
SOCIOLOGISKA INSITITUTIONEN HT-2013 

Kvinnoförtryck 
En diskursanalytisk studie om patriarkatets 

reproduktion på Internet 
 

Emil Johansson & Samuel Wincent-Dodd 

2013-12-20 

 

 

 

 

  

 



2 

 

UPPSALA UNIVERSITET  

Sociologiska institutionen 

C - Uppsats HT13 

 

Författare: Emil Johansson & Samuel Wincent-Dodd 

Sociologi C  

Höstterminen 2013 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet 

 

Handledare: Fredrik Palm 

Examinator: Hedvig Ekerwald 

Sammanfattning 

Denna studie utgår från teorin om patriarkatet som rådande samhällssystem. Kvinnan är 

förtryckt av mannen som är en dominant grupp i dagens samhälle. Studien kommer att utgå 

från Teun A. van Dijks tankar om att en dominant grupp i samhället kontinuerligt måste 

producera och reproducera sin makt med hjälp av bland annat språket. Medlemmarna i den 

dominanta gruppen gör dock inte detta hur som helst. En person vill inte riskera att skada sitt 

sociala ansikte vilket gör att hen använder sig av olika strategier för att reproducera sin 

dominans. Extrema beteenden så som kvinnohat skulle kunna ses som en sådan strategi. 

Tidigare forskning har visat att extrema beteenden som mobbing eller fysiskt och psykiskt 

kvinnovåld ofta sker i det dolda, antingen innanför hemmets väggar, skyddade av den privata 

sfären, eller av Internets anonymitet. I denna studie undersöks patriarkatets reproduktion av 

dominans på Internet, vilka strategier som används för detta samt hur olika grader av 

anonymitet eller censur påverkar valet av strategier. För att undersöka detta har åtta artiklars 

kommentarsfält eller forumtrådar studerats. Sammanlagt har 698 kommentarer analyserats.  

Denna studie har visat att användandet av subtila strategier är vanligare än 

användandet av direkta sådana, oavsett grad av anonymitet, vilket visar att medlemmarna i 

den dominanta gruppen är mån om att skydda sitt sociala ansikte. Dock är extrema beteenden 

såväl som direkta reproduktionsstrategier vanligare i internetbaserade kontexter med hög grad 

av anonymitet. Vilket döljer aktören och minskar risken för att denne ska skada sitt sociala 

ansikte. 

 

Nyckelord: Patriarkat, dominansreproduktion, det sociala ansiktet, kvinnohat, strategier, 

anonymitet, censur, Internet 
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Bakgrund 

…du får ett ultimatum, antingen säger du upp dig från DN, lämnar 

offentligheten och lever ditt patetiska liv anonymt i någon förort och 

försörjer dig på knegarjobb på McDonalds. Eller också så är du beredd på 

krigsförklaring där du aldrig kan känna dig trygg. En dag kommer jag 

personligen skära halsen av dig och lämna dig med kniven uppkörd i 

fittan. Till skillnad från dig är jag begåvad med intelligens. Jag fattar att 

du från början kommer söka skydd. Men ju längre tiden går, ju större 

risker kommer du att ta då du inbillar dig att du är i try gghet. Men den 

tryggheten den är inbillad. Jag kommer att mörda dig när du minst anar  

det. Att få sitta tolv år på Kumlahotellet vore en ära snarare än ett straff.  

Valet är ditt. Ovänliga hälsningar Breiviks fanclub.
1
  

På onsdagen den 6e februari 2013 sände SVT1 ett avsnitt av programmet Uppdrag 

Granskning som behandlade näthatet mot kvinnor, varifrån citatet ovan är hämtat. 

Programmet behandlar såväl kända människor i media, som privatpersoner som på olika vis 

mött ett grovt och utbrett hat på Internet. Det rör sig om e-mejl, svar på inlägg på Facebook, 

kommentarer på bloggar etc. Personerna i fråga hotas att bland annat att bli mördade, 

våldtagna och uppmanas att begå självmord. Flera av kvinnorna som intervjuas i programmet 

menar att deras manliga kollegor inte möter hat i samma utsträckning och framförallt inte 

samma sexualiserade hat. En skådespelerska som spelade huvudrollen i en feministisk pjäs 

mötte ett sådant näthat att hon funderade på att sluta spela teater, samtidigt som regissören för 

samma pjäs inte mötte något hat överhuvudtaget. Ett nyhetsankare säger att vissa av hennes 

manliga kollegor visserligen även de får ta emot hatiska kommentarer och e-mejl, dock inte i 

samma utsträckning som de kvinnliga kollegorna eller med samma sexualiserade innehåll.
2
 

Varför är det såhär? Hur kommer det sig att näthatet florerar på Internet? 

 På senare år är Internet en framträdande arena för kvinnohatet. Forskning om 

sociala relationer på Internet växer idag kraftigt och denna forskning pekar oss mot en rad 

intressanta frågor i relation till frågan om dagens kvinnohat. T ex kan nämnas att ett av de 

drag som ofta lyfts fram som avgörande för interaktion på nätet handlar om möjligheten att 

vara anonym. Enligt Tara Anderson och Brian Strums så gör anonymiteten på Internet att 

mobbare har en möjlighet att fortsätta mobba då de inte behöver stå till svars för sina 

handlingar.
3
 Detta fenomen går att förstå utifrån Penelope Brown och Stephen C. Levinsons 

                                                 
1
 SVTplay 

2
 Ibid. 

3
 Anderson & Sturm, 2007, s.25 
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tankar om det sociala ansiktet. Alla kompetenta vuxna samhällsmedlemmar har ett socialt 

ansikte och vet att andra sociala samhällsmedlemmar har det samma.  Detta ansikte måste 

hållas upp och får inte tappas i interaktion med andra personer.
4
 Om en person då är dold i 

och med anonymiteten på Internet behöver personen inte stå till svars för sina uttalanden i 

interaktionen vilket skulle leda till att personen inte riskerade att skada varken sitt eget eller 

andra samhällsmedlemmars sociala ansikte. 

 Detta går även att tillämpa på kvinnohatarna på Internet då anonymiteten gör att 

de slipper stå till svars för sina handlingar. Uttalanden som skulle vara riskabla i en 

interaktion där personen inte är anonym blir mindre riskabla med anonymiteten då personen i 

fråga inte behöver stå till svars för sitt uttalande.  

 Dominerande grupper måste producera och reproducera sin samhällsdominans 

med hjälp av språket menar Teun van Dijk i Discourse and the denial of rasism (2006). Han 

menar att den dominanta gruppen till och med måste reproducera sin dominans på både 

mikro- och makronivå genom handling och i tanken.  För att göra detta används olika 

strategier för att utföra reproduktionen av dominans.
5
Männen är en dominant grupp i 

samhället om vi utgår från Kate Millets tankar i Sexualpolitiken. Hon menar att vi lever i ett 

patriarkat där kvinnor domineras av mannen.
6
 Hon skriver att hur nedtonat den sexuella 

dominansen än verkar vara numera är det ändå den ideologi som framförallt genomsyrar vår 

kultur och ger oss det allra fundamentalaste maktbegreppet.
7
 

 Patriarkatet kan alltså ses som ett samhällssystem i vilket männen dominerar 

kvinnorna och utifrån van Dijks tankar om dominans reproduktion måste de således producera 

och reproducera denna dominans med hjälp av bland annat språket. De dominanta grupperna 

gör dock inte detta obehindrat, den dominanta gruppen vill inte bryta mot samhällsnormer 

eftersom de då riskerar att tappa sitt sociala ansikte.
8
 Men i och med anonymiteten på Internet 

skulle den dominanta gruppen inte behöva ta hänsyn till risken att tappa det sociala ansiktet på 

samma sätt. Kvinnohatet skulle därav kunna ses som ett sätt för patriarkatet att reproducera 

sin samhällsdominans i kontexter som är anonyma. Detta leder oss till frågan om 

förekommandet av kvinnohat skiljer sig åt beroende på vilken grad av anonymitet som råder i 

olika internetbaserade kontexter. Producerar patriarkatet sin samhällsdominans på samma sätt 

beroende på vilken grad av anonymitet som råder? 

                                                 
4
 Brown & Levinson, 1999, s.321 

5
 van Dijk, 2006, s.519-520 

6
 Ibid. s.33 

7
 Millett, 1970, s.33 

8
 van Dijk, 2006, s.542 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån internetbaserade kommentarsfält och forum som 

behandlar ämnet jämställdhet, undersöka hur patriarkatet reproducerar sin samhällsdominans 

på mikronivå. För att uppnå studiens syfte har vi rest följande frågeställningar: 

1. Vilka strategier används för att reproducera patriarkatets dominans på Internet? 

2. Hur skiljer sig strategierna åt beroende på i vilka internetbaserade kontexter uttrycken 

skrivs i? 

3. Hur präglar möjligheterna till anonymitet, i olika kontexter på Internet, uttrycken för 

kvinnofientlighet? 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på så vis att vi efter detta kapitel kommer att presentera tidigare 

forskning som är relevant för denna uppsats. Det är forskning som dels rör mannens dominans 

nu och tidigare i historien och dels forskning om Internet som medium. Avsnittet tidigare 

forskning ger en djupare förståelse för den problemformulering som presenterades i 

bakgrundsavsnittet, samt visa på de kunskapsluckor som finns i den existerande forskningen 

för att på så vis legitimera vår studie för forskargemenskapen.  

 Efter den tidigare forskningen kommer de teoretiska utgångspunkter på vilka 

denna studie kommer att luta sig emot att presenteras. Dessa teorier kommer dessutom att 

användas som analysverktyg under studiens gång och hjälpa oss att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

 Avsnittet som behandlar studiens teorietiska utgångspunkter följs sedan av ett 

avsnitt som behandlar de metodologiska val och avgränsningar som gjorts för att göra denna 

studie. Studien kommer bestå av en diskursanalys som genomförs med hjälp av van Dijks 

begreppsapparat kring olika strategier för att reproducera dominans. Detta ger läsaren en 

insikt i hur vi har gått tillväga för att genomföra studien och på så vis ges studien validitet och 

reliabilitet. Vi hävdar detta då en insikt i hur studien har genomförts ger läsaren en möjlighet 

att se ifall studien undersöker det den avser att undersöka, samt hur tillförlitliga studiens 

resultat är.
9
 

 Efter metodavsnittet kommer ett resultatavsnitt där vi presenterar de data vi fått 

fram genom att genomföra vår analys. Vi redovisar det material vi använt oss av efter det att 

                                                 
9
 Nationalencykopedin 1 & 2  
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vi har bearbetat materialet med hjälp av våra analytiska verktyg. Dessa data kommer att 

sammanfattas i avsnittet slutsatser. Detta för att ge läsaren tydliga svar på det syfte och de 

frågeställningar som studien ämnat besvara. 

 Slutligen följer ett diskussionsavsnitt där slutsatserna diskuteras i relation till 

den tidigare forskningen, våra teoretiska och metodologiska val, samt olika problem eller 

tankar som kan ha uppstått under studiens gång. 

Tidigare forskning 

Mannens dominans, en historisk tillbakablick och idag 

Simone de Beauvoir skriver i Det andra könet att världen alltid varit mannens och att mannen 

har velat dominera kvinnan. Kvinnan hamnade under mannens dominans redan innan 

jordbruket växte fram i historien. På grund av kvinnans position inom den mänskliga 

fortplantningen, som innefattar graviditet, förlossning och menstruation, hamnade kvinnorna i 

hjälplöshet och i ett beroende till mannen. Detta beroende grundade sig i att de behövde 

mannen som försvarare och försörjare för sig själva och sina barn. Då det inte fanns någon 

födelsekontroll och människan inte har något avbrott då hon inte kan bli havande till skillnad 

från andra djur menar Beauvoir att de återkommande barnsängarna måste ha stulit kvinnans 

tid och krafter och var alltså större delen av sina liv beroende av mannen.
10

 

 Kvinnan var alltså dominerad av mannen redan innan det att människan blev 

bofast och hade skrivna lagar. Sedan har det fortsatt att vara så under historiens gång. Under 

antiken var det till exempel husfadern som bestämde ifall ett barn skulle födas upp efter 

födseln, det var ovanligt att modern fick bestämma detta. Om det bestämdes att barnet inte 

skulle födas upp så kallades det för att man satte ut barnet och det var vanligare att familjerna 

satte ut flickor än vad de satte ut pojkar. När en flicka blev könsmogen giftes hon oftast bort 

och började sitt barnafödande vilket gjorde att hon än en gång hamnade i ett beroende till 

mannen.
11

 Under medeltiden kunde kvinnan inte företräda sig själv i rätten, hon var tvungen 

att representeras av en så kallad målsman och hon fick dessutom inte avlägga ed eller 

vittnesmål. Målsmanskapet innefattade från början just representationen i rätten medan en 

förmyndare bevarade minderåriga och ogifta kvinnors arvejord till dess att de blev myndiga 

eller gifte sig.
12

 Kvinnan befann sig alltså i beroende av mannen både i situationer som rörde 

                                                 
10

 de Beauvoir, 1995, s.46-47 
11

 Strandberg Olofsson, 1995, s.25 
12

 Taussi Sjöberg, 1995, s.57 
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juridik och egendom. En dotter fick inte lika arvsrätt som en son förrän 1845.
13

 I början av 

1900-talet när kvinnor med akademisk bakgrund försökte få jobb på högre tjänstemannanivåer 

så hävdade statliga ämbetsmän, med flera, att kvinnans svagare fysik, lägre intellektuella 

förmåga och brist för helhetssyn, gjorde att de inte lämpade sig för arbete i statens tjänst.
14

 

 Mannens dominans över kvinnan, på vilket den patriarkala strukturen grundas, 

har alltså tagit sig många uttryck genom historien. Kvinnor blev inte röstberättigade förrän 

1919 i Sverige.
15

 Men även i modern tid finns bevis på patriarkatets dominans. Christina 

Hultbom skriver i sin artikel Makt och ledarskap i börsbolagen att det endast var 3,4% av alla 

ordinarie styrelseledamöter som var valda vid bolagsstämman som var kvinnor år 1996. Det 

hade då skett en ökning från 1993 då var 1,4% av alla ordinarie styrelseledamöter som var 

kvinnor men siffran var fortfarande väldigt låg.
16

 Det fanns alltså en tydlig patriarkal struktur i 

företagens beslutande organ. Samma år fanns det endast en kvinnlig VD bland de 

börsnoterade företagen i Sverige. Hultbom menar att man kan förstå det som att i mitten av 

1990-talet så var det män som fattade besluten i svensk näringsliv och kvinnan alltså bara 

arbetade inom det. I artikeln har hon sedan låtit olika styrelseledamöter inom olika koncerner 

att kommentera situationen och de flesta säger att det inte har något att göra med att de är 

kvinnor, utan att om de som ska ingå i styrelsen måste ha en viss kompetens och om de skulle 

ha rätt kompetens så skulle de få jobbet som styrelseledamot.
17

 Även om kvinnorna hade en 

större representation i företagens styrelser år 2010 så rådde fortfarande en snedfördelning. År 

2010 var det 19% av alla styrelseledamöter i Sveriges aktiebolag som var kvinnor och 81% 

som var män.
18

 

 Enligt Anita Nyberg så finns det löneskillnader mellan kvinnor och män. Den 

största anledningen till det är att kvinnor i mycket större grad än män ägnar sig åt oavlönat 

arbete i hemmet.
19

 Nybergs rapport skrevs 1997 men fortfarande år 2010 hade kvinnor lägre 

inkomst än män. År 2010 tjänade svenska kvinnor i snitt 93% av vad svenska män gjorde och 

en kvinna tjänade generellt sett mindre pengar än en man från det att de är 20år.
20

 

 Vi ser alltså att kvinnan domineras av mannen även idag i frågor som makt och 

inkomst. Det finns säkerligen andra faktorer som kan visa på hur kvinnan domineras av den 

patriarkala strukturen i dess olika sektorer, men det är dock inte syftet med denna uppsats att 

                                                 
13

 Ibid. s.64 
14

 Florin, 1995, s.150 
15

 Nationalencyklopedin 3 
16

 Hultbom, 1997, s.55 
17

 Ibid. s.57-59 
18

 Statistiska centralbyrån, 2012, s.102 
19

 Nyberg, 1997,s. 6 
20

 Ibid. s.76, 78 
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kartlägga den patriarkala strukturens dominans på olika nivåer inom olika sektorer.
21

 Vi 

undrar dock hur denna sociala struktur kan fortlöpa. 

 Den manliga dominansen sker även i extremare uttryck än frågan om löner och 

makt på arbetsmarknaden. Syvia Walby menar att det manliga våldet mot kvinnor som 

inbegriper våldtäkt, sexuella övergrepp, kvinnomisshandel, sexuella trakasserier och sexuella 

övergrepp mot barn absolut är en del i den sociala strukturen (patriarkatet) och inte kan ses 

som något som några individer gör mot några andra oberoende av denna struktur.
22

 Mona 

Eliasson nämner förutom det fysiska våld som Walby tar upp även det psykiska våldet mot 

kvinnor som även det är dolt inom hemmets väggar, det rör sig om sårande och mycket 

nedsättande tillmälen, skrämsel och hot.
23

 Hon menar att mäns våld mot kvinnor är dolt, men 

utgör ett hot mot kvinnors och barns liv, hälsa och välbefinnande. Detta dolda våld sker 

framförallt i hemmen och får nästan ingen uppmärksamhet i media. Eliasson fortsätter med att 

”Detta våld sker i tysthet, skyddat av respekten för privatlivet”.
24

 Våldet är alltså dolt innanför 

hemmets väggar, men inte nog med det så är våldet även, enligt Eliasson, dolt på så sätt att det 

inte behandlas i den samhälleliga debatten. De kvinnor som engagerar sig mot manligt våld 

tystas oftast och får beteckningen manshatare. Diskussionen tystas ner för att inte kasta 

skuggor på de fridfulla män som ändå finns.
25

 

 Det fysiska och psykiska våldet bör ses som extrema strategier med vilka 

patriarkatet reproducerar de maktstrukturer som finns i samhället och ger mannen dominans 

över kvinnan och det faktum att våldet sker i det dolda bör ses som en förklaring till varför 

dessa extrema ageranden kan fortgå. Hur påverkar då den möjliga anonymiteten på Internet 

uttrycket för extrema handlingar som dessa? 

Internet, dess anonymitet och extrema beteenden 

I boken Att fånga nätet kan vi läsa om hur definitionen av Internet, och samtidigt världen 

utanför Internet, förändrats med tid. I början av 90-talet, när Internet på allvar började ta sig in 

i de svenska hemmen, var ordet Virtual Reality något av ett modeord och möjligheterna 

verkade vara oändliga med denna nya teknologi. Virtuell var nyckelordet som hjälpte till att 

särskilja världen som presenterades i datorn från världen utanför. Men enligt Sveningsson, 

Lövheim och Bergquist kan anammandet av detta ord ha inneburit en syn av Internet som 

icke-verklig eller som en låtsasvärld, eftersom ordet virtuell just betyder ”till synes”. Detta 

                                                 
21

 Se teori avsnitt, patriarkatet. 
22

 Walby, 1990, s. 127 
23

 Eliasson, 1997, s. 14 
24

 Ibid. s. 13 
25

 Ibid. s. 13-14 
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menar de då kan ha lett till att Internet inte blev likställt med andra kommunikationsmedium 

som exempelvis telefonen eller TV:n. Ytterligare ett exempel på att internetvärlden kom att 

ses som en semiverklighet kan ha att göra med anonymiteten som alla individer får bakom en 

skärm. Individer får med andra ord en frihet i hur de väljer att presentera sig själva och i 

samband med detta började det växa fram en tolerans för vissa osanningar på Internet. Väljer 

man att exempelvis att besöka ett chattforum är det vanligt att man möts av frågan om vilket 

alias man vill använda och inte ens egentliga namn. Det ses också som fullständigt acceptabelt 

att ljuga om sin könstillhörighet för att exempelvis undvika trakasserier eller bara för att 

experimentera, det ses dock som förkastligt om detta görs i syfte att bedra andra användare.
26

 

Detta menar även Månsson (m.fl.) de skriver nämligen att Internet kan ses som en 

gränsöverskridande arena där bland annat män låtsas vara kvinnor i sexuella möten på 

Internet.
27

 Men anonymiteten kan dock leda till ökade förutfattade meningar, eftersom att vi 

anländer till Internet med en förförståelse om rådande samhällsstrukturer och normer gör att 

ju mindre vi vet om en individ, desto mer fyller vi i. Vi placerar helt enkelt folk i fack, och 

eftersom människor oftast är mycket mer mångfacetterade än vad de utger sig själva för att 

vara på nätet kan detta därmed leda till ökade förutfattade meningar. Det finns också tecken 

som tyder på att maktstrukturer utanför nätet reproduceras på nätet, eftersom exempelvis en 

lågstatusgrupp utanför nätet använder sig av ett visst språkbruk, språkstilar eller åsikter som 

de har blivit uppväxta med och insocialiserade till att använda. På detta sätt fortsätter en 

individ som tillhör en lågstatusgrupp göra det på nätet också.
28

Månsson (m.fl.) har hittat 

exempel som både säger att maktförhållandena förbyts på Internet och dels att de finns kvar 

när det kommer till sexuella möten på Internet. De skriver att risken för våld och sexuella 

trakasserier minskar för kvinnor på nätet och de får möjlighet att experimentera och agera 

som självständiga objekt utan att utsätta sig för fara. Denna fara rör dock inte enbart risken för 

att utsättas för våld och sexuella trakasserier i och med sexuellt experimenterande utan även 

det faktum att de kan experimentera utan att riskera att de stigmatiseras eller att beteendet 

stämplas som omoralisk eller promiskuös i omgivningens ögon.
29

 Tanken på Internet som en 

arena för att undgå stigmatisering går även att se i Martin Bergs avhandling Självets 

garderobiär. Berg menar att Internet kan fungera som ett hjälpmedel för människor att synas 

utan att bli igenkända. I Bergs studie handlar detta framförallt om transvestiter som inte har 

                                                 
26

 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s.21-27 
27

 Månsson m.fl. 2003, s. 51 
28

 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s.21-27 
29

 Månsson m.fl. 2003, s. 44, 49, 58 
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tagit steget ut ur garderoben.
30

 Samtidigt hävdar vissa kvinnor i Månsson m.fl att de enbart 

har cybersex (interaktivt sex på nätet) då män tjatar och driver på om att de ska ha cybersex 

och att Internet inte alls är ett jämställt forum för sexuellt utbyte.
31

  

 Ytterligare en dimension att ta hänsyn till när det gäller anonymitet på nätet är 

att den sociala sfären sällan överensstämmer med den geografiska sfären som man befinner 

sig i utanför nätet. Detta leder då till att en förövare har svårare att få reella bestraffningar 

utanför Internet, som kan leda till att Internet ses som en lukrativ arena för förövare att begå 

sina handlingar i.
32

 Detta kan man även läsa i Tara Anderson och Brian Strums 

tidsskriftsartikel Cyberbullying. From playground to computer, där de menar att tack vare 

anonymiteten, hjälps nätmobbarna att fortsätta mobba genom att de inte behöver stå till svars 

för sina handlingar. De menar dessutom att anonymiteten kan ses som en extra obehagsfaktor 

då offren inte vet vem förövaren är, förövaren kan vara en främling likväl som det kan vara en 

nära vän och detta kan leda till att offren hyser misstro mot alla i sin omgivning.
33

 

Anonymiteten som finns på Internet kan alltså göra att det är lättare för mobbare och förövare 

att begå sina handlingar ostraffat. Detta tordes spela en stor roll för hur patriarkatet väljer att 

reproducera sin makt. Om man inte behöver stå till svars för det man säger finns det inte 

samma anledning att hålla en god ton. Detta går att koppla till Levinson och Browns teori om 

människans sociala ansikten, vilken kommer att redogöras för i avsnittet teori, artighets teori. 

Behöver man inte stå tills svars för det man säger så hotas inte det egna ansiktet. 

 Även om denna syn på anonymitet kan stämma i vissa fall visar Jaana Juvonen 

& Elisheva F. Gross studie: Extending the school grounds? – Bullying experiences in 

Cyberspace på att de flesta som fallit offer för nätmobbning är antingen säkra eller relativt 

säkra på vem eller vilka förövarna faktiskt är. Detta tyder på att anonymiteten knappast är den 

enda orsaken till förekomsten av nätmobbning, men det är definitivt en faktor som gör 

mobbing på Internet så pass framgångsrikt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna studie 

studerade 1 454 barn i åldrarna 12-17 år, då den låga åldern hos informanterna kan påverka 

resultatet.
34

 Anonymiteten på Internet kan således både skydda personer från extrema 

beteenden i form av att kvinnor känner att de kan experimentera sexuellt utan att riskera att 

utsättas för psykisk och fysiskt våld eller stigmatisering. Samtidigt som den kan leda till 

ökade extrema beteenden i form av mobbing eller liknande. 

                                                 
30

 Berg, 2008, s. 43 
31

 Månsson m.fl. 2003, s. 59  
32

 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003. s.27 
33

 Anderson, Sturm, 2007,  s.25-26 

34
 Juvonen, Grosss, 2008 s.497, 491, 501-502 
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 När det kommer till frågan om patriarkatets dominans och hur det reproduceras 

på Internet går det att anta att det inte är lika lätt för kvinnor som utsätts för till exempel 

näthat, som det presenteras i Uppdrag Granskning, att identifiera förövarna i samma mån som 

barnen i Juvonen och Gross studie kan då det kan tänkas att nätmobbing bland barn i större 

grad utförs av andra barn i den mobbades vardagliga miljö så som skola eller liknande. 

 Då reproduktionen av patriarkatets dominans går emot vedertagna 

samhällsnormer om jämställdhet bör Internets anonymitet vara en lämplig plattform för att 

utföra reproduktionen på, då aktörerna slipper visa att de bryter mot rådande samhällsnormer. 

Anonymiteten eller avsaknaden av den samma tordes också spela roll i hur en aktör väljer att 

uttala sig i frågan om jämställdhet eller liknande frågor. En person skulle inte behöva linda in 

eller maskera sitt uttalande i samma mån om den är anonym, än om den inte är det. Vi har sett 

i den tidigare forskningen att extrema beteenden så som psykiskt våld, nätmobbing eller 

liknande kan fortgå om det får existera i det dolda, antingen genom att förövaren är dold 

genom Internets anonymitet eller att beteendet i sig är dolt med hjälp av hemmets väggar. 

Detta tordes påverka hur patriarkatet väljer att reproducera sin samhällsdominans, om aktören 

är dold har hen möjlighet att använda sig av extremare tillvägagångssätt.  

Teori 

Vi har i denna studie utgått fån tre olika teorier. Till att börja med utgår vi från en teori om 

patriarkatet och könsmaktsordningen utifrån Kate Millet och Sylvia Walby. Detta då studien 

undersöker ett fenomen som bygger på de antaganden som dessa två gör angående mannens 

förtryck av kvinnan. Sedan utgår vi från van Dijks teori om en diskursiv 

dominansreproduktion och Levinson och Browns artighets teori samt hur dessa två 

tillsammans påverkar hur personer väljer att uttala sig. 

Patriarkatet 

Kate Millett hävdar i sin bok Sexualpolitiken, att det finns en sexuell politik. Hon definierar 

politik som ”…alla sådana relationer som bygger på en maktstruktur, sådana arrangemang 

som innebär att en grupp människor behärskas av en annan.”
35

 Hon menar att relationen 

mellan könen måste förstås som ett förhållande som karaktäriseras av dominans och 

underkastelse, att männen av födslorätt, har rätt att bestämma över kvinnorna. Detta är enligt 

Millet inslag i vår samhällsordning som är mer seglivat och motståndskraftigt än någon annan 
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segregation i samhället och att ”…hur neddämpad den än må verka numera, står den sexuella 

dominansen ändå som den kanske mest genomsyrande ideologin i hela vår kultur och ger det 

allra fundamentalaste maktbegreppet.”
36

 Detta i sin tur beror på att vårt samhälle, precis som 

alla andra samhällen genom historien, är ett patriarkat.
37

 Vilket är en term hon använder för 

att beteckna det sociala system där mannen är socialt överordnad kvinnan. Det är en djupt 

liggande samhällsstruktur vilken kan visa sig på olika vis, till exempel att kvinnor har en lägre 

lön än män för samma arbete eller att det finns olika former av manligt förtryck som bygger 

på en patriarkal struktur, effekter av detta skulle exempelvis kunna vara våldtäkt och 

pornografi.
38

  

 Sylvia Walby menar även hon att patriarkatet är ett system av sociala strukturer 

och praktiker i vilka män dominerar, förtrycker och utnyttjar kvinnor. Dock ska det sägas att 

inte varje kvinna befinner sig i en underordnad position eller att alla män befinner sig i en 

överordnad sådan. Walby menar att patriarkatet består av sex stycken strukturer: 

1. Patriarkala produktionsförhållanden i hushållet. Kvinnor är de som tar hand om 

hemmet och hushållssysslorna, speciellt då de inte har något eget avlönat arbete och 

detta utnyttjas av männen. 

2. Patriarkala relationer till avlönat arbete. Kvinnor exkluderas från bättre former av 

arbete och segregeras till sämre arbeten som inte har samma svårighetsgrand som 

männens och på så vis kräver mindre färdigheter. 

3. Staten är patriarkal och då staten är en plats som karaktäriseras av kamp och inte en 

monolitisk enlighet så främjas patriarkala intressen både i policy och i ageranden. 

4. Manligt våld mot kvinnor är något som kvinnor rutinmässigt upplever. Det är 

systematiskt och legaliserat av staten då den inte ingriper förutom i exceptionella fall, 

så som våldtäkt, kvinnomisshandel, sexuella trakasserier etc. 

5. Patriarkatets relation till sexualitet. Denna struktur består enligt Walby av den 

tvångsmässiga heterosexualiteten och den sexuella dubbelmoralen. Vilket betyder att 

kvinnor inte har samma sexuella frihet som män. 

6. Patriarkala kulturella institutioner. Den patriarkala synen på hur en kvinna ska se ut 

och bete sig presenteras inom olika kulturella kontexter så som religion, utbildning 

och media etc.
39
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 Det faktum att kvinnor kommit ut i arbete och det att lönegapet mellan kvinnor 

och män, precis som utbildningsgapet mellan kvinnor och män, har minskat är inte att se som 

att patriarkatet är avskaffat utan att det har ändrat form. Walby talar om offentligt och privat 

patriarkat där det privata patriarkatet karaktäriseras av att hushållets produktionsförhållanden 

är det som framförallt förtrycker kvinnan. I det offentliga patriarkatet är det framförallt 

strukturerna kring arbete och staten som utgör förtrycket av kvinnan.
40

 

Diskursiv reproduktion av dominans 

Idén om att språkbruket eller diskurser (sätt att tala om den sociala verkligheten) på ett 

grundläggande sätt strukturerar och organiserar vår sociala verklighet är gemensam för det 

diskursanalytiska perspektiv vi anlägger i denna uppsats.
41

 Enligt Teun A. van Dijk så 

använder sig den dominanta vita majoriteten av språket för att producera och reproducera sin 

dominans över minoriteter. Han menar att politiken, media, akademin och andra eliter i 

samhället spelar stor roll i denna reproduktion av rasism, eftersom det är dessa eliter som har 

avgörande makt över de sociala diskurserna runt om i samhället, eller med andra ord, det som 

exempelvis media informerar om blir en del av den allmänna diskursen i samhället.
42

 

Reproduktionen äger dock rum både på en mikro- (en mer vardaglig, individuell dimension) 

samt makronivå (en mer överliggande social dimension). Han förklarar att reproduktionen 

måste ske för att den vita majoriteten ska kunna behålla sin dominans.
43

 

 Även om kvinnor inte bör ses som en minoritet i samhället, så domineras de av 

männen i ett patriarkalt samhälle. Utgår vi då från van Dijks teori om att den dominanta 

gruppen i samhället måste reproducera sin makt för att fortsätta vara dominant bör det även 

innefatta situationen mellan patriarkatet och kvinnorna. Patriarkatet måste således reproducera 

sin makt över kvinnan för att behålla den dominans över henne, som det sker idag. 

 Dominanta grupper utför dock inte sin reproduktion hur som helst. Enligt van 

Dijk använder sig den dominanta gruppen av olika strategier för att reproducera sin dominans. 

Till exempel vill en person av den vita majoriteten, som van Dijks forskning berör, undvika 

att ses som rasist, eftersom det råder konsensus i samhället detta är negativt, det existerar 

nämligen en samhällsnorm kring tolerans och acceptans.
44

 Det samma gäller frågan om 

patriarkatets dominans av kvinnan. Det finns en vedertagen samhällsnorm om av vi ska leva i 

ett jämställt samhälle där män och kvinnor är lika mycket värda. Detta gör att det inte är 
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acceptabelt för en person att göra uttalanden som stärker den patriarkala strukturen då den 

förtrycker kvinnor och motverkar jämställdhet. Så för att patriarkatets dominans ska kunna 

bestå krävs att den reproduceras enligt vissa strategier. Exempel på dessa strategier 

presenteras i det kommande avsnittet reproduktionsstrategier.  

Den sociala risken att förlora ansiktet och artigheten som social strategi 

En fråga som uppmärksammats och studerats i den diskursanalytiska forskningen och som går 

att koppla till van Dijks tal om hur dominans reproducerar genom diskursiva strategier, är 

frågan om hur individer ständigt i olika sociala sammanhang förhåller sig till risken att tappa 

ansiktet eller inte realisera de ideal eller normer som gäller i det aktuella sammanhanget. 

Penelope Brown och Stephen C. Levinsons menar i texten Politeness some universals in 

language usage att kompetenta vuxna medlemmar av samhället har det de kallar för face, 

härifrån hänvisat till som ansikte. Alla vuxna medlemmar i samhället har detta ansikte och vet 

att alla andra har det samma. Ansiktet är den offentliga självbilden som människor vill hävda 

att de själva har och denna måste hållas upp och får inte tappas i interaktionen med andra 

personer. Dessa ansikten består av två delar, dels det negativa ansiktet och dels det positiva 

ansiktet.
45

  

Det negativa ansiktet: Varje kompetent vuxen medlem av samhället vill att dess ageranden 

ska kunna utföras obehindrat av andra. 

Det positiva ansiktet: Varje kompetent vuxen medlem i samhället vill att det den eftertraktar 

även ska vara eftertraktat av minst några andra kompetenta vuxna samhällsmedlemmar.
46

 

Författarna menar även att det oundvikligen är så att vissa ageranden hotar en persons 

ansikten, ageranden som går emot någon av viljorna i antingen det negativa eller det positiva 

ansiktet hos antingen adressaten eller talaren. Dessa ageranden benämns som Face 

Threatening Acts (FTA).
 47  

 

 Att bryta mot en samhällsnorm skulle hota båda ansiktena då en person som till 

exempel bryter mot samhällsnormen om jämställdhet skulle hota andra samhällsmedlemmars 

negativa ansikte då patriarkatet gör så att kvinnor inte kan handla obehindrat. Personen skulle 

dessutom hota andra samhällsmedlemmars positiva ansikte då hen visar att hen inte tycker 

som resterande delar av samhällsmedlemmarna förväntas tycka, vilket skulle kunna leda till 

att andra samhällmedlemmar svarar på detta och visar att de inte tycker som hen vilket skulle 

hota hens positiva ansikte, eftersom de då inte eftertraktar samma saker. 
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 För att minska dessa hot mot ansiktet så menar Levinson och Brown att en 

person använder sig av olika strategier för att uttrycka sina FTAs. Detta kallar de för artighets 

strategier. Det kan vara strategier som går ut på att linda in sitt budskap eller att uttrycka det 

rakt men om den som utför en FTA hotar det positiva ansiktet gör den uttalanden så att det 

negativa ansiktet tillfredsställs eller tvärt om.
48

 

Reproduktionsstrategier  

Vi har för avsikt att i detta avsnitt ge exempel på strategier som används i reproduktionen av 

dominans. Som tidigare nämnts så reproducerar inte en dominant grupp sin dominans hur som 

helst utan använder olika strategier för att göra detta för att inte riskera att skada sitt sociala 

ansikte. Vi har valt att använda oss av van Dijks strategier för att exemplifiera detta då de är 

mer konkreta än de strategier som Levinson och Brown presenterat. Levinson och Browns 

forskning behandlar dessutom inte dominansreproduktion, deras artighetsstrategier är mycket 

bredare och inte lika inriktade på just reproduktionen av dominans. Som dock kommer framgå 

i detta avsnitt har vi valt att komplettera van Dijks begreppsapparat med ett begrepp hämtat 

från Levinson och Brown. Detta då kvinnohatet har en så pass central roll i vår uppsats. I 

avsnittet metodanalys kommer det även framgå att vi inte enbart utgått från dessa strategier i 

vår analys utan att detta enbart är exempel som kan förekomma i materialet. 

Förmildring (mitigation) 

Van Djik presenterar ett begrepp som han kallar för mitigation, som vi har valt översatta till 

förmildring. Med denna strategi visar han på hur talaren kan förmildra sitt yttrande för att inte 

uppfattas som kränkande och samtidigt komma undan med sin kränkning.
49

 Detta kan 

exempelvis ske genom att säga: ”Jag älskar kvinnor, men...”. 

Subtila förnekelser (subtle denial) 

Förklaras som användandet av ifrågasättande- eller avståndstagande ord för att underminera 

trovärdigheten i det talaren har uttryckt samt att använda sig av situations tecken för att 

förminska vissa uttryck.
50

 Detta kan exempelvis ta sig uttryck i fraser som: ”De påstår att...” 

eller ”de hävdar att...” eller att förminska uttrycket patriarkatet genom att skriva 

”patriarkatet”. Vi har även valt att ta med kommentarer där skribenten förminskar uttalanden 

som personer gjort genom att på olika sätt visa på deras oduglighet eller opålitlighet. 

                                                 
48

 Ibid. s. 327-330 
49

 van Dijk, 2006, s.517 
50

 Ibid. s.516 



19 

 

Positiv självpresentation (positive self-presentation)  

En strategi för att legitimera sin dominans över en förtryckt grupp är förnekelsen om 

utnyttjandet av sin dominans (denial), detta kan exempelvis vara förnekelse av rasism eller 

kvinnohat. Denna förnekelse antyder på att gruppen indirekt hävdar att de är toleranta mot den 

minoritet som de i själva verket diskriminerar.
51

 Med andra ord försöker den dominerande 

gruppen ge sig själva en positiv självpresentation (positive self-presentation). En person som 

använder sig av denna strategi hävdar även att de sitter inne på sanningen, de vet med 

säkerhet att deras grupp är toleranta och inte är en del av det intoleranta förtrycket av en 

annan grupp människor.
 52

  

Förnekelse och motattack (denial and counter attack) 

Men om den dominerande gruppen kritiseras av exempelvis feminister som anser att denna 

grupp har kvinnoförtryckande värderingar, trots den positiva självpresentationen, kan den 

dominerande gruppen i sin tur hävda att deras kritiker har förvridna och högst radikala åsikter 

och att de själva inte alls är kvinnoförtryckare. Denna dominanta grupp vänder då kritiken de 

fått riktat mot sig själva tillbaka till feministerna och kallar dem således för extremister och i 

vissa fall även för kvinnoförtryckare. Detta kallar van Dijk för denial and counter attack, eller 

för förnekelse och motattack.
53

  

Moralisk utpressning (moral blackmail) 

Moralisk utpressning innebär att en grupp människor, exempelvis kvinnoförtryckare, anser att 

en annan grupp människor, exempelvis feminister, inte endast ignorerar, enligt deras åsikt, 

sanna bilden av diskursen, exempelvis att kvinnor inte kan vara chefer, utan att de dessutom 

hotar den deras yttrandefrihet genom att tabu-belägga denna sanning. De hävdar med andra 

ord att de blir censurerade av feministerna och de sätter sig således i en position där de blir 

diskrimineras av feministerna.
54

 

Direkt angrepp (defence and offence)  

Under rubriken defensiv och offensiv menar van Dijk att den dominerande gruppen inte alltid 

behöver vara subtila, utan den kan göra uttalanden som är direkta och ämnar attackera, till 

exempel feministerna, för att försvara sin position som dominant grupp. Det kan exempelvis 

röra sig om att få det att verka som att feministerna är de som tjänar på skillnaderna mellan 
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könen och hade det inte funnits någon skillnad mellan könen, så hade feministerna ändå 

uppfunnit denna skillnad för att ha något att gnälla om.
55

 Denna strategi kan alltså ses som 

förnekelse och motattack fast utan den positiva självpresentationen. Vi har valt att översätta 

denna strategi till direkt angrepp då offensiv eller offensiv och defensiv kan uppfattas som 

förvirrande. 

Kvinnohat 

Vi har valt att komplettera van Dijks strategier för dominansreproduktion med ännu en 

strategi som vi hämtar från Penelope Brown och Stephen C. Levinson, genom att använda oss 

av ett begrepp från deras begreppsapparat kring hur en person utför olika FTAs. Vi använder 

oss av en FTA som de benämner utan förmildrande åtgärd (eller without redressive action). 

Denna FTA förklaras som ett klumpigt sätt att uttrycka sig på där talaren inte försöker 

förmildra den påverkan som en FTA kan ha på interaktionen.
56

 Men eftersom detta begrepp är 

relativt brett och täcker mer än vi vill studera, har vi valt att smalna av detta något och väljer 

därför endast att titta på FTAs utan förmildrande åtgärder som uppfattas som aggressiva mot 

kvinnor, kvinnlighet och feminismen. Detta kan exempelvis vara hot om våld mot en eller 

flera kvinnor, eller det kan handla om sexualiserande yttranden mot en eller en grupp kvinnor. 

 Det är alltså strategier som dessa studiens syfte och frågeställningar syftar på. 

De strategier som presenterats av van Dijk bygger i stor grad på att maskera det uttalande en 

person gör för att minimera risken för hot mot sitt eget eller andras ansikte. Som den tidigare 

forskningen dock visat gör den möjliga anonymiteten på Internet att den person som gör 

uttalandet redan är maskerad vilket tordes påverka i vilken mån hen väljer att utföra sitt 

uttalande. Kanske är det inte lika nödvändigt att maskera uttalandet om talaren i sig redan är 

maskerad.  

Metod 

Denna studie har använt sig av en kvalitativ diskursanalytisk metod. Valet att använda en 

kvalitativ ansatts föreföll sig naturligt då vi inte endast hade i åsyfte att veta vad som har 

sagts, utan att vi dessutom ville förstå innebörden i vad som sagts och vilka strategier som har 

använts.
57

 Valet att arbeta diskursanalytiskt ses även den som lämplig då vi ska undersöka 

förbindelsen mellan den diskursiva praktiken (kvinnohatets diskurs) och den sociala 

                                                 
55

 Ibid. s. 517-518 
56

 Levinson & Brown, 1999, s.327-328, 331 
57

 Nationalencyklopedin 5 



21 

 

strukturen (patriarkatets reproduktion av makt).
58

 Vi använder oss dessutom av en 

diskursanalytisk teori som kommer att fungera som studiens analysverktyg. Då teorin är av en 

diskursanalytisk typ anser vi följaktligen att även metoden bör vara diskursanalytisk.  

Urval och insamling av material 

För att uppfylla studiens syfte behövdes texter (kommentarfält och forumtrådar) som 

studerades för att utläsa mönster i de språkliga sammanhang som utgörs av 

internetkommentarer av olika former. För att uppnå detta har vi försökt att systematiskt 

beskriva hur patriarkatets dominans reproduceras i dessa språkliga sammanhang.  

 Till att börja med valdes material ut för att vi skulle kunna svara på båda våra 

frågeställningar. Det betydde att vi behövde material från internetsidor med olika grad av 

censur och anonymitet. 

 Vi samlade sedan in data från dessa internetsidor som bygger på uttalanden från 

olika personer på dessa internetsidor som presenterades i olika kommentarsfält eller 

forumtrådar. De forumtrådar eller de artiklar vars kommentarsfält som sedan studeras är 

trådar eller artiklar som berör frågan om jämställdhet utifrån olika kvinnoförtryckande 

aspekter, både mer eller mindre extrema.     

 För att sedan välja ut vilka internetsidor som skulle studeras baserades urvalet 

på tre olika aspekter. (1) Materialet ska för det första vara internetbaserat, detta då den 

tidigare forskningen har visat att extrema uttryck för förtryck är vanligare i det dolda, där 

förövaren inte behöver stå tillsvars för sitt agerande. Den tidigare forskningen visade 

dessutom att den anonymitet som Internet kan tillhandahålla gör att det är lättare för personer 

att ge utlopp för extrema uttryck utan att få ta konsekvenser av detta i fall så som mobbing 

eller liknande. På grund av detta blir det intressant att studera patriarkatets dominans 

reproduktion på Internet då dess möjliga anonymitet ger möjlighet för extremare strategiska 

val för hur denna dominans reproduceras. (2) Vidare ska materialet som sagt kunna 

representera olika internetbaserade kontexter för att möjliggöra en komparation mellan dessa 

och på så vis besvara den andra frågan i studiens frågeställning. Med internetbaserade 

kontexter menar vi olika internetsidor som har olika grader av censur, samt olika grader av 

anonymitet. Med olika grader av anonymitet menar vi att på de olika internetsidorna vi har 

valt att studera (nyhetssidor och forum) förekommer olika grad av anonymitet, en användare 

som exempelvis väljer att kommentera på Aftonbladets hemsida är tvungen att logga in med 

sin Facebooksida, medan på Flashbacks forum uppmuntras anonymitet och det är förbjudet att 
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avslöja någon annan användares riktiga identitet.
59

 Med olika grad av censur menar vi 

internetsidor där olika former av texter publiceras och där läsarna har en möjlighet att 

kommentera, men att dessa kommentarer, beroende på vilken hemsida som kommentarerna 

publicerats på, antingen kommer att förhandsgranskas och godkännas/nekas, eller riskera att 

tas bort om de är för extrema eller om kommentarerna kommer att publiceras utan någon form 

av granskning.  

 (3) Den tredje aspekten som använts för att välja ut materialet som studeras i 

denna studie är frågan om innehållet i de trådar som studerats, detta har gjorts utifrån en 

tematisering. Vi kommer att studera trådar på internetforum eller kommentarsfält hos 

skribenter som behandlar jämställdhetsfrågor. Vi gör detta urval då patriarkatet kan tyckas få 

en större anledning att reproducera sin dominans när denna diskuteras vilket skulle göra att 

det förekommer flera uttalanden i dessa trådar som är relevanta för vår studie. Vi är dock 

medvetna om att detta kan ge oss en något sned bild av hur denna dominans reproduceras. Det 

kan vara så att de personer som tillhör den dominerande gruppen i patriarkatet reproducerar 

sin dominans på ett extremare sätt då denna ifrågasätts och vi skulle alltså se att det var andra 

strategier som var vanligare om vi även studerade trådar där dominansen inte ifrågasätts. 

Dock menar vi att någon slags avgränsning krävs för att studien ska gå att genomföra och då 

vi tidigare påpekat att vi valt Internet som arena för studien då dess möjliga anonymitet gör att 

extremare uttryck kan förekomma väljer vi att studera trådar som behandlar ämnen som även 

de gör att extremare uttryck kan tänkas förekomma.  

 Vi studerade sammanlagt 698 kommentarer från tre internetsidor 

(aftonbladet.se, avpixlat.info och flashback.info). På Aftonbladet studerades 3 artiklars 

kommentarsfält innehållandes sammanlagt 279 kommentarer. På Avpixlat studerades 2 

artiklars kommentarsfält innehållandes sammanlagt 206 kommentarer och på Flashback 

studerades sammanlagt 3 forumtrådar innehållandes 213 kommentarer. 

Analysmetod 

Analysen genomfördes på så vis att uttalanden tematiserades med utgångspunkt i frågan om 

vilka reproduktionsstrategier som kunde urskiljas i de olika kommentarsfälten och 

forumtrådarna. Olika kommentarer och forumsinlägg kodades för att ge oss möjligheten att se 

på vilket sätt patriarkatet reproducerar sin dominans mot kvinnor på Internet. Detta 

genomfördes med hjälp av närläsning av materialet och en systematisering av det samma i 
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programmet Atlas.ti. Det programmet användes eftersom det ger en bild av i vilken mån olika 

koder förekommer vid flera tillfällen samt hur de olika koderna hänger samman.   

Etiska aspekter, validitet och reliabilitet 

I denna studie kommer vi inte uppfylla informations- eller samtyckeskravet till hundra 

procent. Eftersom studien äger rum på Internet (i forumtrådar och i kommentarsfält) där flera 

skribenter kommenterar och diskuterar, så skulle det bli svårt att få fatt i alla de människor 

som väljer att kommentera i dessa och informera om studiens syfte, samt få deras samtycke.
60

 

Vi är medvetna om att detta kan ifrågasättas ur en etisk synvinkel. Vi menar dock att det finns 

grunder som gör att vårt val att bortse från dessa två etiska riktlinjer går att legitimera, men 

samtidigt är vi medvetna om att detta inte måste ses som en självklarhet, utan att det går att 

diskutera.   

 Till att börja med är det fritt fram för samtliga personer med tillgång till Internet 

i Sverige och många andra platser i världen att besöka de trådar och kommentarsfält som vi 

kommer att studera. Vi kommer inte studera några trådar eller kommentarsfält som kräver 

någon slags inloggning eller registrering för att få ta del av dessa. Detta menar vi gör så att 

dessa kommentarer skulle kunna ses som interaktion i en offentlig miljö och i Sverige är det 

tillåtet att samla in information i offentliga miljöer för olika sorters studier utan att få dessa 

personers samtycke. Det hänger dock samman med att dessa personer inte ska gå att 

identifieras i studien.
61

 Detta leder oss in till det andra argumentet till varför vi kan genomföra 

studien utan att få informerat samtycke från personerna vilkas uttalanden vi studerar. 

Nämligen det att vi kommer uppfylla konfidentialitetskravet då inläggen i forumtrådar eller i 

kommentarsfält inte kommer att presenteras med namn i denna uppsats. Varken pseudonymer 

som användare valt att använda på Internet eller deras riktiga namn kommer att presenteras.
62

 

Vi menar alltså att eftersom skribenterna som kommer att studeras i denna studie kommer 

vara anonyma, samt det att de valt att publicera text i kontexter där samtliga internetanvändare 

har tillgång till dessa, gör det möjligt för oss att utföra studien med gott samvete trots det att 

samtliga av vetenskapsrådets etiska krav inte uppfylls.
 63

  

 Då samtliga citat är refererade samt att samtliga forum trådar och 

kommentarsfält finns angivna i referenslistan menar vi att vi har en god reabilitet i studien. Vi 

menar dessutom att metodavsnittet ger uppsatsen en hög reliabilitet då vi presenterar hur vi 
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har gjort för att uppnå de resultat som vi fått i denna studie, vi visar att vi har studerat det vi 

ämnat studera. Det ska dock klargöras att vi är medvetna om att vår egen förförståelse 

kommer att påverka hur vi tolkar vårt material och att samtliga tankar som sker när vi gör vår 

analys inte går att redovisa och att det därav alltid kommer att finnas några inskränkningar i 

reliabiliteten i ett vetenskapligt arbete.  

 Vad gäller validiteten för vår studie menar vi att denna är god då vi valt att 

undersöka flera trådar och kommentarer från olika internetsidor. Dock är vi medvetna om att 

detta skulle gå att likna vid en fallstudie där endast tre olika kontexter på Internet ingår. Där 

av är generaliseringen för denna studie inte särskilt hög. Detta menar vi dock inte är något 

problem eftersom denna studie inte försöker undersöka hur en hel befolkning beter sig utan 

endast försöker förstå hur en grupp människor beter sig inom en viss avgränsad kontext. Om 

vi ser på studien utifrån detta menar vi att validiteten är god men att den självklart skulle 

kunna bli ännu högre om vi tagit del av fler kommentarsfält, fler forumtrådar i en bredare 

tematisering. Vi hänvisar dock till arbetets ringa storlek och hävdar att tydliga avgränsningar 

var av yttersta vikt för att genomförandet av studien skulle vara möjlig. 

Resultat och analys 

Vi kommer i detta avsnitt till att börja med ytligt beskriva vilka strategier som användes i det 

material som vi tagit del oberoende av internetbaserade kontexter. Sedan kommer vi att ge en 

mer djupgående bild av hur patriarkatets dominans reproduceras inom de olika kontexterna, 

för att sedan avsluta med en komparation och vidare analys av materialet utifrån tre 

övergripande teman som vi sett då vi utfört studien. Sedan avslutas detta avsitt av en 

sammanfattning. Vi har valt att framförallt fokusera på de strategier som används i stor 

utsträckning, samt andra resultat som visat sig vara särskilt intressanta. Något som vi 

dessutom valt att ge plats åt är förekomsten av kvinnohat i de olika kontexterna, eftersom 

tidigare forskning visat att extrema beteenden är vanligare i kontexter där förövaren har 

möjlighet att vara dold, oavsett om detta är inom hemmets väggar eller i skydd av 

anonymiteten på Internet. Detta är även en del av den frågeställning som vi rest för denna 

studie; Vilken påverkan har anonymiteten och graden av censur på förekomsten av kvinnohat 

på Internet? 

Reproduktion av patriarkatet på Internet 

Vi har sammanlagt analyserat 698 kommentarer i olika kommentarsfält och forumtrådar på tre 

olika internetsidor, för att undersöka hur pariarkatet reproducerar sin samhällsdominans på 



25 

 

Internet. För att få en kvantitativ överblick över det empiriska resultatet se bilaga 1. Studien 

har visat att den absolut vanligaste strategin för att reproducera patriarkatets dominans är 

strategin direkt angrepp. 130 gånger har denna strategi förekommit och var den vanligaste 

strategin i samtliga kontexter. Den strategi som förekommer näst mest är subtila förnekelser, 

denna strategi förekom 62 gånger i materialet. Den strategi som användes mest efter subtila 

förnekelser var en strategi som vi valt att kalla för subtilt angrepp som förekom 51 gånger, 

denna strategi växte fram i materialet och består av uttalanden som är något mer subtila än de 

kommentarer som kategoriseras som direkta angrepp. Det existerar någon form av skydd av 

det sociala ansiktet i uttalandet. Detta skydd kan se ut på olika sätt, det kan handla om att 

skribenten är sarkastisk, diffus eller att hen skyddar sig på andra sätt som dock inte passar in i 

någon av de övriga strategier som van Dijk har redogjort för. Förmildring som strategi har 

förekommit 40 gånger i materialet och resterande strategier förekom mellan 20 och 10 gånger 

i materialet. Användandet av kvinnohat som reproduktionsstrategi för att reproducera 

patriarkatets dominans förekom 16 gånger i olika uttalanden i det analyserade materialet. Det 

gör att strategin kvinnohat är en vanligare strategi än både moralisk utpressning och 

förnekelse och motattack då dessa förekom 15 respektive 14 gånger och nästan lika vanlig 

som positiv självpresentation som förekom 17 gånger och lika vanlig som en strategi vi valt 

att benämna vetenskaplig legitimering. Vetenskaplig legitimering är en strategi som vi 

upptäckt i materialet där skribenten hänvisar till forskning, forskare eller andra personer som 

kan tänkas ha en auktoritär position för att styrka sitt resonemang. Detta görs främst i syfte för 

att uppfattas som mer trovärdig och denna strategi förekommer alltså 16 gånger i materialet. 

Dessa skillnader kan ses som små, det som dock är intressant är att den absolut extremaste 

reproduktionsstrategin förekom mer eller nästan lika mycket som flera av de mer subtila 

strategierna. 

 Vi ser alltså att trots viss anonymitet på Internet så är det vanligaste sättet att 

reproducera patriarkatets dominans på subtilt, detta då de subtila strategierna förekommer 215 

gånger och de två direkta strategierna förekommer 146 gånger. Även om den strategi som är 

vanligast förekommande är en strategi som inte är subtil eller förmildrad på något vis är det 

sammanlagda antalet uttalanden som innehåller en subtil strategi större vilket gör att subtila 

strategier är vanligare än direkta sådana. De strategier som vi räknat som subtila strategier är: 

Subtila förnekelser, förmildring, subtilt angrepp, moralisk utpressning, vetenskaplig 

legitimering, positiv självpresentation, förnekelse och motattack. De strategier som således 

räknas som direkta är: direkt angrepp och kvinnohat. 
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 Antalet analyserade kommentarer, som på något sätt reproducerar patriarkatets 

dominans, överensstämmer inte med förekommandet av strategier i denna analys. Detta då 

många kommentarer innehöll flera strategier. Det var alltså inte ovanligt för en skribent att 

använda sig av flera olika sorters reproduktionsstrategier i ett och samma uttalande. 

Aftonbladet – låg grad av anonymitet, hög grad av censur 

På aftonbladet.se, är anonymiteten låg då där krävs att du loggar in med din Facebook profil 

för att kunna kommentera. Detta minskar graden av anonymitet märkvärt då du på Facebook 

inte får uppge falska personuppgifter samtidigt som du måste uppge personuppgifter som 

födelseår och för- och efternamn när du registrerar dig.
64

 Vidare så tar sig Aftonbladet rätten 

att ta bort kommentarer som strider mot deras regler som bland annat innebär att kommentarer 

inte får uppfattas som kränkande mot grupper eller individer.
65

 Detta ger Aftonbladet en något 

högre grad av censur. 

 De vanligaste kommentarerna på aftonbladet.se var direkt angrepp (37), 

förmildring (20), subtilt angrepp (19), subtil förnekelse (18) och vetenskaplig legitimering 

(11). Resultatet visar att den vanligaste strategin som sagt är det direkta angreppet. Sedan är 

det tre strategier som används i nästan lika stor utsträckning. Den vetenskapliga 

legitimeringen är inte lika vanligt förekommande men nämns ändå eftersom, vilket kommer 

visa sig senare i resultatet, där är vanligare i den kontext med låg grad av anonymitet än i de 

kontexter med högre grad av anonymitet. 

 Artikeln Könsneutrala kataloger upprör på kontinenten, som är publicerad 

under Wendela på aftonbladet.se, kan vi läsa om hur två barnleksaksdistrubitörskoncerner, 

BR-leksaker och Toys ”R” Us, har valt att göra sina leksakskataloger mer könsneutrala. Detta 

förklarar artikeln som att katalogen bland annat har en pojke som leker med dockor och en 

flicka som leker med en drake. Till denna artikel följer det även en tilläggsartikel som 

innehåller uttalanden från andra delar av världen från personer som är kritiska mot detta 

könsneutrala ställningstagande. Citatet nedan, som är hämtat från denna artikel, är ett tydligt 

exempel på hur strategin direkt angrepp kan se ut: 

Vem fan vill ha en pojk som leker med dockor eller flicka som leker med 

krigsspel,  nån jävla ordning får det väl vara! Instämmer med Pia 
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Adelsteen; "Löjligt och perverst"! Tur att Orienten finns kvar med sina 

sunda värderingar...!
66

 

Skribenten signalerar ett tydligt avståndstagande från koncernernas könsneutrala 

ställningstagande i leksakskatalogen och hen gör detta avståndstagande utan att linda in sitt 

uttalande på något märkbart sätt. Uttalandet kan tolkas som sarkastiskt, vi har dock valt att 

inte se det så eftersom uttalandet är gjort i ett sammanhang där flera skribenter uttrycker 

ungefär samma åsikter som den citerade skribenten, vilket vi menar tyder på ett medhåll 

skribenterna emellan. Det saknas dessutom en positiv självpresentation och därmed kan denna 

kommentar inte falla under strategin förnekelse och motattack. Kommentaren klassar vi inte 

heller som kvinnohat eftersom avskyn som syns i denna kommentar inte är riktad mot 

kvinnor, utan är istället riktad mot jämställdhetsarbetet som genomsyrar katalogen. 

Kommentaren använder sig således av strategin direkt angrepp, eftersom skribenten väljer att 

attackera denna diskurs (könsneutrala leksakskataloger) och därmed försvara patriarkatets 

dominans i samhället.  

 Den strategin som användes näst mest efter direkt angrepp på aftonbladet.se var,  

som tidigare nämnts, strategin förmildring. Denna strategi användes totalt 20 gånger på 

samtliga analyserade artiklar på aftonbladet.se. Citatet nedan är ett exempel på hur denna 

strategi yttrades bland kommentasfälten och citatet är hämtat från Gudrun Schymans 

debattartikel, Dagens feminism kräver nya tankesätt. I denna debattartikel vill Schyman 

uppmärksamma vikten av feminism. Hon anser att samtliga riskdagspartier måste visa mer 

engagemang i diskussionen och arbetet med jämställdhetfrågor. Artikeln avslutas med att 

Schyman anser att det krävs förändring i politiken, med mer fokus på feministiska frågor, och 

att denna förändring ligger högst upp på Feministiskt Initiativs dagordning.  

Håller med Gudrun till 50%, vi måste prata mer jämställdhet. Så låt oss 

skippa feminismen och prata jämställdhet istället så kanske det händer 

något.
67

 

Denna kommentar har vi, som sagt, valt att återge som exempel på förmildring, detta eftersom 

skribenten skyddar sitt sociala ansikte genom att säga att Schyman har rätt till 50 %, men att 

hen anser att vi bör prata om jämställdhet istället för feminism. Eftersom kommentaren 

underminerar diskursen om feminismen, anser vi att det är en förmildringsstrategi för 

reproduktionen av patriarkatet.  
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 Den tredje vanligaste strategin för reproduktionen av patriarkatet på 

Aftonbladets hemsida i kommentarsfälten är subtilt angrepp som användes 18 gånger. Ett 

exempel på denna strategi hittade vi under artikeln som behandlade könsneutrala 

leksakskataloger, den löd: 

Dessutom tror jag de flesta barn redan blivit utsatta för "ikke" könsneutral 

reklam och som jag nämnde tidigare så har jag svårt att se majoriteten av 

föräldrar följa denna trend. Så TROR fortfarande att dessa bilder i katalogen 

bara ser konstiga ut för barnen, förvirrade låter så fel. För mig ser det dumt ut 

men jag är uppvuxen på det viset också!
68

 

Skribenten ställer sig alltså kritisk till dessa kataloger, hen legitimerar sin ställning genom att 

säga ”Så TROR fortfarande att dessa bilder i katalogen bara ser konstiga ut för barnen […] 

För mig ser det dumt ut…”
69

. Detta citat kan dock tolkas som en förmildring då skribenten 

säger att det ser dumt ut för hen, men att det är en del av hens uppväxt. På detta sätt kan man 

påstå att hen skyddar sitt sociala ansikte från att uppfattas som kränkande genom att det bara 

är hens uppväxt som har påverkat hens beteende och åsikter. Vi ser dock inte det som en 

tillräckligt stark förmildring för att hamna under den strategin. Dessutom gör resten av 

uttalandet att vi ser detta som strategin subtilt angrepp och de subtila förmildringsåtgärder 

som hen framförallt använder sig av är användandet av ordet ”tror” och ”för mig”, vilket leder 

till att hen har ryggen fri för att backa tillbaka från sitt yttrande om hen känner att det är 

nödvändigt.  

 Strax efter strategin subtilt angrepp kom strategin subtil förnekelse. Denna 

strategi användes 18 gånger och dök upp när skribenterna ville underminera en person eller ett 

yttrande. Det kunde exempelvis handla om att ifrågasätta ifall en specifik person ens hade läst 

artikeln eller kommentarerna. Detta kunde exempelvis formuleras på detta sätt: ”...läser du 

ens mina svar? Känns som om du skriver till någon annan”.
70

 Detta blir då en subtil 

förnekelse eftersom skribenten (S1) ifrågasätter och underminerar vad den andra skribeten 

(S2) precis har yttrat. S1 menar alltså att det S2 skrev inte är relevant då det inte håller sig till 

ämnet. Men subtila förnekelser kunde även yttras på andra sätt, demonstrerat i citatet nedan:  

… Om du t.ex gått på SU, så har du varit tvungen att ta del av minst en kurs i 

genusvetenskap, då det är som en policy att lära ut genus på SU. Det man 

ofta märker är däremot att föreläsarna inte brytt sig om att ha belägg för sina 
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teser "det bara är så". Lite som en religion. Det är som att vi lär ut scientologi 

på SU utan att faktiskt syna om något verkligen stämmer.
71

 

Denna skribent menar alltså att genusvetenskapen är lika mycket en vetenskap som 

scientologin, eftersom det saknas belägg för det som lärs ut i respektive lära. I och med att 

skribenten likställer genusvetenskapen med något hen anser inte är en riktig vetenskap 

underminerar hen därmed hela vetenskapen och säger således ”detta är ingenting att tro på, 

det är bara påhitt”.  

 Subtil förnekelse kan också uttryckas genom användandet av citattecken för att 

underminera trovärdigheten i uttalandet, som vi kan se i följande exempel ”Din 

”slutledningsförmåga” är häpnadsväckande”.
72

 Här vill skribenten (S1) tydligt markera att S2 

helt enkelt saknar en god slutledningsförmåga och avfärdar därmed alla S2s argument som 

irrelevanta för diskussionen.   

 Vetenskaplig legitimering användes 11 gånger i kommentarsfälten på artiklarna. 

Ett exempel på denna vetenskapliga legitimering är hämtad från artikeln som behandlade 

könsneutrala leksakskataloger. Där uttalar en skribent sig på följande sätt:  

Det ÄR skillnad på pojkar och flickor. 

http://www.psychologytoday.com/blog/the -scientific-

fundamentalist/200804/why-do-boys-and-girls-prefer-different-toys 

Skribenten menar att denna diskurs är irrelevant då hen menar att det faktiskt finns skillnader 

mellan könen, vilket hen legitimerar med att länka till en artikel som framstår som 

vetenskaplig. 

 Slutligen fanns det ingen som använde sig av strategin kvinnohat i det material 

vi valt att analysera på aftonbladet.se. Detta kan ha att göra med den höga graden av censur 

som existerar på hemsidan. Det var tydligt att vissa kommentarer hade tagits bort, då vissa 

kommentarer såg ut att vara en del av en konversation, där ena konversationsparten saknades.  

Flashback – hög grad av anonymitet, låg grad av censur 

På Flashback krävs endast en e-post adress för att användaren ska kunna registrera sig. Det är 

även så att det är förbjudet att ge ut information vilket skulle kunna avslöja någon av 

användarnas riktiga identitet. Dessutom tas endast kommentarer eller trådar bort som inte hör 

hemma i den tråd de ligger i eller att den tråd som skapats redan har skapats och alltså skall 
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diskussionen fortsätta där.
73

 Detta ger Flashback en hög grad anonymitet samt en låg grad av 

censur. 

 Det direkta angreppet förekom 37 gånger i materialet på Flashback, detta är lika 

många gånger som på Aftonbladet men då 297 kommentarer studerades på Aftonbladet och 

endast 213 på Flashback så förekommer denna strategi i högre grad på Flashback, se bilaga 1 

figur 5. Den näst vanligaste strategin på Flashback var subtilt angrepp som användes 21 

gånger. Till skillnad från Aftonbladet var det på Flashback framförallt två strategier som kan 

ses som dominanta medan det på Aftonbladet var mer spritt mellan olika strategier som 

förekom nästan lika mycket. På Flashback förekom även strategin kvinnohat (7) men den 

vetenskapliga legitimeringen saknades.  

 Ett exempel på en kommentar som innehåller strategin direkt angrepp är hämtad 

från en tråd på Flashback där trådskaparen (TS) frågar varför Nintendo inte får någon kritik 

för den sexistiska framställningen av kvinnor som enligt TS existerar i deras TV-spel i form 

av t.ex. prinsessan Peach i olika Super Mario spel:  

Det är grovt förolämpande att gnälla på kvinnor i spel medans det finns kvinnor i 

VERKLIGHETEN som blir dödade för att de visar sitt hår eller ansikte.
74

  

Personen som skrivit kommentaren som här redovisats uttrycker tydligt att hen inte håller med 

TS om att en sådan diskussion är nödvändig, att diskussioner om hur kvinnor framställs i spel 

är rent av förolämpande mot kvinnor då det är värre i verkligheten. Hen förmildrar inte sitt 

uttalande utan är väldigt direkt med vad hen tycker. Denna kommentar reproducerar 

patriarkatets dominans genom att den tar bort frågan om sexism och objektifiering av kvinnan 

och hur sexismen och objektifieringen är en del av vår vardag i bland annat TV-spel.  

Den strategi som användes mest efter direkt angrepp på Flashback var subtilt angrepp 

tillskillnad från Aftonbladet där förmildring var den strategi som var näst vanligast. 

Nedanstående citat är hämtat ur en tråd som behandlar frågan om normen kring att kvinnor 

måste raka sig på ben, armar och könsorgan för att bli accepterade i samhället. TS menar att 

detta är en del av objektifieringen och skriver att hen är trött på att ständigt objektifieras och 

frågar varför kvinnor ska raka benen medan män inte behöver göra det.
75

 

Hår på ryggen är inget kvinnor finner attraktivt till exempel, ändå klagar inte männen på 

det, ändå säger inte männen att kvinnor är sexistiska svin. Är det jobbigt att raka sig, 
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TS? Till och med jag som man rakar mig under armarna, men jag gråter inte ut i trådar 

för det.
76

 

Skribenten som citeras ovan tar avstånd från tanken om en objektifiering av kvinnan utifrån 

den patriarkala samhällsstrukturen men förmildrar sitt uttalande något. Hen gör detta genom 

att uttrycka att även mannen är tvungen att raka sig för kvinnors skull, att tvånget om att raka 

sig inte enbart rör kvinnan och alltså inte ett problem som beror på en könsmaktsordning där 

enbart kvinnan är till för mannen. Hen framställer dock männen i en bättre dager än kvinnorna 

då männen inte gnäller över det faktum att de måste raka sig samt att de inte säger att 

kvinnorna är sexistiska svin när de måste raka sig, vilket anspelar på att kvinnor säger att män 

är sexistiska svin när kvinnorna känner att de måste raka sig. Hen fortsätter med att även hen 

själv rakar sig under armarna men att hen ”inte gråter för det”
77

vilket visar att hen tycker att 

kvinnorna är löjliga som gnäller över det faktum att de måste raka sig för att accepteras av 

samhället.  

På Flashback existerade även kvinnohatet vilket det inte gjorde på Aftonbladet. Vid 

sju tillfällen så dyker kvinnohatet upp. Samtliga av dessa kommentarer är aggressiva, 

sexualiserade eller innehåller ord som är nedsättande mot kvinnor.  En av dessa kommentarer 

är hämtad ur en tråd som behandlar objektifieringen av kvinnor. TS har i denna tråd frågat om 

det inte är kvinnor som själva är att skylla för objektifieringen av kvinnor. Att det är dem som 

gör att kvinnor objektifieras och inte patriarkatet eller mannen.
78

 

Säljer man sexig kropp och fitta till högst bjudande så objektifierar man sig själv.
79

 

I denna kommentar uttrycker skribenten att kvinnor får skylla sig själva för objektifieringen 

av kvinnan, detta då de själva ”säljer” sin kropp och sitt könsorgan till männen. Detta 

uttalande, precis som ämnet i tråden i sig, skulle kunna ses som en egen strategi. En strategi 

där en person ur den dominanta gruppen gör ett uttalande som lägger över skulden i en fråga 

på den grupp som blir förtryckt av den dominanta gruppen och den dominanta gruppen blir då 

fri från skuld. Vi har dock valt att fokusera på det som gör detta uttryck aggressivt, 

sexualiserat och förnedrande mot kvinnor. Kommentaren uttrycker ett förakt mot kvinnor som 

enligt skribenten alltså säljer sig själva, att detta inte handlar om yrket prostitution går att anta 

då detta är en del av det som diskuteras i tråden. TS skriver nämligen att kvinnor söker partner 

beroende på status och välstånd snarare än utseende som männen gör och använder sitt 
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utseende för att få en manlig partner.
80

 Det handlar alltså snarare om att kvinnor har sexuella 

kontakter, visar upp sina kroppar i och utan kläder, klär sig efter klädkoder som samhället ser 

som sexuellt attraktiva för att de få kontakt med män som är välställda och på så vis ”säljer” 

sig. Det går även att se denna kommentar som en kränkning mot samtliga kvinnor som känner 

sig objektifierade, de förminskas genom att liknas med prostituerade och detta yttrande kan 

därför ses som strategin kvinnohat. 

Den andra kommentaren från Flashback som innehåller kvinnohat som vi valt att 

redogöra för är tagen ur tråden där objektifiering av kvinnan diskuteras utifrån det att hen 

känner ett tvång från samhället att raka vissa kroppsdelar. 

Antar att du ser ut sådär, det är därför du klagar. När fan ska ni jävla feminister inse att 

ni är inte som männen, mannen är starkare och smartare än kvinnor, har alltid varit och 

kommer alltid vara. Sen varför är alla feminister så jävla fula? Blir ni feminister på 

grund av att ni är fula ?
81

 

I den här kommentaren så framgår ett hat mot feminister och en förminskning av kvinnor som 

grupp och biologiska varelser. Skribenter skriver tydligt att män är både strakare och smartare 

än kvinnor och undrar när dessa ”jävla feminister” skall inse detta. Sedan går hen vidare och 

frågar varför alla feminister är så fula. Hen kommenterar alltså deras utseende istället för 

deras åsikter. Skribenten frågar dessutom om feministerna blir feminister just på grund av att 

de är fula. Vilket förminskar feministernas åsikter och anspelar på att feminister blir 

feminister för att de är fula, inte kan få en man och därför måste gå till attack mot männen, 

inte för att de har politiska åsikter. 

 Strategin vetenskaplig legitimering saknades, som sagt, helt och hållet på Flashback. 

Som vi såg var den inte är särskilt vanlig på aftonbladet.se heller, men den förekom ändå i 11 

fall. Vi kommer även se att strategin förekommer i färre fall även på Avpixlat. Detta kan 

betyda att den vetenskapliga legitimeringen är mer nödvändig då personer löper större risk att 

tappa sitt sociala ansikte än när denna risk är minimerad med hjälp av anonymitet. 

Avpixlat – hög grad av anonymitet, medel grad av censur 

På nyhetssidan avpixlat.info finns dock en högre grad av censur än vad som finns på 

Flashback, de har regler som inte får brytas angående hot och sexistiska påhopp, kränkningar 

etc. Dessa får inte förekomma och om någon på Avpixlat skriver en kommentar som leder till 

lagbrott så står personen som skrivit och publicerat kommentaren till ansvar för kommentaren. 
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Anonymiteten är dock hög, precis som på Flashback krävs endast en e-post adress för att 

registrera ett användarkonto som krävs för att en person ska kunna kommentera.
82

 

 På avpixlat.info så har 206 kommentarer analyserats rörande två olika artiklar, 

precis som på Flashback forum och på aftonbladet.se så är den vanligaste strategin på 

Avpixlat direkt angrepp. Subtil förnekelse den näst vanligaste strategin, detta till skillnad från 

Flashback där denna strategi inte alls var särskilt vanlig, men som på Aftonbladet var en av tre 

strategier som användes i nästan lika stor grad efter det direkta angreppet. Strategin positiv 

självpresentation förekom sju gånger på Avpixlat och följdes därefter av förnekelse och 

motattack vid sex tillfällen, men endast i en artikel, artikeln som behandlade frågan om att två 

genusstudenter uppmanade kvinnor att inte rösta på Sverigedemokraterna. Kvinnohat som 

reproduktionsstrategi förekom nio gånger, trots en slags självcensur. Vi kommer även se att 

vetenskaplig legitimering förekom fem gånger på Avpixlat.  

 Ett exempel på direkt angrepp som strategi är hämtat från en av de två 

kommentarsfälten som studerades på internetsidan avpixlat.info. Artikeln till vilken 

kommentarsfältet tillhör handlar om en debattartikel som två genusstudenter lagt upp på SVT-

debatt där de uppmanar kvinnor att inte rösta på SD för deras egen skull. Exemplet lyder som 

följer:
83

 

Man kunde ju alltid börja med att erkänna att kvinnovåld är överrepresenterat bland 

landets utomeuropeiska invandrare, visst är det märkligt att man aldrig hör feminister 

och genusforskare sätta könstympning och hedersmord i sitt rätta sammanhang, tvärt 

om brukar man bara generalisera med "svenska män"?
84

 

Detta uttalande är inte inlindat och inte subtilt på något vis. Skribenten uppmanar oss läsare 

att erkänna att kvinnovåldet är överrepresenterat hos våra utomeuropeiska invånare och blir 

därmed ett direkt angrepp. Skribenten påpekar att det är märkligt att feminister inte erkänner 

könsstympning och hedersmord som kvinnovåld som utförs av invandrare, utan snarare 

generaliserar svenska män. Hen tar alltså tydligt avstånd från tanken på att kvinnor inte ska 

rösta på Sverigedemokraterna då det är det enda partiet i Sveriges riksdag som vill minska 

invandringen i Sverige dramatiskt. Hen förminskar dessutom genusforskningen och 

feminismen genom att säga att representanter för dessa grupper aldrig talar om vissa brott mot 

kvinnor i dess rätta sammanhang som skribenten menar är självklara, alltså våld mot kvinnor 

utfört av icke europeiska män. Feministerna och genusforskarna utmålas då som styrda av 
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politiskt korrekta intressen och förminskas vilket reproducerar patriarkatets dominans i 

samhället. Det skulle gå att se detta uttalande som en subtil förnekelse då skribenten 

underminerar trovärdigheten i genuspositionen, men vi har valt att inte se det på det viset då 

uttalandet är så pass direkt som det är. 

Som nämnts tidigare så var den näst vanligaste strategin som skribenterna på Avpixlat 

använde den subtila förnekelsen. Den subtila förnekelsen som redan har presenterats i 

teorikapitlet och sedan i avsnittet som behandlar kommentarsfälten på Aftonbladet återfanns i 

35 kommentarer på Avpixlat. Den strategi som var vanligast efter det var subtilt angrepp 

vilket endast stod för 11 kommentarer och resterande strategier förekom inte mer än 10 

gånger på Avpixlat. Detta visar att det på Avpixlat inte alls var lika spritt bland vilka 

kommentarer som användes som på Aftonbladet. Utan att det snarare är som på Flashback 

framförallt två strategier som dominerar, även om de dominerande strategierna inte är de 

samma på de två olika internetsidorna, samt en tredje strategi som används i någon mån. En 

av artiklarna som studerades på Avpixlat handlade om en kvinna som i ett föredrag hade tagit 

ett kritiskt ställningstagande till dagens feminism.
85

 Från kommentarsfältet till denna artikel är 

följande kommentar hämtad som är en subtil förnekelse:  

… genustramset är så fruktansvärt löjligt och frustrerande att lyssna på att man blir 

tokig
86

 

Detta citat är en subtil förnekelse eftersom skribenten använder sig av avståndstagande ord för 

att underminera personer som menar att genusforskning och feminism är något sunt och bra. 

Skribenten gör detta genom att använda ord som ”genustramset”. Genus är alltså inte 

forskning och vetenskap utan bara trams som hen menar är ”fruktansvärt löjligt och 

frustrerande” till och med så frustrerande att lyssna på att hen håller på att bli tokig. 

Patriarkatets dominans reproduceras här igenom att en skribent förklarar de rörelser och 

teorier som gör motstånd mot patriarkatet som löjligt frusterarande trams. 

På Avpixlat återfanns den vetenskapliga legitimeringen som användes en del på 

Aftonbladet, dock inte i samma utsträckning. Bland de 297 kommentarer som analyserades på 

Aftonbladet så förekom den vetenskapliga legitimeringen som sagt 11 gånger, vilket betyder 

att den vetenskapliga legitimeringen förekom i 3,7% av de analyserade kommentarerna. På 

Avpixlat förekom den vetenskapliga legitimation i 2,4% av kommentarerna, vilket innebär att 

strategin förekom fem gånger bland de 206 kommentarer som studerats på Avpixlat. Detta 
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kan ses som en liten skillnad, men skillnaden blir större om man istället för att endast jämföra 

Aftonbladet och Avpixlat, jämför anonyma internetkontexter med mindre anonyma. Om vi 

gör detta räknas även de kommentarer som analyserades på Flashback in i den anonyma 

kontexten, vilket gör att den vetenskapliga legitimeringen förekommer i 1,2% av 

kommentarerna i denna kontext. Den mindre anonyma kontexten utgörs i denna studie endast 

av aftonbladet.se där vetenskaplig legitimering förekom i 3,7% av kommentarerna vilket gör 

att skillnaden i användandet av den vetenskapliga legitimeringen blir större.  

Vid de fem tillfällen som denna strategi användes på Avpixlat, var det dock samma 

källa som skribenterna refererade till, vilket inte var fallet på Aftonbladet. Samtliga personer 

som använde sig av denna strategi på Avpixlat refererade nämligen till ett Norskt tv-program 

vid namn Hjernevask.
87

 Detta ska enligt dessa skribenter vara en serie som sänts på NRK.
88

 

 Något som även var intressant, i det resultat som analysen av kommentarerna på 

Avpixlat visade, var att i den första artikeln som studerades, som handlade om en kvinna som 

ifrågasatte genusvetenskapen och feminismen, förekom inte strategierna positiv 

självpresentation och förnekelse och motattack över huvudtaget. Men i den andra artikeln, 

som handlade om att två genusstudenter hade uppmanat kvinnor att inte rösta på Sverige 

demokraterna på SVT-debatt, var det sju personer som använde sig av positiv 

självpresentation och sex personer som även använde sig av förnekelse och motattack.
89

 

 Även på Flashback var denna strategi vanligare i den tråd där mannens 

objektifiering av kvinnan diskuterades i form av kvinnors tvång till rakning av diverse 

kroppsdelar.
90

 Det visar sig alltså att den positiva självpresentationen, som går ut på att 

beskriva den egna gruppen som en tolerant och respektabel, är en vanligare strategi när den 

egna gruppen blir direkt ifrågasatt och inte alls lika vanlig när det till exempel är Nintendo 

som ifrågasätts, även om båda ifrågasätts i en kontext rörande genusteori och feminism. Ett 

exempel på positiv självpresentation är hämtat ur kommentarsfältet i den andra artikeln på 

Avpixlat, alltså den artikel som behandlade två genusstudenters uppmaning att inte rösta på 

Sverigedemokraterna. 

Som SD-sympatisör så kommer du att märka att i princip alla av oss älskar kvinnor och 

är för jämställdhet.
91
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Skribenten gör här ett uttalande för att visa att den grupp som är ifrågasatt, 

Sverigedemokrater, inte alls har någon dålig kvinnosyn eller bedriver någon kvinnoovänlig 

politik, vilket de två genusstudenterna ansåg eftersom de uppmanade kvinnor att inte rösta SD 

för kvinnornas egen skull. Det är här viktigt att påpeka att det är just den toleranta 

framställningen av gruppen som gör skillnaden mellan en positiv självpresentation och en 

förmildring, när en person använder sig av en förmildring så framställer personen sig själv 

som tolerant medan när en person utför en positiv självpresentation framställer den personen 

hela gruppen som tolerant. Skribenten som citeras ovan försäkrar oss läsare och framförallt en 

SD-sympatisör, att alla Sverigedemokrater älskar kvinnor och är för jämställdhet. Gruppen 

Sverigedemokrater framställs därmed som toleranta. Detta citat i sig måste inte leda till en 

reproduktion av patriarkatets samhällsdominans, dock följs den positiva självpresentationen 

nästan alltid av en förnekelse och motattack och så även i detta fallet. Skribenten fortsätter 

nämligen med att skriva: 

Svensk feminism har dock slutat handla om jämställdhet för länge sen, så den 

eventuella kritiken du ser mot feminismen som ideologi handlar i grund och botten om 

frustration över att kampen om kvinnors rättigheter har upphört, och att man istället 

skiftat fokus till att genusanpassa Herr Gårman-skylten och att analysera hur jämställd 

den kommunala snöskottningen är på vintern. Såna icke-frågor utvecklar inte samhället, 

och det hjälper heller inte svenska kvinnors situation. Det är ett svek som inte bara 

kvinnor blir förbannade över. 

Här förnekar skribenten att Sverigedemokraterna skulle föra en ojämnställd politik och går 

sedan till motattack genom att säga att dagens feminism inte handlar om jämställdhet längre. 

Den har gått från att handla om kvinnors rättigheter till att genusanpassa samhället vilket inte 

utvecklar samhället enligt skribenten. Då dagens feminister ifrågasätter Sverigedemokraternas 

jämställdhetspolitik är inget problem, då Sverigedemokrater älskar kvinnor och är för 

jämställdhet medan dagens feminister egentligen inte är det. Denna andra delen av denna 

kommentar bidrar till att reproducera patriarkatets dominans då feministiska tankar och 

ideologier ifrågasätts, attackeras och förklaras som teorier som inte hjälper svenska kvinnors 

situation och inte utvecklar samhället. 

 Som vi tidigare redovisat så existerade inget kvinnohat i de kommentarsfält som 

vi studerat på aftonbladet.se men det fanns sju stycken kommentarer som kategoriserades som 

kvinnohat i de trådar som studerades på Flashback. Detta tyder som sagt på att extremare 

beteenden blir vanligare om förövaren kan agera i det dolda precis som den tidigare 

forksningnen visar. Frågan om hur en högre grad av censur påverkar detta har vi dock inte 
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besvarat. Kvinnohatet förekom i nio fall på Avpixlat, vilket även det tyder på att mer extrema 

beteenden förekommer i miljöer där förövaren kan vara dold eftersom Avpixlat precis som 

Flashback har en hög grad av anonymitet.
92

 Dock har Avpixlat inte en lika låg grad av censur 

som Flashback har. Vi har i denna uppsats klassat avpixlat.info som en kontext med 

medelgrad av censur, då det finns moderatorer som tar bort kommentarer som bryter mot 

regler som säger att till exempel hot och sexistiska påhopp inte får förekomma. Trots detta har 

vi sett att det extrema beteendet förekommer i högre grad bland kommentarerna på Avpixlat. 

På Flashback förekommer kvinnohatet i 3,3% av kommentarerna och på Avpixlat i 4,3% av 

kommentarerna. I de två kommentarsfält som studerades var det även fyra kommentarer som 

var borttagna vilket tyder på att censuren till viss mån existerar men att personer på Avpixlat 

inte drar sig från att skriva kommentarer som ses som hatiska mot kvinnor trots allt.
93

 Som 

svar på en kommentar som senare hade tagits bort, hade en annan skribent kommenterat att 

det är sådana kvinnoförnedrande kommentarer som gjorde att andra människor får en negativ 

inställning till Avpixlat och frågade sedan moderator om kommentaren verkligen skulle stå 

kvar. Moderatorn svarade och tackade för hjälpen och tog följdaktligen bort kommentaren då 

den var borttagen när vår studie av kommentarsfältet gjordes.
94

 Det existerar alltså en viss 

mån av självcensur på Avpixlat, där läsare och skribenter på internetsidan hjälps åt för att få 

en mer rumsren diskussion. 

Den manliga martyren, gråtande kvinnan och upplysta despoten 

Som nämnts tidigare har vi upptäckt att det i materialet, som analyserats i denna studie, 

existerar 4 strategiöverskridande teman. Dessa teman används för att på något vis ge 

legitimitet till en skribents uttalande och de existerar alltså oberoende av vilken strategi 

skribenten använder. Den upplysta despoten användes i flera fall i samtliga kontexter som 

studerades och var den absolut vanligaste av dessa strategiöverskridande teman och förekom 

sammanlagt 66 gånger i materialet. I den första artikeln på Avpixlat, som handlar om ett 

föredrag om feminism och hur fel feministerna har, skriver en skribent sig på följande sätt: 

"Genusforskningen" bedrivs av en klick androgyna personer, de flesta kvinnor men även 

några män, som har fötts med en mer eller mindre avvikande hormonbalans. Kvinnor med 

mer testosteron och mindre östrogen, män med mer östrogen och mindre testosteron än 

normalnivåer för heterosexuella. En del av dem är bi- eller homosexuella men för övrigt 

inte biologiskt eller anatomiskt annorlunda än de flesta. Detta gör att de även mentalt är 
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avvikande. De känner sig obekväma i sin könsroll, eftersom de inte upplever att de passar 

in i vare sig mans- eller kvinnorollen så som de normala gör…
95

 

Detta är alltså bland annat ett exempel på det strategiöverskridande temat: den upplysta 

despoten. Skribenten vet vilka genusforskarna är och varför de intresserar sig för 

genusforskning. Hen presenterar detta som fakta utan att hänvisa till någon tidigare forskning 

forskare eller andra personer som kan tänkas ha en auktoritär position för att styrka sitt 

resonemang. Hen använder dessutom en subtil förnekelse då hen väljer att skriva 

genusforskning inom citattecken(”genusforskning”), för att sedan förklara genusforskare som 

biologiskt och mentalt avvikande från övriga samhällsmedborgare. Hen reproducerar 

patriarkatets samhällsdominans med hjälp av subtil förnekelse som förminskar 

genusforskningen och därmed tanken om det patriarkala samhällssystemet och ger dessutom 

sitt uttalande mer tyngd genom att uttrycka sig som en upplyst despot. 

Det gråtande kvinnan och den manliga martyren var något ovanligare och 

saknades nästan helt på Avpixlat, men förekom i flertalet fall på både Flashback och på 

Aftonbladet. Den gråtande kvinnan är ett tema där skribenten utmålar kvinnor eller feminister 

som gnällig eller lättkränkta personer som utmålar sig själva som offer. I Flashback-tråden 

som handlade om sexism i TV-spel kunde vi läsa hur en skribent ansåg att kvinnor inte ska 

gnälla över att de måste  raka sig: 

Är trött på alla kvinnor som försöker få dem själv framför som offer.. Vi tvingar inte er att 

hålla på att raka er eller något, men om ni vill träffa en snygg och attraktiv man, så får ni ju 

vara attraktiva tillbaka.
96

 

Skribenten här menar alltså att alla kvinnor utmålar sig som offer. Det är inte någon social 

struktur som gör att så många kvinnor rakar olika kroppsdelar eller känner att de måste göra 

det. Det är kvinnornas eget val att göra detta speciellt om de vill ha en attraktiv man, de borde 

göra som de vill och helt enkelt sluta gnälla. Här används den gråtande kvinnan i samband 

med strategierna positivt självpresentation och förnekelse och motattack. Skribenten utmålar 

gruppen män som en tolerant grupp genom att säga att ”Vi tvingar inte er att hålla på att raka 

er eller något…” och går sedan till motattack genom att säga att kvinnorna får göra som de 

vill men borde raka sig om de vill träffa en attraktiv man och att de bör sluta gnälla. Genom 

att skribenten förkastar tanken om den sociala konstruktionen, patriarkatet, och lägger över 

ansvaret på kvinnlig objektifiering som tar sig i uttryck av kvinnlig kroppsrakning, så 
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reproducerar hen därmed den patriarkala samhällsdominansen. Detta strategiöverskridande 

tema används då för att ge tyngd åt de två övriga strategierna (positiv självpresentation och 

förnekselse och motattack), för att på så vis även underminera vissa kvinnors upplevda 

förtryck av patriarkatet.  

 Ett exempel på den manliga martyren är hämtad ur Gudrun Schymans artikel på 

aftonbladet.se där Schyman menar att feministiska frågor måste ges större plats inom den 

politiska arenan. I kommentarsfältet uppstår då en diskussion om kvotering där en av 

skribenterna uttrycker sig som följer: 

Gött, att det är tjejernas tid att ta lite mer ansvar, ta lite mer av skitgörat: - 70-90 timmars 

arbetsvecka - 100-150 resdagar per år - bli ansiktet utåt vid skandaler och olyckor - dygnet 

runt bli pressad av aktieägare, konkurenter, media, facket...Då kanske männen i nuvarande 

ledande positioner ÄNTLIGEN: - kan få lite tid att se sina barn växa upp - kunna umgås 

med sin fru utan konstant samtidigt tänka på jobb - börja med någon av sina gamla 

fritidsintressen - börja umgås med vänner som inte är kopplade till jobbet Grattis tjejer, det 

är bara att hugga in.
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I detta uttalande visar skribenten hur synd det är om mannen som måste jobba hårt, 

förlora viktig tid med sina barn och dessutom åsidosätta sina fritidsintressen för 

jobbet. Skribenten menar kort och gott att det ska bli skönt för mannen om kvinnan 

börjar bära lite av den bördan. Denna kommentar har vi då klassat som temat den 

manliga martyren, då skribenten sätter männen i en offerposition och visar på att det 

egentligen är synd om mannen och inte tvärtom. Vi har dessutom klassat detta 

uttalande som strategin subtilt angrepp då personen indirekt säger sig vara mot 

kvotering men lindar in det med hjälp av sarkasm och med att måla upp en bild av 

den manliga martyren som gör självuppoffringar för sin familj. Användningen av 

detta tema får då funktionen att styrka och samtidigt linda in skribentens uttalande. 

Syftet med denna kommentar är således att försöka reproducera patriarkatets 

samhällsdominans.  

Som nämnts tidigare existerade knappt den gråtande kvinnan eller den manliga 

martyren på avpixlat.info, dock fanns det i de kommentarfält som studerades, ett tema som 

inte existerade i någon av de andra två kontexterna, nämligen det tema som vi valt att kalla 

främlingsfientlig legitimering. I detta tema beskyller skribenten invandrare (eller snarare 

personer från icke nordiska/västerländska kulturer) och målar ut dessa som syndabockar för 

bland annat det kvinnoförtrycket som existerar i Sverige idag. De menar att om invandringen 
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ökar, ökar även förtrycket av svenska kvinnor och kvinnovåldet likaså. Ett exempel på detta 

kommer från artiklen på Avpixlat som handlar om att kvinnor inte bör rösta på 

Sverigedemokraterna för egenskull. 

Jag skrev faktiskt en kommentar under artikeln. Självklart blev jag censurerad. Mitt 

budskap var att är man, som jag, förälder till två barn som har växt upp i den påtvingade 

mångkulturen så finns det bara ett parti att rösta på - SD. Det tycker även mina barn och 

många av deras kompisar, som blir förstagångsväljare 2014. Valvakan 2014 kommer att bli 

mycket intressant. Frågan är - hur bröt detta mot kommentarsreglerna?
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Skribenten använder sig här av främlingsfientlig legitimering då hen menar att om 

man har familj och tvingas leva upp i den ”påtvingade mångkulturen” är det 

självklart att rösta på Sverigedemokraterna. Det spelar ingen roll vad de har för övrig 

jämställdhetspolitik, det viktiga är att få bort den påtvingade mångkulturen. 

Skribenten använder sig även av strategin moralisk utpressning, då hen menar att om 

man tycker som hen och sedan skriftligt eller verbalt uttrycker det blir man 

censurerad. Genom att skribenten skiftar fokus från genus- och jämställdhetsfrågan 

till frågan om ”den påtvingade mångkulturen” under en artikel som just handlar 

jämställdhet, reproducerar hen patriarkatet samhällsdominans genom att säga att det 

minsann finns värre saker att tala om, mångkultur. 

Slutsatser 

Vi ska i detta avsnitt redovisa för de slutsatser som vi dragit av denna studie. I det material 

som vi studerat är det vanligare att personer använder sig av mer subtila strategier för att 

reproducera patriarkatets samhällsdominans. Personerna verkar alltså vara måna om att 

skydda sitt sociala ansikte till viss del. Samtidigt är den absolut vanligaste strategin direkt 

angrepp, en strategi där förlusten av det sociala ansiktet inte tas i åtanke. I de kontexterna där 

skribenterna har anonymitet är de mer subtila strategierna inte lika vanliga som i kontexter 

med lägre grad av anonymitet, vilket visar på att en skribent inte är lika mån att skydda sitt 

sociala ansikte när skribenten är dold. Dock ska tilläggas att i samtliga kontexter var det 

vanligare med subtila strategier än direkta, även om den vanligaste strategin i samtliga 

kontexter var direkt angrepp, som inte är en subtil strategi.  

 Precis som den tidigare forskningen påvisat är även mer extrema uttryck 

vanligare i kontexter där förövaren är dold. Det var vanligare med kvinnohat i de två 
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kontexter där talaren var anonym, dock såg vi inte att graden av censur påverkade 

användandet av extrema uttryck, då användandet av kvinnohat inte minskade i och med att 

censuren ökade.  

 En annan faktor som visade att skribenterna som inte är anonyma är mer måna 

om att skydda sitt sociala ansikte är det faktum att den vetenskapliga legitimeringen förekom 

oftare hos skribenter som befann sig i kontexten med en låg grad av anonymitet. 

 I en kontext där anonymiteten var låg var användandet av strategier mer varierat 

än i de kontexter där anonymiteten var hög. På Aftonbladet, där en person var tvungen att 

logga in med ett Facebook-konto, var det fler strategier som förekom oftare än i de andra två 

kontexterna där det framförallt var två strategier som var dominerande och övriga strategier 

användes i mycket lägre utsträckning. 

Diskussion 

I slutsatsen ovan besvarades de frågeställningar studien bygger på. Studiens syfte har 

uppfyllts då vi redogjort för på vilket sätt patriarkatets dominans reproduceras både oberoende 

av och inom de specifika kontexter som vi undersökt. Det är självklart så att denna studie inte 

kan redogöra för hur denna reproduktion sker på mikronivå i samtliga delar av samhället. 

Dock är syftet med denna studie att endast undersöka hur dominansen reproduceras i 

kommentarsfält och på internetforum som behandlar jämställdhet, vilket denna studie har 

gjort och resultatet av denna undersökning har redogjorts för i avsnittet resultat och analys. 

Denna studie kan på så vis ge inblick i hur det kan se ut när patriarkatets dominans 

reproduceras på mikronivå. Genom att göra detta har denna studie bidragit till den tidigare 

forskningen, dels genom att ge en genusteoretisk ingång i frågan om extrema beteenden på 

Internet och dels genom att ge forskningen kring kvinnovåld och kvinnoförtryck en bredare 

grund genom att införa just Internet som fält i denna kontext. Det skulle även gå att hävda att 

studien har bidragit till att se på frågan om kopplingen mellan det sociala ansiktet och olika 

reproduktionsstrategier i en nätbaserad, svensk kontext på mikronivå. Det visar sig att denna 

studie går hand i hand med den tidigare forskningen och de teorietiska utgångspunkter som 

valts för denna studie. I frågan som rör extrema beteenden på Internet visar undersökningen 

att dessa förekommer i högre grad när graden av anonymitet är högre, vilket även gäller 

extrema beteenden mot kvinnor. I den tidigare forskningen sker dessa extrema beteenden i 

form av fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor ofta dolt inom hemmets väggar och här sker 

det extrema beteendet i form av kvinnohat dold bakom Internets anonymitet. De teoretiska 
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utgångspunkterna som använts styrks av denna studie. I denna studie framgår att det är 

vanligare att subtila strategier förekommer än direkta sådana vilket visar på att personerna i 

den dominanta gruppen är mån om att skydda sitt sociala ansikte när de reproducerar sin 

dominans. 

 En fråga som vi anser är  väsentlig att lyfta fram efter denna studie är frågan om 

det verkligen är anonymiteten som är avgörande för i vilken mån skribenterna känner att de 

måste skydda sitt sociala ansikte. Det är mycket möjligt att det är andra faktorer som påverkar 

hur en person känner att den kan uttrycka sig i en viss kontext. Det kan vara så att det är fler 

läsare av Aftonbladet, än vad det är på Avpixlat vilket skulle göra att skribenterna är mer 

försiktiga då de inte vet vilka som ser det de skrivit. Eller att det är personer som innehar en 

delad social identitet som skriver på Avpixlat och Flashback, medan det på Aftonbladet är en 

mer varierad läsarkår. Vi menar alltså att resultatet skulle kunna variera på grund av vilka 

faktorer som avgör vad som utgör en viss kontext och att det antagligen inte går att förklara 

samtliga skillnader i hur skribenterna uttrycker sig enbart med hjälp av frågan om anonymitet 

och censur. Vi menar dock att frågan om anonymitet och censur bör vara två viktiga faktorer, 

då den tidigare forskningen visar på att extrema beteenden förekommer i större grad när 

personer är dolda. Detta gör att denna studie skulle kunna vara en del av en större studie där 

fler faktorer tas i åtanke. 

 En annan viktig fråga som är värd att resa, efter denna studie, är frågan om 

författarnas förförståelse. Som vi uttryckt tidigare är vi fullt medvetna om att vår förförståelse 

har påverkat vilka resultat vi fått, då den påverkat hur vi tolkat materialet. Vi har försökt att 

minimera detta problem så gått det går genom att kontinuerligt i analysen redogöra för hur vi 

tänkt kring vissa utvalda uttalanden. Men eftersom det bara är en bråkdel av de uttalanden 

som ligger till grund för studien som redogjorts för finns här ändå något av ett problem 

angående studiens reliabilitet. 
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Figur 5 - Förekommande av strategier i procent 

 

 

Figur 6 - Förkommande av strategiöverskridande teman i procent 
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