?”. Observationer på 

Flashbacktråden genomförs med en Netnografisk metod.  

 

Studiens resultat visar att Tystnadsspiral delvis finns på Flashbacktråden, eftersom människor 

väljer att slutar yttra när det upplever ett hot om isolering med sina åsikter. Det som däremot 

inte går att finna på Flashbacktråden är kommentatorer som anpassar sig till de majoritetsåsik-

terna som finns.  

 

Nyckelord: Tystnadsspiralen, demokrati, Internet och Netnografi. 
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1. Inledning 
Internet har en viktig och central plats i människors liv och är en plattform som innehåller 

oändligt mycket information. Det går i princip att ta reda på vad som helst och i många fall 

anses Internet ha ett överflöd av information. Trots, eller till följd av, detta överflöd av in-

formation på Internet tenderar människor att söka sig till den information som bekräftar det 

som de redan tror sig ha kunskap om. Därmed främjar denna informationstillgång fragmente-

ringen på Internet och genererar att många människor vet väldigt mycket om det som de är 

intresserade av, men väldigt lite om det som de inte är intresserade av (Petäjä 2015, 105).  

 

Det uppstår ofta meningsskiljaktigheter och diskussioner kring händelser som rapporteras om 

i media. Sådana samtal och diskussioner förflyttar sig i vissa fall till forum på Internet där 

personer kan föra en debatt för att de antingen delar eller inte delar åsikt. På forum där detta 

vanligtvis förekommer är t.ex. Flashback, där de som skriver även har möjlighet att vara ano-

nyma (Bjurwald 2013, 8). Det råder delade meningar om Internets påverkan på demokrati och 

huruvida demokrati främjas eller inte genom användandet av Internet, men det framkommer 

att majoriteten av samhällsvetare uppfattar Internet som positivt för demokratin (Noam 2001). 

De människor som ser Internet som positivt för demokratin anser att Internet till och med kan 

vara en lösning på demokratiska problem och kan få en potentiellt viktig roll. Detta gäller 

endast vid förutsättningen att demokrati är något mer än att delta vid politiska val, om de in-

begriper yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, debatt och samt preferensskapande. Internet kan då 

ses som demokratifrämjande genom att möjligheten för åsiktsspridning ökar. Detta beror på 

att människor som tidigare inte kunnat göra sin röst hörd, kan nu med hjälp av Internet sprida 

sina åsikter på sociala medier i kommentarsfält och på olika forum (Petäjä 2015, 107). Fors-

kare som anser att Internet kan utgöra ett demokratiproblem syftar till att Internet som en 

plattform för kommunikation och information innebär att man får tillgång till en för stor 

mängd information, vilket gör att man inte kan ta del av allt. Detta leder till en utveckling där 

människor begränsar informationsflödet till det som de sedan tidigare är bekanta med och 

intresserade av, trots att tillgången till information blivit betydligt större än tidigare (Petäjä 

2015, 109). Sunstein (2009) benämner valen som vi gör av vilken information vi vill tillgå för 

filtrering. Det är den oändliga tillgången till information på Internet som genererar filtrering 

och ger makt åt individen att filtrera för att bara tillgodose sina preferenser (Sunstein 2009, 

38-39).  
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1.1 Problemformulering 
Denna uppsats behandlar följande forskningsproblem: Det som sker på sociala medier, i 

kommentarsfält och på forum är bl.a. budskapsspridning, grupperingar av olika ställningsta-

ganden, samt påhopp och hot när åsikterna skiljer sig åt (Bjurwald 2013, 8). I sådana sam-

manhang kan det skapas ett majoritetsläger och ett minoritetsläger. Människor tenderar att ha 

lättare för att uttrycka sina åsikter till dem som delar deras åsikt, vilket gör det lättare att ut-

trycka en majoritetsåsikt. Till skillnad från minoritetåsikter där människor som tror sig till-

höra en minoritet inte är lika villiga att uttrycka sina åsikter. Noelle-Neumanns (1993) teori 

om Tystnadsspiralen handlar i korta drag om att människor väljer att inte uttrycka sina åsikter 

eller att de anpassar sina åsikter efter vad majoriteten anser är det rätta.  

 

Det råder delade meningar bland tidigare forskning på området Tystnadsspiral om huruvida 

det är ett fenomen som förekommer eller inte. Hypotesen vi har i denna studie grundar sig i 

den tidigare forskningen. Hypotesen som framförs är att om Tystnadsspiral förekommer på 

Internet så bör det förekomma i ett forum där även meningsskiljaktigheter förekommer. Vi 

har därför valt att undersöka en Flashbacktråd där vi tror oss kunna finna meningsskiljaktig-

heter och där människor har olika åsikter, men p.g.a. ett minoritetsläge inte vågar uttrycka 

dem eller väljer att anpassa åsikterna efter majoritetens åsikter för att de är rädda för att bli 

isolerade. Enligt Bjurwald (2013) är nämligen Flashback ett forum som bör ses som Internets 

”stora mecka” för handlingar, så som påhopp, förtal och hot (Bjurwald 2013, 8) och vår upp-

fattning är att dessa handlingar inte förekommer utan meningsskiljaktigheter. En avgränsning 

till den specifika Flashbacktråden ”Vem bär ansvaret för mord på HVB-hem?” (Flashback 

2016) kommer att göras mot bakgrund av att forumet Flashback som helhet anses vara för 

omfattande för denna undersökning, rent storleksmässigt. Valet av den specifika 

Flashbacktråden grundar sig i vår hypotes om att meningsskiljaktigheter bör förekomma på 

denna specifika Flashbacktråd och att det därför även bör finnas uttryck för Tystnadsspiral. 

De kan resultera i handlingar så som påhopp, förtal och hot, som ovan nämnt. Händelsen som 

den valda Flashbacktråden grundar sig i ägde rum i Mölndal i januari 2016 där en anställd på 

HVB-hemmet blev mördad med kniv. HVB-hem är ett omdiskuterat ämne som är nära kopp-

lat till den rådande flyktingkrisen och därmed flyktingpolitiken som är ett mycket aktuellt och 

omdebatterat ämne i dagsläget. Vår uppfattning är därför att vi i vår undersökning av den 

ovan nämnda Flashbacktråd kommer finna meningsskiljaktigheter, samt exempel på hand-
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lingar såsom påhopp, förtal samt hot och följaktligen även uttryck för Tystnadsspiral i form 

av anpassning och att kommentatorer försvinner (Nord & Strömbäck 2012, 16-17). 

 

Människor använder sig av Internet i många olika sammanhang, bl.a. för att kommunicera 

eller för att söka information. Mot bakgrund av detta anser vi att det är av vikt att undersöka 

och studera om ett fenomen som Tystnadsspiral förekommer på ett Internetforum. Att under-

söka om Tystnadsspiral förekommer på en Flashbacktråd kan ses som betydelsefullt ur både 

ett politiskt och socialt perspektiv. Ur ett politiskt perspektiv kan Internet anses göra det möj-

ligt att föra politiska diskussioner och förmedla information på ett enklare sätt än tidigare för 

både politiker och medborgare. Det sociala perspektivet främjas av Internet i avseendet att 

människor kan få tillgång till ett socialt umgänge utan att behöva träffas. Ur ett politiskt och 

socialt perspektiv kan därför Internet ses som positivt men om förekomsten av Tystnadsspiral 

existerar på Flashbacktråden, så skulle de ha en negativ påverkan på det politiska och sociala 

perspektivet. Det är följaktligen av relevans för omvärlden att undersöka om det förekommer 

ett fenomen som Tystnadsspiral på Flashbacktråden eftersom det skulle ha en negativ påver-

kan på människor. 

 

Studien bygger på redan befintlig forskning och kommer att ge ett bidrag till den redan befint-

liga forskningen genom att studien visar att Tystnadsspiral går att applicera på Flashbacktrå-

den alternativt att Tystnadsspiral inte går att applicera på Flashbacktråden. Återkommande i 

studien är förekomsten av Tystnadsspiral och huruvida den förekommer på Flashbacktråden 

eller inte och i så fall på vilket sätt. Mot bakgrund av det ovan nämnda är denna studie ett fall 

av Tystnadsspiral på en Flashbacktråd. 
 

Avsikten med denna studie är att undersöka om Tystnadsspiral förekommer på Flashbacktrå-

den samt ge en ökad förståelse om Tystnadsspiralen som fenomen. Vi avser att göra en teori-

prövande studie, med teorin i centrum som den oberoende variabeln och Flashbacktråden som 

beroende variabel. Studien är av relevans för omvärlden i det avseendet att den teknologiska 

utvecklingen och framväxten av nya kommunikations- och informationsmöjligheter har inne-

burit att Internet har fått en allt mer betydande roll i människors liv.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett fall hämtat från en Flashbacktråd på Internet belysa 

teorin om Tystnadsspiralen. Förutsättningarna att utveckla demokratiska meningsskiljaktig-

heter på Internet har annorlunda demokratiska och mediala förutsättningar än den mer tradit-

ionella politiska debatten. Med hjälp av netnografisk metod kommer vi att studera den typen 

av internetbaserad debatt genom observationer med teorin om Tystnadsspiralen i fokus. Av-

sikten med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för Tystnadsspiralen som fenomen, 

men också i någon mån problematisera möjligheterna att metodmässigt studera teorin i en 

internetbaserad debatt. 

 

1.3 Frågeställning 

Finns det uttryck för Tystnadsspiral på Flashbacktråden ”Vem bär ansvaret för mord på HVB-

hem?” och i så fall på vilket sätt? 
 
Uttryck för Tystnadsspiral avser vi i denna studie vara om någon på Flashbacktråden anpassar 

sig till de majoritetsåsikter som finns p.g.a. hotfullt bemötande eller om kommentatorer p.g.a. 

sina åsikter möts av ett hotfullt bemötande av andra kommentatorer och därmed lämnar 

Flashbacktråden (se tabell 1). 
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2. Bakgrund  
Detta avsnitt beskriver kortfattat bakgrunden och historien kring forumet Flashback, samt vad 

Internet är och hur det definieras.  

 

2.1 Internet 
Som tidigare nämnt har Internet fått en betydande roll i människors liv, men inte bara när det 

gäller nyhetsförmedling utan även inom många olika samhällsområden. Tidigare studier visar 

på att användningen av Internet sällan leder till att gamla traditionella medieteknologier för-

svinner trots att Internet och de nya teknologierna tar över allt mer. Nya teknologier påverkar 

och omdefinierar människors sociala liv (Strömbäck 2009, 78). Statistik visar att år 2007 an-

vände 64 % av de svenska medborgare Internet och det har blivit allt vanligare att konsumera 

medier i alla dess olika former på sin fritid eller som sysselsättning (Strömbäck 2009, 14). 

Ungdomar samt unga vuxna är den grupp som främst är ständigt uppkopplade på Internet 

(Bjurwald 2013, 6-8). De vänder sig till nya plattformar på Internet och använder sig allt mer 

av mobila enheter (Nord 2012, 67). 

 

Internet som begrepp är brett och det finns många olika begreppsdefinitioner och därmed 

finns det olika synvinklar på vad Internet är. Enligt Strömbäck (2012) bör Internet inte ses 

som ett massmedium, utan snarare ett metamedium. Ett metamedium är ett medium där 

många olika medier ryms, så som webb-tv, webbradio och webbtidningar. Internet har en 

grundläggande uppbyggnad som förflyttar olika typer av information, vilket gör att de kan 

också ses som ett slags ”övermedium” som inte bör förväxlas med ett medium i traditionell 

betydelse. Internet sett som ett metamedium betonar snarare att Internet kan ses som en platt-

form för andra medier. Det som inte hör till metamedium är det innehåll som klassas och har 

med journalistik att göra, för då kategoriseras de som massmedium. Internet främjar och gör 

det möjligt för medium att få feedback och interaktivitet av deras konsumenter (Nord & 

Strömbäck 2012, 15). 

Internet påverkar inte bara demokratin generellt utan även människors vardagsliv i stort och 

smått. Kommunikationsmöjligheter över hela världen med vem som helst och när som helst 

har blivit möjliga och förutsättningar för att kunna sköta många vardagliga ärenden med hjälp 

av Internet har skapats. Internets betydelse har ökat dramatiskt de senaste åren, inte bara vad 
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det gäller nyhetsförmedling utan även när det gäller information och på många andra av sam-

hällets alla områden (Strömbäck 2009, 78). 

 

2.2 Flashback 
Innan Internet fanns att tillgå existerade Flashback i tryckt format i form av en tidning. 1983 

utgavs första tidningen, men kom sedan att försvinna allt mer i takt med att Internet växte. År 

1995 blev Flashback digitaliserat och gjordes tillgängligt via Internet och tidningen har endast 

utgivits en gång sedan Internetsidan skapades. De tidningar som utgivits innehåller såväl text 

som bilder och hade som syfte att skapa ett innehåll som genererade eftertanke. Tidningen 

skilde sig från andra tidningar i avseendet att den var befriad från reklam, samtidigt som de 

gjorde att tidningen sågs som ett förlustprojekt. 

 

Flashbacks Internetsida har nedformulerade regler för vad som gäller på forumet samt vilka 

aktuella påföljder som finns om individer bryter mot dessa regler. För att ge exempel på några 

befintliga regler så är det strängt förbjudet med hets mot folkgrupp, uppvigling till brott eller 

planera någon organiserad brottslighet samt avslöja någon annans användares anonymitet i 

form av publicering av exempelvis personuppgifter eller liknande information. Om individer 

och användare bryter mot dessa regler så riskerar man varning, avstängning samt permanent 

bannlysning från Internetsidan (Flashback). 
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3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning presenteras utifrån en rad olika forskare inom 

området, bl.a. Cass.R Sunstein, Ulf Petäjä samt Jesper Strömbäck.  

 

Extremister, radikaler och oliktänkande människor har sedan en tid tillbaka funnit en frizon på 

Internet. Det kan vara genom propagandaspridning, planering av olika event, demonstrationer 

eller handlingar samt ren kommunikation eller diskussion på olika Internetbaserade plattfor-

mar. Flashback bör ses som Internets ”stora mecka” för handlingar så som påhopp, förtal, hot 

på Internet (Bjurwald 2013, 8). I takt med Internets utveckling så har det även skett en ökning 

av anonymitet på Internet. Möjligheten till anonymitet genererar i att människor uttrycker sina 

åsikter eller engagerar sig i frågor, grupper eller partier på Internet utan att riskera konsekven-

ser. Risken att bli identifierad som anonym skribent är i många fall osannolikt liten och det 

kan vara en tänkbar anledning till att människor söker sig till forum där anonymitet är väl-

kommet (Bjurwald 2013, 50). På internet har alla möjlighet och rätt till att bli medieproducen-

ter i den mening att man kan posta en videofilm eller kommentera artiklar och inlägg som är 

skrivna av andra, oavsett om de är etablerade medier eller inte (Strömbäck 2009, 16). 

 

3.1 Internet och demokrati 
Internet gör det möjligt att själv välja vad man ska ta del av när det gäller nyheter och inform-

ation. Detta genererar att man inte behöver ta del av det som inte intresserar en (Sunstein 

2009, 1). Enligt Sunstein finns det två krav för ett välfungerade system med yttrandefrihet. 

Det första är att människor borde bli exponerade för material som de i förväg inte valt, för att 

undvika fragmentering som kan förekomma i situationer där likasinnade personer söker sig 

till varandra. Han uttrycker vidare att en demokrati bör vara strukturerad så att medborgarna 

även exponeras av sådant som de inte själva valt. Det andra kravet belyser att människor be-

höver liknande erfarenheter för att kunna känna empati för varandra samt förstå sociala pro-

blem. De medier som dock inte främjar detta tenderar istället att skapa social fragmentering 

(Sunstein 2009, 5-6).  

 

Det grundläggande problem som finns för en demokrati är fullständig filtrering (Sunstein 

2009, 11). När denna tillgänglighet finns är det viktigt att medborgarna upprätthåller en nyfi-

kenhet, ett samhällsintresse och ett generellt intresse för allmänna angelägenheter eftersom 

det annars kan generera risker för bristande allmänkunskap (Sunstein 2009, 13). Digitali-
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seringen tenderar att bidra till att individer tvingas göra val som kan generera i både individu-

ell och social skada (Sunstein 2009, 18).  

 

Forskare som Nord och Strömbäck (2012) menar att ett av kraven för demokrati är dubbelrik-

tad informationsförmedling för att kunna uppnå en fungerande demokrati. Medborgarna be-

höver information samtidigt som politiker behöver information från medborgarna vad det 

gäller åsikter och värderingar. Informationen bör vara så offentlig som möjligt för att kunna 

skapa debatt, diskussion och dialog (Nord & Strömbäck 2012, 16-17). Något som är välkänt 

inom statsvetenskapen och politisk teori är att demokrati som begrepp inte är endimensionellt, 

det innebär att de inte finns en rättfärdigad teori utan många olika. Tidigare forskning menar 

att demokrati kräver ett system för informationsflöde och offentlig diskussion. Genom att 

medborgarna i en demokrati har tillgång till offentlig diskussion så skapas det en ”vakthund” 

mot maktmissbruk inom politiken och av andra delar i samhället. Offentlig diskussion ger 

människor möjlighet att uttrycka åsikter, diskutera frågor och på detta sätt ifrågasätta eventu-

ella uttalanden eller handlingar från politiska makthavare i samhället (Strömbäck 2005).  
 

Det finns forskare som riktar in sig på demokrati i relation till Internet och en av dessa är Eli 

M. Noam (2001) som belyser att majoriteten av samhällsvetare uppfattar Internet som positivt 

för demokratin. Noam anser dock att detta saknar empiriskt samt vetenskapligt bevis och häv-

dar istället att Internet inte nödvändigtvis bör ses som någonting positivt för demokratin, utan 

att Internet kan motverka demokratin snarare än främja den (Noam 2001). I sammanhang på 

Internet där Tystnadsspiraler förekommer går det att anta att de har en negativ effekt på de-

mokratin. Eftersom demokrati delvis handlar om att människor ska ha rätt till att uttrycka sina 

åsikter (Dahl 2002, 170-175) och om det då förekommer sammanhang på Internet där männi-

skor anpassar sina åsikter efter vad majoriteten i de sammanhanget anser är rätt åsikt eller om 

de väljer att inte yttra sig alls är det i förlängningen inte gynnsamt ur ett demokratiperspektiv. 

Det finns även en annan syn som är att om demokrati är mer än deltagande vid politiska val 

och fri åsiktsbildning så får Internet en viktig och betydande roll. Gällande åsiktsbildning, 

debatt och preferensskapande så har Internet inneburit en demokratisering av yttrandefriheten 

eftersom många av dem som tidigare inte kunde göra sin röst hörd, nu har den möjligheten 

genom olika forum eller hemsidor på Internet. Forskning har visat att denna utveckling gene-

rerar att många av de som är aktiva på olika forum eller hemsidor tenderar att föra åsikter som 

är likartade, men att det även förekommer åsikter som liknar för- och emot-sidor. De som 

söker sig till bloggar, forum eller större kommentarsfält gör det av olika anledningar, men 
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främst för att de är övertygande om något. På en stor del av dessa plattformar är det i många 

fall en stor del av åsikterna som är likartade men det förekommer även åsikter av menings-

skiljaktig karaktär (Petäjä 2015, 107).  

 

Det som dock utgör ett eventuellt demokratiproblem är att minoritetsåsikter får möjlighet att 

spridas på Internet och kan därmed uppfattas som majoritetsåsikter när de i själva verket är 

minoritetsåsikter. Eftersom de flesta anser sig varken ha tid eller kunskap för att engagera sig 

i diskussionen kan det tänkas leda till att minoriteter med starka åsikter påverkar individer i en 

viss riktning (Petäjä 2015, 105). Som tidigare nämnt leder detta i sin tur till att det krävs mer 

av dem som tar del av information på Internet, till exempel genom att filtrering av informat-

ion. En konsekvens av överflödig information blir att vi får tillgång till för mycket informat-

ion som kan leda till att vi vid filtrering väljer det som vi tidigare är bekanta med samt intres-

serade av vilket kan generera fragmentering (Petäjä 2015, 108).  

 

Internet i sig självt är inget dåligt för demokratin enligt Cain, utan det som avgör en eventuell 

påverkan på demokrati är innehållet som förekommer på Internet eller just den specifika In-

ternetsidan. Cain påpekar att två förtjänster för demokratin på Internet kan tänkas vara att 

Internet ger oss större möjlighet att få tillgång till information samt att mycket information 

bättre än lite information eller ingen information alls (Petäjä 2015, 108).  

 

3.2 Tystnadsspiral i relation till Internet 
Teorin om Tystnadsspiralen är och har varit en av de mest inflytelserika teorierna inom kom-

munikationsforskning och politisk kommunikation de senaste 50 åren (Donsbach, Salmon & 

Tsfati 2014). Den har använts för att förklara individers vilja att inte yttra sig om de upplever 

att de har en minoritetsåsikt. I en undersökning gjord 2005 av Hayes, Glynn och Shanahan 

uppmärksammades det att personer är mer villiga att yttra sina åsikter i ett vänligt samman-

hang och att Tystnadsspiralen med störst sannolikhet uppstår när ett diskussionsämne är av 

kontroversiell karaktär. Studier som har gjorts om huruvida Tystnadsspiral går att finna i olika 

sammanhang på Internet har visat att den förekommer i situationer oavsett om möjligheten för 

att vara anonym finns eller inte (Gearhart & Zhang 2014, 19-20). Teorin om Tystnadsspiralen 

anses vara relevant och applicerbar i Internetbaserade miljöer och studien visade att personer 

censurerar sina åsikter innan de väljer att yttra sig och de som är benägna att censurera sina 

åsikter även är mer villiga att undvika att yttra sina åsikter (Gearhart & Zhang 2014, 31-32). 
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Det finns en inbyggd rädsla hos individer om att bli socialt isolerade, en rädsla för att vara 

ensam, inte delaktig eller att inte känna någon tillhörighet till en grupp. Hos individer kan det 

därför finnas en strävan efter att passa in bland andra och bli socialt accepterade (Salomon & 

Glynn 2009, 155). Det behöver dock inte betyda att man väljer att inte yttra sina åsikter i en 

grupp för att de kan vara en minoritetsåsikt. Individer kan helt enkelt undvika att yttra sig för 

att intresset inte finns eller för att de hade påverkat gruppdynamiken (Salomon & Glynn 2009, 

158-159). Samtidigt så står det i relation till vad som diskuteras och vad diskussionen har för 

påverkan i det stora hela, ibland kan ett ämne vara mer betydelsefullt än andra och då är det 

viktigare än i andra fall att yttra sig (Shanahan, Glynn & Hayes 2011, 420-421). Det kan där-

för vara svårt att dra generella slutsatser som att teorin om Tystnadsspiralen är applicerbara i 

alla sammanhang. Kulturella influenser kan ha en påverkan på politik och kommunikation 

samt vara en faktor till att teorin inte är applicerbar överallt. En problematik kring teorin blir 

då att den behöver anpassas efter varje sammanhang och varje land där den ska appliceras. 

Grunden i hela teorin om Tystnadsspiralen är rädsla för social isolering och att de i förläng-

ningen resulterar i att individer med minoritetsåsikter väljer att inte yttra sig (Salomon & 

Glynn 2009, 159-160). Detta medför en problematik då det är svårt att undersöka varför vissa 

faktiskt inte yttrar sig. Det kan nämligen vara så att denna rädsla för social isolering som visar 

sig genom att individer inte yttrar sig likaväl kan handla om att individen i sig är blyg och 

därför inte vågar yttra sina åsikter vare sig de är majoritetsåsikter eller minoritetsåsikter (Sha-

nahan, Glynn & Hayes 2011, 423-425). Vilket medför ytterligare problematik kring att dra 

slutsatser om vad det beror på när en individ inte yttrar sin åsikt. Ur ett annat perspektiv är det 

därför intressant att undersöka hur det kan se ut över tid, d.v.s. om en majoritetsåsikt växer 

fram och hur en minoritetsåsikt förhåller sig till den (Salomon & Glynn 2009, 158-161). 

 

Som tidigare studier på området indikerar så är risken större att Tystnadsspiraler sätts i rörelse 

när det handlar om frågor av kontroversiell karaktär, så som t.ex. flyktingar, invandrare och 

barnuppfostran. Detta med tanke på att det är frågor som är av känslig karaktär och kan därför 

vara mer riskabla att uttrycka avvikande åsikter om än t.ex. frågor som handlar om skatten bör 

höjas eller sänkas. Frågor som rör dessa känsliga ämnen ökar därför sannolikheten för att 

Tystnadsspiraler sätts i rörelse, just för att det är känsligare ämnen än vissa andra samhälls-

frågor. Teorin om Tystnadsspiralen kan därför i vissa sammanhang användas för att förklara 

varför människor är mer villiga än andra att uttrycka sina åsikter samt i förlängningen vilka 
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konsekvenser det kan få för opinionsbildningen. Tystnadsspiralen kan även bidra till att för-

klara varför det ibland sker kraftiga opinionsförändringar (Strömbäck 2009, 134-135). 

 

Tidigare forskning gjord genom observationer av Internetforumen Facebook och Familjeliv 

visar att det kan förekomma extrema argument för att övertyga andra i nätgemenskaper. 

Undersökningen kunde även urskilja förekomsten av specifika beteenden, vilka har en främ-

jande påverkan på polarisering. Forumen visar även hur Tystnadsspiral ger sig uttryck genom 

förekomsten av isolering på Facebook och detta genom att personer med minoritetsåsikter blir 

hånade och ifrågasatta. Dock fanns inga uttryck för isolering och därmed Tystnadsspiral på 

forumet Familjeliv. Diskussionerna visar ett behov av att förhålla sig till de med likasinnade 

åsikter förekommer och att det är först då som självsäkerheten för att ge uttryck för sina egna 

åsikter uppkommer. Undersökningen visade även på att det fanns indikationer på Facebook 

om en vilja att identifiera sig med en vinnare, även de ansågs som ett uttryck för Tystnadsspi-

ral, men något uttryck för Tystnadsspiral fanns inte på Familjeliv (Trolin 2014). 

 
Det vi kan se av tidigare forskning som vi tagit del av är att det råder delade meningar om 

huruvida teorin om Tystandsspiralen är något som är applicerbart i alla sammanhang eller 

inte. Kritiker till teorin menar på att det är för många olika faktorer så som kulturella aspekter 

som måste vägas in och tas hänsyn till samt att personlighetsdrag så som blyghet kan påverka 

viljan att yttra sig eller inte. Förespråkare menar att det finns en inbyggd rädsla för social iso-

lering hos alla individer som genererar att människor inte vågar yttra vad dem upplever är en 

minoritetsåsikt och på så sätt inte riskera att bli socialt accepterade. Samtidigt menar då kriti-

ker att en individ kan välja att inte yttra sig p.g.a. ett ointresse för diskussionen och att man 

därför aldrig kan veta varför någon väljer att inte yttra sig. Det som dock förespråkare har 

kommit fram till genom forskning är att människor har en strävan efter att bli accepterade, 

passa in samt vara en del av en grupp. Meningsskiljaktigheterna om Tystnadsspiralen som 

teori har vi tagit i beaktande genom att ha ett öppet förhållningssätt till teorin i den fortsatta 

undersökningen. De vi tar med oss vidare från tidigare forskning är att Internet kan ses som 

både positivt och negativt för demokratin, beroende på sammanhang samt att Tystnadsspiral 

kan förekomma i Internetbaserade sammanhang men att vissa anser att det inte går att säga att 

det är en förekomst av Tystandsspiral utan att det kan vara resultat av många andra faktorer. 

Åsiktsskiljaktigheterna ger oss en indikation om att detta är ett intressant område värt att un-

dersöka, samt viktigt att sätta i relation till demokrati. Tidigare forskning är betydelsefull för 

vårt fortsatta arbete och har gett oss en vidare bild av teorin. Vi tror att Tystnadsspiralen som 
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teori är svår att applicera i Internetbaserade sammanhang p.g.a. möjligheten att vara anonym 

gör de lättare att yttra sina åsikter oavsett vilka de är. Samtidigt tror vi att människans törst 

efter tillhörighet och social acceptans kan ge sig uttryck i form av Tystnadsspiral på ett Inter-

netbaserat forum som Flashback och i en tråd som behandlar ett så pass kontroversiellt ämne 

som flyktingpolitik och invandringspolitik.  
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4. Teori 
Studiens teoridel består av Noelle-Neumanns teori om Tystnadsspiralen och i detta avsnitt 

presenteras även en tabell där Tystnadsspiralen som begrepp definieras och operationaliseras.  

 

4.1 Tystnadsspiralen 
Människor måste förstås som sociala varelser enligt teorin om Tystnadsspiralen och som soci-

ala varelser vill vi passa in i olika sociala sammanhang. Detta för att minska risken för social 

isolering. Det genererar i att människor tenderar att undvika konflikter, inte minst när det gäl-

ler kontroversiella frågor. Människor strävar därför efter att tillhöra majoriteten eller den vin-

nande sidan i opinionsbildningsprocesser för att inte framstå som avvikande. Om inte detta är 

möjligt så försöker man åtminstone undvika att förknippas med minoriteten eller den förlo-

rande sidan (Noelle-Neumann 1993, 372-373). Givetvis går det inte att generalisera individer 

med tanke på att det finns skillnader mellan alla individer, men teorin om Tystnadsspiralen 

har ett grundantagande om att människor generellt om de tillhör minoriteten i kontroversiella 

frågor upplever ett obehag. Omgivningen är därför viktig och människan försöker ständigt 

läsa av den för att göra en bedömning av det rådande opinionsklimatet, de kan ske både med-

vetet och omedvetet. Enligt teorin om Tystnadsspiralen är människor mer benägna att ge ut-

tryck för sina åsikter och det kan ske genom ord eller handlingar, om de upplever att de tillhör 

majoriteten eller den vinnande sidan i opinionsbildningsprocesser. Omvänt tenderar männi-

skor som upplever att deras åsikt är i minoritet att tystna. De byter åsikter eller håller tyst om 

sina åsikter istället för att argumentera för sin åsikt och det kan ses som två olika former av 

anpassning till majoriteten. I det här sammanhanget är inte det väsentligt vilken eller vilka 

opinioner som objektivt sett är i majoritet utan istället är det väsentliga människans upplevel-

ser av vilka opinioner som är i majoritet eller vilken som är den vinnande sidan (Noelle-

Neumann 1993, 374-377).  

 

I det skedet så är det avläsning av omgivningen som har en betydande roll för hur det rådande 

opinionsklimatet ser ut. Om en åsikt uppfattas som avvikande eller av karaktären minoritet så 

ökar det sannolikheten för att människor med den åsikten byter sida eller tystnar. Eftersom 

människor med minoritetsåsikt inte är lika villiga att uttrycka sina åsikter som de med majori-

tetsåsikt grundar sig detta i att människor är mer villiga att tala med dem som delar liknande 

tankar än dem som inte håller med. Detta genererar en spiraleffekt av att ju färre människor 

som uttrycker sin åsikt för att de upplever att de är i minoritet, ju starkare blir intrycket av att 
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de är av minoritetsåsikt, eftersom färre uttrycker sig. Ytterligare kan det leda till att människor 

byter åsikt eller tystnar för att de känner att deras åsikt är avvikande och då har en Tystnads-

spiral satts i rörelse (Noelle-Neumann 1993, 373). Den allmänna opinionen kan ur detta per-

spektiv ses som en form av social kontroll. I grunden bygger teorin på fem byggstenar, det 

första är att det ska finns ett hot om isolering som drabbar de med avvikande åsikt, det andra 

är att människor vill undvika att bli socialt isolerade med tanke på att de är sociala varelser, 

det tredje är att människor ständigt försöker läsa av opinionsklimatet, för det fjärde att männi-

skors vilja att uttrycka sina åsikter hänger samman med huruvida de upplever om de är i ma-

joritet eller minoritet, den femte byggstenen handlar om en samverkan mellan processerna i 

byggstenarna ett till fyra som kan leda till att en Tystnadsspiral sätts i rörelse (Strömbäck 

2009, 133). 

 

Noelle-Neumann anser att medierna bidrar till en dämpning av minoriteten i en Tystnadsspi-

ral. En direkt observation av en nyhet eller ett forum ger varje människa en liten del informat-

ion och de tryckta och elektroniska medierna ger oss den kunskap och information som be-

hövs kring omvärlden för att bilda en uppfattning om det rådande opinionsklimatet. En tanke 

som Noelle-Neumann för fram är att människor ofta har fel uppfattning om vad allmänhetens 

uppfattning är. Detta benämner hon som pluralistisk ignorans som innebär att media inte kan 

presentera och återspegla den blandning av synpunkter och åsikter i relation till deras styrka i 

det riktiga samhället (Noelle- Neumann 1993, 374). Media försöker i största möjliga mån vara 

objektiva och neutrala när det kommer till vissa delar av sin informationsspridning och där-

med lämnas synpunkter och åsikter utanför. Trots utelämnande av åsikter och synpunkter så 

upphör de inte, utan förekommer någon annanstans än i media och då till exempel på Internet.  

 

Hur kan vi då använda Tystnadsspiralen som teori för att förstå det som sker på Internet? In-

ternet har en betydande roll i dagens samhälle och det är därför numera vanligt förekom-

mande att människor vänder sig till Internet och alternativa medier så som forum och bloggar 

i stället för de traditionella medierna för att söka någon form av gemenskap. Detta beror till 

stor del på att människor uttrycker sina åsikter på Internet i större utsträckning än tidigare på 

grund av att de sprids väldigt snabbt och att det kan ske utan den granskning som förekommer 

i traditionella medier (Karlsson 2012, 95).  

 

Tystandsspiralen som begrepp kan förklaras genom viljan att undanhålla sina åsikter ökar om 

man upplever sig vara minoritet. Därför kommer vi för att undersöka om vi kan se uttryck för 
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Tystnadsspiral på Flashbacktråden och söka efter åsikter som p.g.a. hot från andra, anpassar 

åsikterna efter vad majoriteten tycker är rätt åsikt, samt om kommentatorer inte fortsätter att 

uttrycka sin åsikt genom att de försvinner från Flashbacktråden, för att de inte delar majori-

tetsåsikten. Inlägg som innehåller minoritetsåsikter, där kommentatorerna antingen ändrar och 

anpassar sina åsikter eller slutar att uttrycka dem, ser vi som uttryck för Tystnadsspiral. 

 

4.2 Tabell 1 

Teori Definition Operationalisering 
Tystnadsspiral Majoritetsåsikt 

 
I debatten på Flashbacktrå-
den, ”Vem bär ansvaret för 
mord på HVB-hem?” finns 
en majoritetsåsikt. 

Majoritetsåsikten anses vara 
den åsikt som uttrycks av 
flest antal kommentatorer.  

Tystnadsspiral Minoritetsåsikt 
 
I denna debatt uttrycks 
också en minoritetsåsikt. 

Det som avses vara en mi-
noritetsåsikt är den åsikt 
som uttrycks av ett färre 
antal kommentatorer i 
Flashbacktråden än de som 
uttrycker en majoritetsåsikt. 

Tystnadsspiral Hot om isolering 
 
En kommentator som fram-
för en minoritetsåsikt och 
upplever att denna åsikt är 
en minoritetsåsikt. Hen 
känner ett hot om att bli 
isolerad med sin åsikt.  
 
 

Vid känslan av hot om iso-
lering anpassar hen sig; vil-
ket kan innebära två saker: 
 
a. Hen ändrar åsikt och an-
passar sig till majoritetsåsik-
ten eller 
 
b. hen slutar skriva fler in-
lägg 
 

 

 

 

 

 



 16 

5. Metod 
Följande metodavsnitt inleds med en övergripande metoddiskussion och studiens material 

diskuteras. Detta för att sedan fortsätta belysa och problematisera studiens metodologiska 

tillvägagångssätt i form av etnografi, netnografi och fallstudie. Till sist problematiseras studi-

ens urval om de val som gjorts inför studien samt under studiens gång.  

 

5.1 Metod 
Vi har valt att angripa studien med en kvalitativ forskningsdesign och kvalitativa metoder kan 

se väldigt olika ut trots att de tillhör kvalitativ forskning (Bryman 2011, 342).  

Studien grundar sig i att undersöka hur och på vilket sätt människor agerar och uttrycker sig 

på Flashbacktråden och då anser vi att en kvalitativ forskning lämpar sig bättre än en kvantita-

tiv forskning. Den kvantitativa forskningen fokuserar allt oftare på insamling av numerisk 

data eller anser att det naturvetenskapliga synsättet är bättre (Bryman 2011, 150). Fördelarna 

med en kvalitativ metod är att den ger utrymme för tolkning och ifrågasättande när det gäller 

antaganden. Den kvalitativa metoden valdes i ett tidigt skede i relation till forskningsfrågan 

samt tidigare forskning som studerats på området. För en analys av valt material i relation till 

det teoretiska ramverket är det viktigt att tillämpa en metod där det är möjligt att undersöka 

det som uppsatsen syftar till att undersöka. Det avser vi att göra genom att tolka inlägg och 

därmed det insamlade materialet. Vi har tagit i beaktande att tolkningar av materialet kan 

skilja sig åt, därför ämnar vi att förtydliga vilka tolkningar vi gjort genom att presentera citat 

men även hur de eventuellt kan tolkas. Tillvägagångssättet kan till viss del vara problematiskt 

i avseendet att alla tolkar saker på olika sätt. Dock gjorde vi ett aktivt val inledningsvis att 

behandla det insamlade materialet med hjälp av observationer, då vi ansåg detta som mest 

lämpligt i förhållande till den studie som vi ämnar göra. Avstamp i tidigare forskning har ta-

gits med hjälp av antologin Vinklade budskap av Ulf Petäjä, Republic.com 2.0 av Cass R. 

Sunstein samt Deliberation och gruppolarisering på Internet en magisteruppsats skriven av 

Elin Trolin samt ett antal vetenskapliga artiklar.  

 

5.2 Etnografi 
Etnografiska undersökningar grundar sig i att engagera sig i en grupp genom att iaktta dess 

beteende och lyssna på vad som sägs under en viss period. I många fall styrks dessa observat-

ioner med intervjuer eller andra kompletterande metoder. Som ursprungskälla till netnografin, 

fungerar etnografi som en ”paraplymetod” där flera olika metoder kan kombineras; den delta-
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gande observationen kan kompletteras med inslag av intervjuer, samtalsanalys, textanalys etc. 

(Kozinets, 2011, 88). Inom den etnografiska forskningsprocessen finns det vissa aspekter som 

gör den till ett komplicerat tillvägagångssätt, eftersom det går ut på att på nära håll observera 

en grupp. Det kan uppstå svårigheter då det inte är helt självklart att ha tillgång till en grupp 

som tillåter en observatörs inträde. I vårt fall på vårt valda forum har samtliga internetanvän-

dare som existerar möjlighet att ta del av det som skrivs på den valda Flashbacktråden ”Vem 

bär ansvar för mord på HVB-hem?”.  

Inom etnografiska processer förekommer det dolda och slutna miljöer som utgör målet för 

undersökningen och då krävs ett ställningstagande om att eventuellt anta en hemlig roll för att 

få tillträde (Bryman 2011, 378). Det är dock inte aktuellt för vår del i relation till att 

Flashback är en öppen Internet-sida oavsett vilken Flashbacktråd man väljer att studera. I vår 

studie handlar det om att göra observationer på Flashbacktråden och därmed har vi valt att 

endast fokusera på observationen och inte ta hjälp av intervjuer, samtalsanalys eller textanalys 

som annars ofta används som komplement. Detta beror på att vi anser oss samla in och finna 

vårt empiriska material ändå samt att intervjuer är väldigt svårt att genomföra då det inte är 

säkert att intervjupersonerna vill bli just intervjuade. Det skulle då kosta alldeles för mycket 

tid att jaga lämpliga och relevanta intervjupersoner. Observationerna på denna Flashbacktråd 

gör det möjligt för oss att vara osynliga och anonyma vid insamlingen av vårt empiriska 

material. De kommentatorer som skriver är säkerligen väl medvetna om att vem som helst kan 

ta del av det som skrivs och de kan i sig ha en viss påverkan på hur de väljer att formulera 

sina inlägg. 

 

5.3 Netnografi 
Netnografi enligt Berg (2015) innebär att skriva om sociala och kulturella sammanhang på 

Internet. Netnografisk metod kan förstås som en vetenskaplig metod för att förstå Internet 

som ett redskap eller kanske snarare som en stor yta där umgänge av olika slag äger rum 

(Berg 2015, 10). Kozinets menar att, likt etnografi, är netnografi en naturalistisk metod; ge-

nom den tillgång forskaren har till offentligt material på ̊ nätet är det möjligt att studera natur-

ligt förekommande beteenden inom grupper, i till exempel gemensamma diskussioner på ett 

forum (Kozinets 2011, 83). I takt med den ökade digitaliseringen av våra sociala världar 

måste etnografen, i hennes hopp om att förstå samhället, utvidga sin metod för att även inne-

fatta den meningsfulla aktivitet som förekommer mellan människor på internet i olika cyber-

kulturer och nätgemenskaper, anser Kozinets (Kozinets 2011, 9).  
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Inom den netnografiska forskningen har man liknande metodologiska tillvägagångssätt som 

kvalitativ forskning och etnografisk forskning har, men det skiljer sig på några plan. En stor 

skillnad benämns som att de miljöer och sammanhang som studeras ska besökas eller upple-

vas, på detta sätt är närvaro en central del inom netnografiska studier, oavsett vilket avstånd 

närvaron sker i (Berg 2015, 67). Berg (2015) anser att det är viktigt att klassificera sitt materi-

al och för att då klassificera analysens material i denna kandidatuppsats så har vi tagit ut-

gångspunkt i ett helt nätbaserat material genom att använda oss av citat från Flashbacktråden 

”Vem bär ansvar för mord på HVB-hem?” (Berg 2015, 118-119). Tillämpning av denna me-

tod i denna studie är att vi som författare inte är delaktiga som kommentatorer i tråden utan 

agerar endast som observatörer med mål att inte synas. På grund av den korta tid som studien 

kommer genomföras under har vi valt ett observatoriskt netnografiskt förhållningssätt. Detta 

innebär att vi enbart kommer studera studieobjektet på avstånd. Dessvärre innebär detta att ett 

visst djup i undersökningen går förlorad då vi inte genomför exempelvis intervjuer som kom-

plement utan endast observationer, som ovan nämnts (Kozinets 2011, 88-90).  

Kozinets (2011) har tagit fram fem steg som är till hjälp när ett netnografiskt forskningspro-

jekt genomförs. Vi har valt att använda oss av dessa och se det som ett flödesschema och ett 

tillvägagångssätt för vår netnografiska metod. Stegen handlar om vilka frågor eller platser 

som ska undersökas, identifiera vilka gemenskaper som ska undersökas, delta i gemenskapen, 

analysera och tolka den data som samlats in vid deltagandet av gemenskapen och slutligen 

presentera resultatet av undersökningen. 

 

5.4 Metoddiskussion  
För att på ett tydligt sätt redogöra för vårt metodiska tillvägagångssätt har vi valt att ta hjälp 

av Kozinets (2011) fem steg, vilka vi tidigare presenterat. Dessa fem steg kan ses som en pro-

cess i studiens netnografiska tillvägagångssätt. De två första stegen handlar om att val av 

ämne eller frågor ska göras samt identifiering av gemenskaper bör genomföras. Studien bör-

jade med att vi valde och identifierade studiens huvudområde Tystnadsspiral samt hur detta 

fenomen skulle undersökas och studeras på bästa sätt. När det hade bestämts så var nästa stora 

steg att bestämma oss för vart vi ville undersöka detta och hur vårt empiriska material skulle 

samlas in. Vi bestämde oss till slut för att genomföra vår netnografiska studie på forumet 

Flashback. Det finns många olika forum på Internet men valet föll på Flashback med tanke på 

att det är Sveriges största forum. Nästa steg i processen tvingade oss som författare att av-

gränsa oss till en specifik Flashbacktråd med tanke på att hela Flashback är övermäktigt stort. 
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När vi hade bestämt Flashbacktråd så sparade vi ner hela tråden och samtliga inlägg i ett 

word-dokument för att ha en backup samt undvika att inlägg försvinner. Den specifika 

Flashbacktråden “Vem bär ansvar för mord på HVB-hem?” gav oss i ett tidigt skede möjlig-

het att identifiera gemenskaper och observera samtliga inlägg på tråden.  

 

I det som Kozinets (2011) benämner som “steg tre” och “steg fyra” är vår studies centrala del 

med deltagande observation på den valda Flashbacktråden. Observationen genomfördes på 

tråden genom att vi tog del av samtliga inlägg som finns på tråden vilket är 70 stycken. Det 

var detta observerande på Flashbacktråden som tog väldigt lång tid i studiens process. Ett 

noggrant observerande är viktigt för att i nästa led kunna analysera och tolka de inlägg som 

kommentatorerna skrivit på Flashbacktråden. Observationen som skett på Flashbacktråden har 

genererat i insamlingen av det empiriska materialet som består av citat från olika kommenta-

torer. Det sista steget i Kozinets (2011) fem steg ger oss möjlighet att svara på vår forsknings-

fråga: “Finns det uttryck för Tystnadsspiral på Flashbacktråden ”Vem bär ansvaret för mord 

på HVB-hem?” och i så fall på vilket sätt?” genom att presentera resultatet av den deltagande 

observationen som ägt rum på Flashbacktråden.  

Om samma material, teori och metod tillämpas, är det möjligt att det blir samma resultat men 

det finns en problematik kring detta i vårt fall, då det finns risk att inlägg raderas eller tas bort 

från tråden. Inlägg som skrivits i tråden kan tas bort av moderatorer p.g.a. att forumets regler 

inte har följts eller att kommentatorn själv har valt att ta bort inlägget och de leder till en pro-

blematik i avseendet om någon annan skulle göra om samma studie. Ytterligare problematik 

med studien är att det egentligen inte går att veta varför kommentatorer väljer att sluta yttra 

sina åsikter och inte återkommer med inlägg. Sluta yttra sina åsikter kan bero på en rad olika 

faktorer tillexempel att Tystnadsspiral har uppstått på Flashbacktråden eller att kommentatorn 

helt enkelt inte vill lägga ner mer tid på att skriva eller anser att det inte är lönt att engagera 

sig mer i tråden. Detta kan komma att påverka studiens reliabilitet och validitet men vi bemö-

ter och arbetar med denna problematik genom att vi genomgående i vår analys använder oss 

av citat från Flashbacktråden. För att vi ska uppnå en så god validitet som möjligt har begrep-

pet Tystnadsspiralen operationaliserats utifrån vårt teoretiska ramverk och har därmed legat 

till grund för vårt analysverktyg (se tabell 1). Vårt analysverktyg är ett hjälpmedel för att vi 

kunna visa på vad det är som ska undersökas och på vilket sätt vi avser att mäta om Tystnads-

spiral förekommer på den valda Flashbacktråden ”Vem bär ansvaret för knivmord på ett 

HVB-hem?” och i så fall på vilket sätt.  
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Vi anser trots problematiken kring det valda tillvägagångssättet att metoden för undersök-

ningen var den lämpligaste för denna studie. Målet är även att äktheten ska vara så stor som 

möjligt och att läsaren ska anse att studien genomförts på ett trovärdigt sätt. Därav ämnar vi 

att ge en rättvis bild av de åsikter och diskussioner som förekommer på den valda 

Flashbacktråden, där både anonyma och registrerade användare kan yttra sina åsikter. Vi an-

ser att citaten bidrar till att läsaren en rättvis bild av det insamlade materialet samt att analysen 

förtydligas genom att presentation av citat sker i samband med tolkningar och kopplingar till 

studiens teori. Vid varje citat i analysdelen står det datum och tid när inlägget publicerats och 

detta har vi gjort för att läsaren ska kunna gå tillbaka till Flashbacktråden och förhoppningsvis 

hitta inlägget. Flashbacktrådens omfattning är något som vi har tagit i beaktande i denna stu-

die, då består av 70 inlägg. Flashbacktråden är startades 2016-01-25 och sista inlägget är skri-

vet 2016-02-19, med det sagt så innebär det att vi kommer studera en tråd som är avslutad 

innan insamlingen av vårt empiriska material startade. Vi ansåg trådens omfattning som lämp-

lig i förhållande till att kunna observera tråden och samtliga inlägg noggrant utifrån vårt ana-

lysverktyg. 

5.5 Material 
Insamling av material till studien har genomförts på olika sätt. För att söka efter och samla in 

vetenskapliga artiklar och annat vetenskapligt material har vi använt oss av Högskolan i 

Halmstads högskolebiblioteks databas ”summon” som har tillgång till en stor mängd material. 

I sökningarna på databasen har vi använt oss av två sökord vilka är: Demokrati och Spiral of 

Silence. Anledningen till att vi valt att använda oss av den engelska översättningen av ordet 

Tystandsspiral istället för den svenska, beror endast på att öka omfattningen på antal träffar av 

vetenskapligt material i databasen. När vi sökt material i databasen har vi använt oss av funkt-

ionen ”utökad sökning” för att endast få fram artiklar och material som klassificeras som ve-

tenskapligt. Detta för minimera risken att samla in och använda material med lägre tillförlit-

lighet. Mycket utav det material som samlats in under studien anser vi inneha hög tillförlitlig-

het då det är vetenskapliga artiklar som genomgått granskning samt kurslitteratur som vi tidi-

gare använt oss av under högskoleprogrammet. Kurslitteratur så som Medierna och demokra-

tin (2012), Makt, medier och samhälle (2009), Demokratin och dess antagonister (2002) samt 

Samhällsvetenskaplig metod (2011).  

I studiens teori har vi valt att utgå från Noelle-Neumanns (1993) material som innefattar teo-

rin om Tystnadsspiralen då hon anses vara den första som betraktade fenomenet Tystnadsspi-
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ral. Materialets svaghet är det anses vara relativt gammalt med tanke på att det är ifrån 1993. 

Vi har därför att vi valt att använda vetenskapliga artiklar om Tystnadsspiral, vilka bl.a. är: 

The Spiral of Silence: New Perspectives on Communication and Public Opinion (2014) och 

Gay Bullying and Online Opinion Expression: Testing Spiral of Silence in the Social Media 

Enviroment (2014).  

Analysens insamlade material består endast av observationer av den valda Flashbacktråden 

och omfattar av tolkningar av citat som vi observerat på tråden för att kunna visa på exempel 

om fenomenet Tystnadsspiral förekommer. Detta gör vi för att läsaren ska få en inblick i hur 

analysen genomförts men även för att läsaren på ett tydligare och enklare sätt ska kunna följa 

med i de resonemang som förs utifrån det insamlade materialet.  

Allt material till studien har valts ut och med fördel har diskussioner förts om dess karaktär 

samt om de anses vara tillförlitliga eller inte. Därav är det av vikt för oss att här nämna Lisa 

Bjurwald författare till boken Skrivbordskrigarna (2013) som är verksam journalist. Vi är 

medvetna om avsaknaden av en eventuell vetenskaplig grund men vi anser att hennes genom-

förda studie ger oss ett intressant perspektiv med tanke på att hon valt att studera en 

Flashbacktråd, precis som vi valt att göra. 

5.6 Fallstudie 

Fallstudie är en grundläggande form inom forskningsdesign där studien går ut på att studera 

ett specifikt fall. Det kan t.ex. handla om hur massmedia rapporterar om en viss fråga eller 

visst fall (Bryman 2011, 73-74). Vanligt förekommande är att det finns ett intresse för under-

sökningen som är specifikt för just detta fall (Bryman 2011, 76), i vårt fall är det Tystnadsspi-

ral på Flashbacktråden. Vi ämnar med denna fallstudie undersöka om man kan se uttryck för 

Tystnadsspiral på Flashbacktråden ”Vem bär ansvaret för knivmord på HVB-hem?” som 

handlar om ett mord på en anställd på ett HVB-hem i Mölndal i januari 2016.   

 

5.7 Urval  
Denna studie är begränsad till en specifik Flashbacktråd på forumet Flashback där vi avser att 

undersöka huruvida fenomenet Tystnadsspiral förekommer eller inte. Detta är därför ett fall 

av Tystnadsspiral på en Flashbacktråd. Vi har valt att endast förhålla oss till en Flashbacktråd 

i studien för att kunna genomföra observationen på ett noggrant sätt utifrån vårt analysverktyg 

där operationaliseringen av begreppet Tystnadsspiralen återfinns. Det var från början inte helt 
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enkelt att bestämma just denna specifika Flashbacktråd. Vi valde mellan två andra trådar på 

forumet som behandlade samma händelse men tillslut föll det på denna tråd då vi i början av 

studiens process ansåg att antalet inlägg var passande för vår studie. Antalet inlägg i de olika 

trådarna var en av de faktorerna som spelade in, men den största faktorn var innehållet i trå-

darna. Trots att två av de tre trådarna vi tittade på var längre, d.v.s. hade fler inlägg, så berör-

de många av inläggen inte trådens ämne, istället yttrades skällsord och kränkningar mot andra 

kommentatorer utan att beröra någon åsikt i ämnet. Därav var en anledning till valet av den 

specifika tråden att inläggen var mer innehållsrika än de andra två. Den valda tråden har som 

vi tidigare nämnt 70 inlägg som vi kunnat studera för att kunna göra denna netnografiska stu-

die. Flashback är ett forum där alla har möjlighet att skapa trådar samt kommentera och vara 

delaktig i olika diskussioner och därav föll valet på det forumet. Ytterligare en anledning till 

valet av den specifika tråden med det aktuella ämnet grundar sig i vår hypotes om att det 

krävs meningsskiljaktigheter för att Tystnadsspiral ska uppstå. Flyktingpolitik samt HVB-hem 

är ett aktuellt ämne som många har åsikter kring. Händelsen när en anställt blev mördad på ett 

HVB-hem skapade stor uppståndelse i media och vi ansåg därför att en Flashbacktråd om de 

skulle vara lämpligt att undersöka utifrån vår hypotes. Med grund i den tidigare forskningen 

om Tystnadsspiral som vi tagit del av, så är vår hypotes att om det uppstår Tystnadsspiraler på 

Internet så är det på ett forum som Flashback och i en tråd som behandlar ett ämne som det 

ofta uppstår olika åsikter kring.  
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6. Analys 
I detta analysavsnitt presenteras det insamlade materialet från Flashbacktråden.  

 
6.1 Tråden startas 
 
Tråden ”Vem bär ansvaret för knivmord på HVB-hem?” startas den 25 januari 2016 och på-

går fram till den 19 februari 2016 och består av 70 inlägg, som skrivs av 37 olika kommenta-

torer. Dagen när tråden startas skrivs 45 inlägg, dvs. 65 % av alla inlägg i tråden skrivs under 

den första dagen. Vidare under trådens gång minskar inläggen men de skrivs med en nå-

gorlunda jämn fördelning fram till trådens slut, med undantag för vissa dagar då det inte 

skrivs några inlägg. Nedan presenteras en grafiskt illustrerad tidsskala över fördelningen av 

inläggen från att tråden startades till trådens slut. 

 

 
 
 
I tråden framförs två olika åsikter och den första är att det är samhället, politiker samt arbets-

givaren som står som ansvariga för mordet och den andra åsikten är att det är gärningsmannen 

som bär ansvaret. Den första åsikten framförs av 23 olika kommentatorer och den andra av 11 

olika kommentatorer. Därav är det att betrakta åsikten att det är samhället, politiker och ar-

betsgivaren som bär ansvaret som majoritetsåsikten i tråden. Detta p.g.a. att majoriteten av 

dem som skriver inlägg i tråden som är av den åsikten. Redan under trådens första dag går det 

att urskilja att det är majoritetsåsikten, samt att minoritetsåsikten är att det är gärningsmannen 

som är ansvarig för mordet. Vissa av kommentatorerna återkommer i tråden flera gånger och 
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för diskussioner mellan varandra med hjälp av svarsfunktionen som finns i tråden. Det som 

går att urskilja är att det är totalt 34 olika kommentatorer som framför minoritetsåsikten eller 

majoritetsåsikten, de resterande 3 kommentatorer är den som skapade tråden, samt två som 

förtydligar vad trådskaparen vill att de i tråden ska diskutera. För att kunna visa på exempel ur 

tråden kommer citat att presenteras och dessa kan komma att innehålla felstavningar, eftersom 

de är exakt återgivna ifrån ursprungskällan. Vi ämnar tolka innehållet i tråden med ett urval 

av citat som exemplifierar tråden som helhet utifrån det teoretiska begreppet Tystnadsspira-

len. Följande inlägg är det som startade tråden och därmed är skrivet av trådskaparen; 

 
Är det politikerna eller Migrationsverket som bär ansvaret att en 22 årig tjej blir kniv-
mördad på sitt arbete? Det är då politikernas fel att samla så många på samma plats, 
för det är inte hållbart. Få se om politikerna hedrar henne som man gjorde med Fadime 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvi...ng-pa-hvb-hem/ (2016-01-25, 15.12) 

 

Utifrån trådskaparens sätt att formulera sig på i det inledande inlägget går det att tyda en vilja 

att skapa debatt men även att leda debatten i en viss riktning. Hen ställer frågan om det är 

politikerna eller Migrationsverket som bär ansvaret och nämner inte gärningsmannen, vilket 

tydligt visar att hen vill föra debatten åt att det är samhället som bär ansvaret för mordet. Ma-

joritetsåsikten i tråden dyker upp tidigt i tråden. Redan andra inlägget går nämligen att tolka 

som en åsikt som stödjer majoritetsåsikten, inlägget presenteras nedan; 

 
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker. (2016-01-25, 15.17) 

 
I nästkommande fem inlägg yttrar kommentatorerna varken en majoritetsåsikt eller minori-

tetsåsikt, utan de inläggen handlar mer om att förtydliga vad tråden ämnar att behandla. Föl-

jande inlägg är ett exempel på hur denna typ av inlägg formuleras; 

 
Ämnet i tråden är alltså ansvaret för knivdådet, inte händelsen i sig eller flyktingpoli-
tik/invandringspolitik i allmänhet. 
/Mod (2016-01-25, 15.27) 

 
Följande tre inlägg på tråden går att tolka som stöd av majoritetsåsikten eftersom de diskute-

rar huruvida det gjorts riskanalyser eller inte på HVB-hemmet och om migrationsverket ska 

kunna gå fria från händelsen. I inläggen nämner de inget om gärningsmannens ansvar i hän-

delsen. Utan det som diskuteras är olika myndigheters roll för att förhindra att en sådan hän-

delse sker. Nedan presenteras de tre inläggen; 
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Första inlägget:  
SSAB tog in entreprenörer när detta elände hände. En parallell. Migrationsverket anli-
tar då HVB, men kan MV gå fri? Och Hade HVB gjort någon riskanalys i så fall. Ing-
en ska behöva dö eller skadas allvarligt på jobbet. Avslutningsvis betonar Gustaf Sep-
pelin Solli: 
– Glöm aldrig att Johan dog på jobbet. 
Fanns det någon riskanalys gjort för jobbet? 
– Jag har inte sett någon riskanalys, men säkert finns den i någon pärm. 
http://www.proletaren.se/inrikes-arb...an-pa-nordkalk (2016-01-25, 15.43) 

  
 
Andra inlägget: 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. 
Polisenchefen Eliasson.  
SÄPO. 
Det är deras F%&#¤#%&# ansvar att se till att det finns riskanalyser. 
Ingen av dem har gjort sitt jobb och inte gått ut med riskerna. (2016-01-25, 15.49) 
 
 
Tredje inlägget: 
Ja det är arbetsmiljölagen och antagligen blir det hårdare restriktioner efter detta. 
Hade de gjort en riskanalys innan så kanske detta hade kunnat undvikas. De har even-
tuellt gjort det innan hoppas jag. Det blir arbetsskadeanmälan med dödsfall och utred-
ning på vad och hur man hade kunnat hindra detta. De är nu tvungna att komma med 
restriktioner och visa detta för arbetsmiljöverket ,tror jag. Rätta mig om jag har fel 
(2016-01-25, 15.51) 

 
Vidare skrivs några inlägg som varken yttrar majoritetåsikten eller minoritetsåsikten utan det 

pågår diskussioner mellan kommentatorer som mer behandlar sättet de formulera sig på och 

behandlar inte ämnet i sig. Nästkommande inlägg i tråden är inlägg 13 och 14 i ordningen och 

det är första gången i tråden som kommentatorer yttrar att det är gärningsmannen som bär 

ansvaret för mordet och därmed är detta första gången i tråden som minoritetsåsikten fram-

förs. Inlägg 14 presenteras nedan; 

 
Borde inte ansvaret ligga på den som höll i kniven? (2016-01-25, 16.13) 

 
De 45 inlägg som skrevs under trådens första dag, 2016-01-25, är skrivna av 29 olika kom-

mentatorer. Som vi tidigare nämnt är det inte alla som yttrar varken majoritetsåsikten eller 

minoritetsåsikten, utan skriver inlägg som är mer av förklarande karaktär och under den första 

dagen skrivs 4 inlägg av den karaktären. Det vi kan finna är att det är 19 olika kommentatorer 

som yttrar sig med majoritetsåsikten och 6 olika kommentatorer som är av minoritetsåsikten 

under den första dagen. Vilket innebär att det redan dag ett går att urskilja vilken åsikt som är 
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majoritetsåsikt respektive minoritetsåsikt. Det fortlöper och majoritetsåsikten samt minori-

tetsåsikten består genom hela tråden. 

 
Trådens andra dag 2016-01-26 skrivs det 10 inlägg i tråden och dessa är skrivna av 9 olika 

kommentatorer. Dock är det endast 5 av kommentatorerna som skriver under trådens andra 

dag som inte har yttrat sig i tråden tidigare. Resterande 4 kommentatorer som skriver inlägg 

under andra dagen är kommentatorer som yttrat sig under trådens första dag och nu fortsätter 

att vara delaktiga i debatten under dag två. Vad som går att urskilja av de inlägg som skrivs 

med majoritetsåsikt är att de anser att samhället främjar denna typ av brott som skett på HVB- 

hemmet samt står till skuld för det. Sättet de främjar brotten på är genom att de för en politik 

om öppna gränser och inte vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra att brott som dessa 

begås. Ett exempel på yttranden av denna karaktär kan ses i nedanstående citat;  
 

Jag resonerar precis som man gör inom rättsväsendet. Kan gärningsmannen be-
visas ha varit psykiskt sjuk vid tillfället som händelsen inträffade så är personen 
inte längre ansvarig för sina egna handlingar. Problem uppstår när politiker med 
stöd från befolkningen aktivt börjar importera psykiskt sjuka krigsskadade män-
niskor till Sverige från andra sidan jordklotet och sedan låter dem vandra runt 
helt fritt ute i samhället, klart som fan det resulterar i kaos. Ska dessa individer 
nödvändigtvis få tillåtelse att vistas i Sverige så ska det självklart ske under ex-
tremt kontrollerade former med hög säkerhet fram tills man gjort bedömningen 
att individen är frisk nog att få vara ute i samhället. (2016-01-26, 01.24)  

 

Av de 10 inläggen som har skrivits under den andra dagen så är det endast hälften som yttrar 

någon majoritetsåsikt eller minoritetsåsikt och de resterande 5 inlägg behandlar istället dis-

kussioner som rör händelsen men inte någon specifik åsikt som går att koppla till majoritets-

åsikt eller minoritetsåsikt. Nedan följer exempel på dessa inlägg. I inläggen som pågår mellan 

två olika kommentatorer förs en diskussion dem emellan genom att de använder svarsfunkt-

ionen i tråden.  

Första inlägget: 
 
Ursprungligen postat av PiusXIII: 
Det är i första hand mördarens, i andra hand arbetsgivarens. Nu är mördaren 
tydligen bara femton år så konsekvenserna för vederbörnde lär inte bli alltför 
hårda. 

 
Svar av Zurfarn0: 
Jaså är han? Att han har uppgivit det innebär inte att han är det. (2016-01-25, 
09.51) 
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Andra inlägget:  
 
Ursprungligen postat av Zurfarn0: 
Jaså är han? Att han har uppgivit det innebär inte att han är det. 

 
Svar av PiusXIII: 

 
Är det oklart kanske det blir en riktig test? (2016-01-26, 11.54) 

 

Det går som vi tidigare nämnt att urskilja en majoritetsåsikt och en minoritetsåsikt men det 

går dock inte att urskilja en specifik kommentator som driver majoritetsåsikten. Istället är det 

många olika kommentatorer som för den åsikten framåt på Flashbacktråden. Det går även att 

urskilja en kommentator som återkommer med hjälp av svarsfunktionen, vilket innebär svarar 

på inlägg. Hen argumenterar emot majoriteten med sina minoritetsåsikter som pågår genom-

gående genom hela tråden och står fast vid sin åsikt att det är gärningsmannen som bär ansva-

ret för mordet. Nedan presenteras exempel på inläggen samt svaren på inläggen av denna 

kommentator; 

Ursprungligen postat av mrtrooper:  

Och politikerna tog in den som höll kniven. Med lite hjälp av öppna gränser och utan 
id kontroller förens nu. För att en av dankad afghan unge har psykiska drag. En sån 
man kanske hade upptäckt med hjälp av kontroll av vilka som kommer. Ansvaret lig-
ger hos ett företag som sätter en 23 årig kvinna med 20 afghanska skäggbarn 
 
 
Svar av Provocative2.0: 

Så den som utförde handlingen har inget ansvar alls? Vi kan dra resonemanget hur 
långt som helst. Knivmordet på Ikea är Migrationsverkets ansvar som skulle visa ut 
honom. Svenska pedofiler ska politikerna straffas för som inte gav dem möjligheter att 
utvecklas rätt. Svenska mördare är politikernas fel då de skapat ett samhälle man kan 
mörda i. Alla brott kan man straffa politikerna för då det i ett perfekt samhälle inte 
förkommer brott. Du ska fundera på en sak. Man hamnar i en flyktingförläggning me-
dan man utreds. Är lite svårt att utreda varje person vid gränsen. (2016-01-26, 00.22) 

 

Det som följer i tråden är att dag tre 2016-01-27 skriver trådskaparen ett inlägg, detta är dock 

det ända inlägget som görs den dagen. Nedan presenteras inlägget av trådskaparen;   

 
Här kom då lämpligen ett exempel på att man inte behöver ens vara närvarande 
för att kunna åtalas. Åklagaren lämnar i morgon in ett åtal  
rörande arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, för händelsen då 
en anställd på Kolmårdens djurpark dödades av en vargflock 2012. En djurskö-
tare på Kolmårdens djurpark avled den 17 juni efter att ha blivit attackerad av 
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vargar (2016-01-27, 12.33) 
 
 
6.2 Trådens avslutande del 
 
Vidare dröjer det fram till 2016-02-02 innan någon skriver ett inlägg på tråden. Det är då tråd-

skaparen som gör ett nytt inlägg. Vilket kan tolkas som ett försök att hålla aktiviteten i tråden 

vid liv. Här presenteras detta inlägg; 

Någon skickade ammunition med bussen, utan att märka den med farligt gods. 
Då blev tidigare landstingsrådet Kent Ögren (S) dömd till böter.Händelsen in-
träffade då Kent Ögren var landstingråd och styrelseordförande i Bussgods i 
Norrbotten AB. En person hade lämnat in ammunition i Piteå för att skicka den 
till en ort i södra Sverige.– Då hittade en polis den, säger Kent Ögren.Det visade 
sig att asken saknade korrekt märkning. Det blev polisanmälan, utredning och 
ett strafföreläggande, där Kent Ögren dömdes till en penningbot för brott mot 
lagen om transport av farligt gods eftersom han var högsta ansvarig i bola-
get.  De som tog emot ammunitionen på Bussgods hävdar att man frågat om lå-
dan innehöll farligt gods, men transporten gick hur som helst iväg utan korrekt 
märkning. Kent Ögren tänker eventuellt överklaga beslutet.– Det känns lite 
orimligt att jag som ordförande ska förutsättas åka runt och skaka på alla paket, 
säger Kent Ögren. Han är inte längre ordförande i Bussgods i Norrbotten AB. 
(2016-02-02, 18.23) 

Det är sedan inga inlägg som skrivs på tråden fram till 2016-02-04 men då återkommer kom-

mentatorn som vi tidigare nämnt som med hjälp av svarsfunktionen argumenterar emot majo-

riteten med sina minoritetsåsikter. Hen svarar då på inlägget som trådskaparen skrev 2016- 

02-02. Sedan skriver hen ett inlägg till samt trådskaparen ett inlägg. Nedan presenteras dessa 

tre inlägg; 

 Första inlägget: 

Ursprungligen postat av Uea:  
Någon skickade ammunition med bussen, utan att märka den med farligt gods. 
Då blev tidigare landstingsrådet Kent Ögren (S) dömd till böter.Händelsen in-
träffade då Kent Ögren var landstingråd och styrelseordförande i Bussgods i 
Norrbotten AB. En person hade lämnat in ammunition i Piteå för att skicka den 
till en ort i södra Sverige.– Då hittade en polis den, säger Kent Ögren.Det visade 
sig att asken saknade korrekt märkning. Det blev polisanmälan, utredning och 
ett strafföreläggande, där Kent Ögren dömdes till en penningbot för brott mot 
lagen om transport av farligt gods eftersom han var högsta ansvarig i bola-
get.  De som tog emot ammunitionen på Bussgods hävdar att man frågat om lå-
dan innehöll farligt gods, men transporten gick hur som helst iväg utan korrekt 
märkning. Kent Ögren tänker eventuellt överklaga beslutet.– Det känns lite 
orimligt att jag som ordförande ska förutsättas åka runt och skaka på alla paket, 
säger Kent Ögren. Han är inte längre ordförande i Bussgods i Norrbotten AB. 
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Svar av Provocative2.0: 
Du pratar om döda ting (2016-02-04, 12.14) 

 
Ursprungligen postat av Uea:  
Här kom då lämpligen ett exempel på att man inte behöver ens vara närvarande 
för att kunna åtalas. Åklagaren lämnar i morgon in ett åtal rörande arbetsmiljö-
brott, innefattande vållande till annans död, för händelsen då en anställd på 
Kolmårdens djurpark dödades av en vargflock 2012. En djurskötare på Kolmår-
dens djurpark avled den 17 juni efter att ha blivit attackerad av vargar. 

 
Svar av Provocative2.0: 
Här pratar du om djur. Båda exemplen kan jag köpa om man anser att männi-
skor från andra länder är lika mkt värda som ammunition eller djur. Men den 
som har dödat i fallet i tråden är en människa. En viss skillnad att ställa en män-
niska till svars för sina handlingar jämfört med en varg. Vargen i fråga kanske 
avlivades för att ägaren ansåg att det skulle göras. Men ägaren till vargen är 
ändå juridiskt ansvarig för vad vargen gjort. Så med ditt resonemang så ska kil-
len som höll i kniven gå fri från ansvar medan ägaren till negern ska ställas till 
ansvar o sedan är det upp till ägaren om negern ska avlivas eller inte. (2016-02-
04, 12.14) 
 

 Andra inlägget: 
 

Det intressanta är hur långt upp i hierarkin ska man leta. Högst upp politikerna, 
sedan Migrationsverket och nu HVB företaget. 
http://m.gp.se/nyheter/vastsverige/m...ill-annans-dod (2016-02-04, 12.33) 

 
 Tredje inlägget: 
 

 Ursprungligen postat av Uea: 
Det intressanta är hur långt upp i hierarkin ska man leta. Högst upp politikerna, 
sedan Migrationsverket och nu HVB företaget. 
http://m.gp.se/nyheter/vastsverige/m...ill-annans-dod 

 
Svar av Provocative2.0: 
Varför leta? Tror faktiskt att pojken med skägg o kniv är häktad o de fått rätt 
person. (2016-02-04, 23.48)  

 

Det är endast dessa två kommentatorer som skriver inlägg nästkommande dag. Inläggen är av 

samma karaktär som de vi presenterat ovan. Det dröjer sedan till 2016-02-08 innan det skrivs 

några inlägg på tråden, det som publiceras denna dagen är tre inlägg. Det första inlägget är 

skrivet av trådskaparen, vilket återigen kan tolkas som ett försök att få liv i tråden. De två 

andra inläggen som skrivs denna dag yttrar varken majoritetsåsikt eller minoritetsåsikt, utan 
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de skriver istället om ämnet i allmänhet. Återigen går det några dagar utan att någon skriver 

inlägg, men 2016-02-12 yttrar sig trådskaparen med följande inlägg; 

 
Tjejen som mördades jobbade alltså på ett HVB hem för barn, där det nu kanske 
visade sig att mördaren var vuxen. Det är fullständigt skandalöst. Någon måste 
bära ansvaret. Den unge man som sitter häktad misstänkt för mordet på HVB-
hemmet i Mölndal är vuxen. Det har Migrationsverket kommit fram till. 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1....dar (2016-02-12, 11.57) 

 

 

Trådskapare försöker få fart på tråden igen. Hen gör det genom att komma med ny fakta om 

händelsen samt hänvisa till en nyhetsartikel om mordet. Det sista som skrivs i tråden är två 

inlägg 2016-02-15 och ett inlägg 2016-02-19. Ett av inläggen skrivs av kommentatorn som 

har återkommit genom hela tråden och som med hjälp av svarsfunktionen argumenterar emot 

majoriteten med sina minoritetsåsikter. Det absolut sista inlägget i tråden är skrivet av tråd-

skaparen och är antagligen ett sista försök att skapa diskussion. Nedan följer de sista inlägget 

som avslutar hela tråden; 

 
Jag har funderingar på vems ansvar det är. Nassarna som dömdes i Nurnberg 
hade inte gjort något dirty arbete i koncentrationslägren, trots det dömdes de. 
Vad är skillnaden mot mordet i Mölndal? 
http://www.expressen.se/gt/alexandra...-till-boendet/ (2016-02-19,17.25) 
 

 

Den riktning som vi anser att trådskaparen genomgående vill föra diskussionen åt är att det är 

samhället som borde stå till svars för händelsen. Diskussionen för trådskaparen fram med 

hjälp provokation genom att ge exempel på händelser som hen anser är jämförbara med den 

aktuella händelsen. Samtidigt går det att tolka inläggen av trådskaparen som om det bara är 

diskussion hen vill skapa för att hålla tråden vid liv. Något som slutligen styrker att trådskap-

aren har ett provocerande beteende är att hen aldrig diskuterar med andra kommentatorer, 

utan vid flera tillfällen bara publicerar inlägg som kan föra tråden vidare. Hen gör inlägg som 

tydligt för samma tes, men med olika exempel på händelser för att styrka tesen. 

 

Som det har visat sig vid observationens slut av tråden är att det inte finns några inlägg på 

Flashbacktråden som visar på att någon kommentator bett någon med minoritetsåsikt att 

lämna tråden. Det som vi dock kan se är att det är tio personer som slutar göra inlägg på 
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Flashbacktråden. Det är både personer med majoritet och minoritetsåsikt som slutar skriva, 

men flest personer med minoritetsåsikt slutar skriva. Sex stycken med minoritetsåsikt och fyra 

med majoritetsåsikt slutar skriva. Vid undersökningen av Flashbacktråden går det inte att se 

uttryck för anpassning av sina åsikter efter majoritetsåsikten, samt är det heller ingen person 

som byter åsikt och därmed falsifieras teorin om Tystnadsspiralen när det gäller byte av åsikt. 

Det som istället går att se som uttryck för Tystnadsspiral vid olika tillfällen, är att kommenta-

torer inte återkommer i Flashbacktråden med fler inlägg. I inlägget som följer nedan, använ-

der sig en kommentator av svarsfunktionen för att svara på ett inlägg. Ett exempel på hur det 

kan se ut följer nedan med citat från trådens första dag; 

 
Ursprungligen postat av Ttoclaw: 
Om en kille bussar tio blodtörstiga hundar på en gammal pensionär. Är det bara 
hundarnas fel då om pensionären attackeras 

 
Svar av Provocative 2.0:  
Är du dum i hela huvudet eller bara i den del du använder för att tänka? Med din 
fråga så får du det till att det är kniven enl mig som bär ansvar. För helvete 
människa. Sluta bevisa hur korkade Svenskar det finns. (2016-01-25, 16.51) 
 

Svaret på inlägget har formulerats på ett sätt som uppfattas som nedvärderande genom att 

svaret är hårt i sin karaktär och frågor som ”är du dum i hela huvudet eller bara i den del du 

använder för att tänka?” används vid framförandet av åsikter. Svaret som kommentatorn får 

kan på så sätt uppfattas som om att kommentatorn borde känna skam för sin åsikt. Det som 

tydligt styrker att det är ett uttryck för Tystnadsspiral är att kommentatorn med användarnam-

net Ttoclaw inte återkommer mer i tråden efter detta svar. Samtidigt kan det bero på flera 

olika orsaker till varför Ttoclaw inte återkommer med inlägg, t.ex. kan intresset för tråden ha 

minskat och därför vill användaren inte lägga mer energi på den. Samtidigt går det att se att 

det även förekommer inlägg som fortlöper med en diskussion istället för att någon lämnar 

Flashbacktråden. Nedanstående exempel med cictat från trådens första dag illustrerar detta; 

 
Ursprungligen postat av regnidagigen: 
Ansvaret har regimen som tillåtit den okontrollerade invasionen. De har inte haft 
en aaaning om vilka människor som kommit. Deras mentalitet. Dessa är inga 
mjukisar som blir glada och lena av att få komma hit. De är och blir aldrig ve-
loursvenskar som vill alla väl.  

 
De är och kommer alltid att vara råbarkade egoister som talar och handlar med 
knivhugg som första försvar. Man måste göra riktiga riskbedömningar och be-
handla alla asylanterna som farliga presumtiva mördare. Anställda bör vara typ 
fångvaktare. Lås boendena. 
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Vi borde kunna ställa ansvarig regim med Löfvén i spetsen till svars. Anmäla 
tilldomstol för inrättande av livsfara för andra. 

 
Svar av Provocative2.0: 
Japp. Samma sak som med mordet på fångvaktaren på det där häktet. Även där 
ska politikerna ställas till svars. 
Sedan har vi Ikeamorden. Varför fälls inga politiker där? 

 
Märker du hur dum du är eller ska jag fortsätta? (2016-01-25, 21:16) 
 
 

Eftersom kommentatorerna fortlöper med att diskutera istället för att någon av dem lämnar 

Flashbacktråden gör att det inte går att se det som ett uttryck för Tystnadsspiral. 
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6.3 Tabell 2  

Teori Definition Operationalisering Flashbacktråden 
Tystnadsspiral Majoritetsåsikt 

 
I debatten på 
Flashbacktråden, 
”Vem bär ansva-
ret för mord på 
HVB-hem?” finns 
en majoritetsåsikt. 

Majoritetsåsikt anses vara 
den åsikt som uttrycks av 
flest antal kommentatorer. 

Den åsikt som går att 
utläsa som majoritets-
åsikt och som flest antal 
kommentatorer delar, är 
åsikten att det är sam-
hällets fel och där med är 
det samhället som bär 
ansvaret för mordet. 
 
 

Tystnadsspiral Minoritetsåsikt 
 
I denna debatt 
uttrycks också en 
minoritetsåsikt. 

Det som avses vara en mi-
noritetsåsikt, är den åsikt 
som uttrycks av ett färre 
antal kommentatorer i 
Flashbacktråden än de som 
uttrycker en majoritetsåsikt. 

En minoritet av de kom-
mentatorer som gör in-
lägg är av åsikten att det 
är gärningsmannens som 
bär ansvaret för mordet 
och därmed anses det 
vara minoritetåsikt. 

Tystnadsspiral Hot om isolering 
 
En kommentator 
som framför en 
minoritetsåsikt 
och upplever att 
denna åsikt är en 
minoritetsåsikt. 
Hen känner ett hot 
om att bli isolerad 
med sin åsikt.  
 

Vid känslan av hot om iso-
lering anpassar hen sig; vil-
ket kan innebära två saker: 
 
a. Hen ändrar åsikt och an-
passar sig till majoritetsåsikt 
eller 
 
b. hen slutar skriva fler in-
lägg 
 

Ingen kommentator i 
tråden med minoritets-
åsikt anpassar sin åsikt i 
avseendet att hen ändrar 
åsikt. 
 
Det som dock går att 
utläsa är att kommentato-
rer med minoritetsåsikt 
slutar skriva fler inlägg. 
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7. Avslutning 
I detta avslutande avsnitt kommer studiens resultat presenteras samt diskuteras och slutligen 

kommer ett förslag till fortsatt forskning på området. 

7.1 Resultat 
Undersökningen visar att det finns en kommentator som genom inlägg för upp till diskussion 

på dagordningen, denna kommentator är även skaparen av Flashbacktråden. Trådskaparen är 

den enda i tråden som för upp nya saker på dagordningen, genom att ge nya perspektiv inom 

ramen för trådens ämne. Medan övriga kommentatorer i tråden endast uttrycker sina åsikter 

inom ramen för den befintliga frågan som trådskaparen ursprungligen ställde. Kommentato-

rerna bidrar inte med att föra upp nya saker på dagordningen utan bidrar endast till diskussion 

och debatt. Den observerande undersökningen av Flashbacktråden visar tydligt att det går att 

urskilja en majoritetsåsikt och en minoritetsåsikt som vi tidigare nämnt. Majoritetsåsikten 

växer fram allt eftersom tråden fortlöper och majoritetsåsikten är av karaktären att de är kri-

tiska mot staten, samhället samt makthavarna och anser att det är dem som bär det yttersta 

ansvaret för händelsen som inträffade på HVB-hemmet i Mölndal. Minoritetsåsikten i 

Flashbacktråden är att det är gärningsmannen som ansvarar för att kvinnan blev mördad. Med 

dessa två åsikter visar det på att det i tråden förekommer två olika åsiktsläger som enkelt går 

att urskilja.  

 

Undersökningen visar på att kommentatorer som gör inlägg på Flashbacktråden inte anpassar 

sina åsikter till majoritetsåsikterna trots att de möts av inlägg av hotfull karaktär som på olika 

sätt uttrycker att de har fel åsikter. Kommentatorer som skriver inlägg som inte är av karaktä-

ren majoritetsåsikt fortsätter att uttrycka sina åsikter. Detta innebär att det genom direkta ob-

servationer av Flashbacktråden inte går att se uttryck för Tystnadsspiral i avseendet anpass-

ning av åsikt. Enligt tidigare forskning om Tystnadsspiral av Gearhart & Zhang (2014) visar 

på att det går att finna Tystnadsspiral i många olika sammanhang på Internet. Dock finner inte 

undersökningen av Flashbacktråden i avseendet anpassning uttryck för Tystnadsspiral, då det 

inte går att finna kommentatorer som anpassar sig till de majoritetsåsikter som förekommer på 

tråden. Med tanke på att teorin om Tystnadsspiralen falsifieras kan det liknas vid ett icke-

resultat.  
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Undersökningen visar att det finns uttryck för Tystnadsspiral i avseendet att kommentatorer 

slutar skriva inlägg på Flashbacktråden och därmed tolkas det som om att kommentatorn har 

lämnat tråden. Vidare visar även undersökningen att det förekommer att kommentatorer ut-

trycker sig hotfullt mot varandra, utan att någon lämnar Flashbacktråden. Det som i stället 

sker då är att kommentatorerna fortsätter att svara på varandras inlägg och för en diskussion 

de sinsemellan. Detta innebär att uttryck för Tystnadsspiral finns på Flashbacktråden men att 

teorin om Tystnadsspiralen inte går att applicera i alla avseenden när en kommentator får ett 

hotfullt bemötande. Vissa kommentatorer slutar skriva inlägg efter ett hotfullt bemötande och 

i vissa fall resulterar det i en diskussion. Det är fler med minoritetsåsikt som slutar skriva fler 

inlägg efter hotfullt bemötande än de som för majoritetsåsikten. Observationen på 

Flashbacktråden visar på att sex stycken med minoritetsåsikt slutar skriva medan fyra stycken 

med majoritetsåsikt slutar skriva när de möts av hotfullt bemötande. 

 

7.2 Slutdiskussion 
Internet används i olika sammanhang samt med olika syften och de innebär att Internetbase-

rade sammanhang kan skilja sig åt. Utifrån undersökningen går det därför inte att dra gene-

rella slutsatser om Tystnadsspiral förekommer på Internet eller inte, det vi dock kan visa är att 

det i vissa avseenden förekommer på den specifika Flashbacktråden. Hypotesen vi presente-

rade inledningsvis har genom undersökningen delvis motbevisats då vi förväntade oss att 

finna uttryck för Tystnadsspiral på Flashbacktråden. Uttryck för Tystnadsspiral fanns inte i 

den utsträckning som vi inledningsvis förväntade oss. Det som undersökningen visar är att det 

inte finns uttryck för Tystnadsspiral i avseendet att kommentatorer anpassar sina åsikter efter 

vad majoriteten anser är rätt åsikt och därmed finns det inget fäste för Tystnadsspiralen som 

teori ur ett anpassningsperspektiv. Det som ger uttryck för Tystnadsspiralen är att vissa kom-

mentatorer inte återkommer mer i tråden efter ett hotfullt bemötande.  

 

Det går det att spekulera i huruvida kommentatorerna anpassar sig till majoritetsåsikten redan 

innan de väljer att kommentera men detta är inget som går att mäta eller undersöka. Det beror 

på att många som skriver i forum som Flashback är anonyma och därmed inte möjliga att kon-

takta. De personer som inte fortsätter att vara aktiva och fortsätter skriva efter att de mötts 

med ett hotfullt bemötande på Flashbacktråden kan bero på olika faktorer. Det kan tänkas 

vara så att personen inte längre är intresserade av att delta i Flashbacktråden eller att hen bara 

inte är tillräckligt engagerad i frågan för att lägga energi på att föra en diskussion. På så sätt 
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kan det till viss del vara missvisande att säga att uttryck för Tystnadsspiral förekommer på 

Flashbacktråden, samtidigt som de gör det med tanke på att undersökningen visar att kom-

mentatorer får ett hotfullt bemötande och sedan försvinner från tråden.  

 

Sammanfattningsvis är resultaten av undersökningen att det delvis förekommer Tystnadsspi-

ral på Flashbacktråden och att tidigare forskning på området Tystnadsspiral till viss del stäm-

mer. Vår undersökning visar på att kommentatorer försvinner från tråden, dock är det som 

tidigare forskning påvisar att det inte går att avgöra om någon lämnar tråden p.g.a. hot eller 

någon annan anledning. Internet kan ha en viss påverkan på demokrati som vi tidigare nämnt. 

Efter undersökningen på Flashbacktråden “Vem bär ansvaret för knivmord på HVB-hem?” 

visar det sig att det inte går att anta att Internet har en negativ påverkan på demokrati. Man 

kan dock tänka sig att förekomsten av Tystnadsspiral på Flashbacktråden i förlängningen har 

en negativ inverkan på demokrati eftersom kommentatorerna oavsett anledning inte alltid 

uttrycker sina åsikter. Konsekvensen av det kan bli att demokratin påverkas negativt eftersom 

en viktig del av demokratin handlar om rätten att yttra sig. Därför hämmas demokratin i de 

avseenden då kommentatorerna på Flashbacktråden väljer att inte yttra sig eller slutar yttra sig 

på grund utav andra. Vi instämmer med det som tidigare forskning påvisar, att Internet till 

störst del har en positiv inverkan på demokrati när det handlar om möjligheten att yttra sig 

och sprida åsikter. Det som hämmar människor att yttra sig är egentligen inte Internet i sig 

självt utan snarare sammanhang av människor på Internet som inte accepterar olika åsikter 

och därmed sätter Tystnadsspiraler i rörelser. Det positiva med Internet är att alla har möjlig-

heten att yttra sig, delta i politiska debatter och diskutera sin åsikter anonymt. Dock kan ano-

nymiteten innebära att människor yttrar sig på ett annorlunda sätt än om dem hade yttrat sig i 

den mer traditionella politiska debatten genom att man kanske vågar yttra mer extrema åsikter 

än vad man annars hade gjort. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Med fortsatta studier på området hade det varit intressant att bygga vidare på det resultat som 

denna studie genererat men då i form av djupare analyser om varför människor slutar yttra sig 

och därmed låter andra människor tysta ned dem. Vår hypotes talade för att Tystnadsspiral i 

form av att människor anpassar sina åsikter samt slutar skriva inlägg på grund av hotfullt be-

mötande skulle förekomma på Flashbacktråden. Inom ramen för detta skulle studien kunna 

studeras utifrån andra perspektiv och infallsvinklar, främst om man valt att göra en större stu-
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die på området, så hade ett alternativ kunnat vara att studera olika trådar och på så sätt jäm-

föra om Tystnadsspiral förekom i en annan eller ett antal andra trådar än bara den utvalda 

tråden för just vår studie. På så sätt hade man kunnat få fram ett mer generaliserbart resultat. 

Vi har valt en tråd med ett ämne som belyser flyktingpolitik, ensamkommande flyktingbarn 

och HVB-hem, detta ämne väcker stora meningsskiljaktigheter och därför hade ett intressant 

perspektiv varit att jämföra denna tråd med en eller flera trådar där ämnet inte ger upphov till 

lika mycket meningsskiljaktigheter som den valda tråden för denna studie gjort. Detta för att 

kunna få fram nya resultat om Tystnadsspiral förekommer på fler än en Flashbacktråd.  

 

Ett annan metodologisk tillvägagångssätt än studiens valda hade kunnat förändra studien och 

skänka studien nya perspektiv. Ett tänkbart sätt hade varit att kontakta användare och genom-

föra kortare intervjuer med de kommentatorer som på Flashbacktråden slutar skriva inlägg 

efter ett hotfullt bemötande från andra. Vidare hade detta kunnat ge ett nytt perspektiv till de 

resultat som framkommit i vår studie om att Tystnadsspiral förekommer på Flashbacktråden i 

den meningen att kommentatorer slutar skriva inlägg om de möts av hotfullt bemötande och 

därmed inte återkommer mer i tråden. Detta hade varit av intresse för att ta reda på om det 

kan finnas en annan orsak till varför de som valt att sluta skriva inlägg och därmed slutar föra 

sin åsikt inte återkommer mer i tråden.  
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