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Abstract 

Online communication is a sphere where users share their views and opinions. The aim of this 

thesis was to scrutinize how a discussion thread in an internet forum creates certain images 

and thoughts about racialized and non-racialized women. From a social constructive 

standpoint and post colonial theory my text analyze has put light on how women is targeted as 

objects. Racialized and non-racialized women are distinguished and compared as opposites 

and then evaluated as non-attractive or attractive by their looks and behaviors. Racialized 

women were repeatedly portrayed as masculine, conservative and victims of patriarch 

families, whereas non-racialized women were often deployed as attractive, independent and 

sexually active. The categorization of the racialized women as ugly or exotic beauty indicates 

how colonial and sexist ideas are constructing racialized women as the “other” while the non-

racialized women are the norm. The evaluation of the women as attractive or non-attractive is 

based on ideas that privilege non-racialized beauty standards and favor middleclass femininity 

ideals. The discussion examines not only ideas that are prominent but shows what the 

tolerable climate is online.  
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Inledning 

På senare tid har det varit en omfattande medierapportering om näthat gentemot privat- och 

offentliga personer som sker via e-post, kommentarsfält på exempelvis bloggar och tidningar 

samt på internetcommunities. Med anledning av detta har jag valt att rikta uppmärksamhet 

mot hur tonen är i kommunikationen på internet.  

Enligt Ann-Charlotte Marteus, ledarskribent på Expressen är det framförallt tre ämnen som 

väcker starka reaktioner bland näthatarna och det är invandring och feminism (Sveriges radio 

2013). Det kan eventuellt delvis vara ett resultat av att det råder ett missnöje i samhället 

gentemot invandrare, homosexuella och feminister. Det blir tydligt när Sveriges fjärde största 

parti har en negativ bild gentemot dessa tre grupper (sifo, sverigedemokraterna, svd, expo 

2012 och expo 2013).  

Hur det skrivs på nätet om dessa grupper kan vara en grogrund för en utbredd rasism, 

homofobi och sexism - inte minst för att flytta fram gränserna för vad som är ok att säga om 

grupperna. Internet är en del av verkligheten, vad som förekommer där avspeglar ett visst 

klimat.  

 

Problemformulering 

Med utgångspunkt i sociologen Martin Bergs begrepp online och offline, kommer även jag att 

använda de begreppen för att separera de handlingar som sker på internet från de som sker i 

det fysiska vardagslivet (Berg 2011 s. 118). Berg lyfter fram att internetkommunikationen kan 

upplevas olika beroende på vem det är som skriver eller läser. En viss kommunikation kan 

upplevas som rumslig och ”tidsmässigt nära” medan den kan vara främmande för en annan. 

Berg skriver att det inte är självklart att det går att jämföra det sociala livet online och offline 

(Berg 2011 s 125). 

Vad som sker online kan däremot påverka det som sker offline. Berg menar att det är svårt att 

separera nätinteraktionerna med de som sker offline eftersom interaktioner online kan få 

konsekvenser samt att det kan leda till möten mellan aktörerna offline (Berg 2011 s. 122). Det 

så kallade ”Instagram-upproret” i Göteborg är ett tydligt exempel på detta (GP 2013).
1
 Därför 

                                                           
1
 Gymnasieungdomar som startade kravaller på grund av att ett instagramkonto publicerat bilder med kränkande 

innehåll.  
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är det komplext att dra en tydlig skiljelinje av verklighetsgraden av kommunikationen online 

och offline. Med anledning av att internet och sociala medier är en etablerad arena där 

ungdomar och vuxna kommunicerar samt hittar information, är det rimligt att undersöka hur 

det kommuniceras där (Daneback och Månsson 2008 s. 155). Det finns redan ett initiativ med 

vuxna som nätvandrar för att motverka exempelvis grooming
2
 bland unga i sociala medier 

(Svt 2013). 

I Svt-programmet Uppdrag granskning fick personer som uttalat sig nedlåtande via 

kommentarsfält i sociala medier gentemot privatpersoner, möjlighet att bemöta hur de 

kommunicerat. Flera svarade att de, ansåg inte att onlinekommunikation kunde jämföras med 

den som sker offline. Enligt dem är internet och ”verkligheten” två separata fenomen. På 

internet är taket högre för diskussionsklimatet (Svt 2013). Det betyder att en får vara beredd 

på att kunna hantera nedlåtande jargonger och inte ta det personligt. Vad som dock blev 

tydligt i programmet är hur privatpersoner som utsätts för nedlåtande kommentarer tar illa vid 

sig (ibid.). Av det skälet finns det en poäng att undersöka hur attityder gentemot utsatta 

grupper ser ut på internet.  

Hur det talas och kommuniceras om personer och fenomen avspeglar vilka diskurser som 

påverkat skribenten i dess skrivande (Bryman 2011 s. 474). Postkolonial teori 

uppmärksammar hur det produceras föreställningar om ”den andra” utifrån normer som är 

relaterade till historiska, politiska och koloniala idéer (Hill Collins 2010 s 144). Hur det talas 

om ”den andra” visar på hur en norm konstrueras, där ”den andra” blir abnorm i motsats till 

det normala (ibid.).  

I denna studie kommer jag att analysera en utvald diskussionstråd på forumet Flashback som 

handlar om vad flashbackanvändarna kallar för ”kvinnor med invandrarbakgrund”. Jag 

kommer hädanefter använda begreppet rasifierade kvinnor (se avsnitt förtydligande av 

begrepp). Hur det talas om kvinnor i ett forum med en bred läskrets som Flashback kan visa 

vilka argument som finns inbakta i föreställningarna om hur rasifierade och icke-rasifierade 

kvinnor är. 

 

 

                                                           
2 Grooming är när en förövare manipulerar ett offer emotionellt till beteenden som gynnar förövaren. 
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Flashbackanvändare i en diskussionstråd 

konstruerar idéer om hur ”rasifierade kvinnor” i motsats till hur” icke-rasifierade” (oftast 

”svenska kvinnor”) är eller hur de beter sig. I analysen undersöks hur flashbackanvändarnas 

argument kan relateras till hur maktordningar som genus, etnicitet/ras, sexualitet och ålder 

etcetera samverkar i konstruktionen av ”kvinnorna”. 

 

Frågeställningar 

Hur konstruerar flashbackanvändarna kvinnor som den ”avvikande”/”den andra” på 

internetforumet Flashback i tråden ”Varför vill inte svenska killar ligga med blattebrudar”? 

Hur framställs rasifierade kvinnors utseende och beteende i kontrast till icke-rasifierade 

kvinnors utseende och beteende? 

 

Avgränsning 

Min förförståelse av forumet har visat att det skrivs nedlåtande kommentarer om kvinnor 

generellt samt gentemot rasifierade personer.  Det betyder inte att andra grupper inte är utsatta 

för negativa påhopp och/eller trakasserier på internet, men de ryms inte inom ramen för denna 

c-uppsats. Vidare har både offentliga och privata kvinnor varit utsatta för näthat vilket har 

uppmärksammats under det senaste halvåret inte minst i Uppdrag granskning. Dessutom är 

rasifierade kvinnor en utsatt grupp på flera plan både materiellt samt genom de negativa 

attityder som är riktade gentemot rasifierade kvinnor (se tidigare forskning).  

Anledningen till varför jag valt just Flashback är att forumet beskrivs som ett utrymme där 

yttrandefriheten står i fokus. Forumet har en uttalad ”nettiket” d v s uppsättning regler som 

bland annat innebär att hets mot folkgrupp inte är tillåtet. Därför finner jag det intressant att se 

huruvida det finns diskussioner som är negativt riktade mot just rasifierade kvinnor samt att 

Flashback också har en bred läskrets (se avsnitt i bakgrund). Jag har valt att analysera en tråd 

som jag avser att fördjupa mig i då, det inte inom ramen för denna uppsats finns utrymme att 

avtäcka fler trådar. 
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Positionering  

Jag har valt en socialkonstruktivistisk ansats i betraktandet av ordet rasifierade och icke-

rasifierade kvinnor, vilket betyder att jag inte betraktar kvinnor som en homogen grupp 

(Hamreby 2009 s.145). Begreppet kvinna skapas och förstås i relation till normer och 

föreställningar om genus, etnicitet, klass och sexualitet (Mulinari och de los Reyes 2005 s. 

24). Genom att skärskåda hur bakomliggande maktordningar samspelar är det möjligt att 

”denaturalisera” det självklara och essentiella i de binära kategoriseringarna som kvinna/man, 

invandrare/svensk, vilka som riskerar att cementera och befästa ojämlikheter (ibid.). 

Socialkonstruktivismen belyser hur ”språk är en dynamisk form av social praktik som formar 

den sociala världen, inklusive världsbilder, sociala relationer och sociala subjekt” (Winter, 

Phillips & Vrå 2005:97). Teorin är användbar då den visar på en förändringsbenägenhet som 

tar avstamp i en icke-essentialistisk grundsyn (Winter et al 2009 s. 97). Jag använder 

socialkonstruktivism som ett betraktelsesätt och som ett ifrågasättande av det som ofta tas för 

det självklara.  

 

Bakgrund 

Flashback: ”Yttrandefrihet på riktigt” 

Flashback är ett chattforum på internet där åsikter och tankar utbyts (Bryman 2011 s. 582). 

Mitt val av att studera diskussioner i forumet Flashback kan motiveras med att forumet har 

747 659 medlemmar och 33 415 onlinebesökare samt 40 307 639 gjorda inlägg (siffrorna är 

sammanställda av Flashback den 21/3 kl 15:05). Med andra ord har forumet en utbredd läs- 

och användarkrets vilket tyder på att forumet är ett väsentligt uttrycksforum att visa sig på och 

dela med sig av sina idéer och föreställningar.  

Flashbacks slogan är ”yttrandefrihet på riktigt”, som avspeglar dess syfte. På forumet finns 

det diskussionstrådar med huvudkategorier som teknik, droger, bostad och familj, kultur & 

media, politik, matlagning & dryck, resor, sex med flera. Under alla dessa kategorier kan en 

läsa om allt från kändisskvaller, cannabisodling till politiska diskussioner (Flashback: regler 

2013). Det är en åldersgräns på 18 år för att bli medlem i forumet.  
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 Diskussionstrådarna är offentligt tillgängliga för även icke-medlemmar, vilket betyder att 

tillgången och läsandet av diskussionerna endast begränsas av intresset och kunskapen om 

sajtens existens. En enkel googling kan leda en raka vägen in i forumet. Vilka det är som läser 

och engagerar sig på Flashbackforumet är svårt att säga eftersom användarna av forumet är 

skyddade av anonymitet. Det går inte att utläsa vem skribenten är om inte användarnamnet är 

synonymt med personens riktiga namn. ”Anonymiteten ger individer med marginaliserade 

och stigmatiserade åsikter en plattform att framföra sina åsikter utan att de riskerar att det 

medför några konsekvenser för deras liv” (Flashback: regler 2013).  

Flashback forum har regler och en så kallad ”nettiket” som varje medlem måste ta hänsyn till. 

Skulle en användare/medlem bryta mot en regel riskerar de att få en varning alternativt bli 

temporärt eller permanent avstängda av moderatorerna på forumet. I reglerna på Flashback 

citeras de mänskliga rättigheterna om yttrandefrihet för att beskriva forumets funktion. Det är 

förbjudet att uppvigla till brott samt hetsa mot folkgrupp. ”Det är tillåtet att uttrycka 

missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper, men inte att hetsa eller hota. Det betyder 

att det är tillåtet att säga att man exempelvis ogillar en specifik folkgrupp, men det är inte 

tillåtet att säga att man anser att alla inom denna folkgrupp borde utrotas eller att man anser 

att det är bra ifall en person inom denna folkgrupp blir mördad.” (Flashback: regler 2013) 

I reglerna står det vidare att det är förbjudet att hota andra medlemmar, däremot står det att 

det är ett högt i tak för hur det kommuniceras om varandra vilket således betyder att 

förekomsten av en hård ton i vissa inlägg tillhör klimatet på Flashback (Flashback: regler 

2013).  

 

Kommunikation på Flashback 

Flashback forum används som en yttrandefrihetszon där utrymme ges till att diskutera allt från 

skvaller till politik. På forumet florerar beskrivningar och antaganden om hur sakers ordning 

är och bör vara där användarna delar med sig av erfarenheter och idéer. Kozinets kallar 

nätforum för byggemenskaper som kan erbjuda en stark gemenskapkänsla och 

informationsutbyte samt stimulera förändringsarbete och aktivism (Kozinets 2011 s. 57). Jag 

skulle påstå att Flashback tillhör den typen av gemenskap eftersom forumet kan ge upphov till 

både online och offline interaktioner. Vad som är avgörande för hur kommunikationen ser ut 

på internet, kan vara vad användaren avser med kommunikationen (Kozinets 2011 s.40). Det 
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vill säga om denne har en förväntan eller avsikt att ha en framtida interaktion, kan 

kommunikationen bli mer av privat och personlig karaktär samt med en vänlig ton. Om 

motsatsen råder då inga förväntningar på fler interaktioner förutsätts blir kontakten ofta 

kortlivad och målorienterad, vilket ofta sker när kommunikationen är anonym. I de fallen kan 

även kontakten ge utrymme för ett hårdare uttryckssätt (Kozinets 2011 s.40).  

I magisteruppsatsen Den (o)värdige bidragstagaren refererar författarna till forskning som 

gjorts på hur sociala grupper använder virtuell kommunikationen till att utbyta stöd och 

bekräftelse. I den forskningen framkommer det att kommunikationen i chattrum i vissa fall 

tenderar att vara aggressiv och hatisk. Detta är ett resultat av att internet givit ett utrymme för 

personer att släppa sina hämningar och bryta mot normer, vilket gör att chattrumsanvändarna 

har ett bristande ansvar för det som skrivs online (Svegard och Rülf 2012 s. 10 ). Innehållet i 

diskussionerna på Flashback avspeglar inte hur samhället i allmänhet resonerar om rasifierade 

kvinnor eftersom antalet kommentarer som är material för denna studie inte är jämförbar och 

representativ för befolkningen. Samtidigt bygger diskussionerna på Flashback på 

föreställningar som är historiskt kontextbundna, de kan därför ge en fingervisning av vilka 

åsikter som florerar bland flashbackanvändarna. Inläggen/kommentarerna är språkliga 

produkter som konstruerats i en kontext (Hamreby 2009 s 143). Kommentarerna i sin tur 

avspeglar både vad som är tillåtet att säga ”online”, men är också ett uttryck för hur 

rasifierade kvinnor eventuellt kan betraktas bland skribenterna (Bryman 2011 s. 474).  

 

Relevansen av att studera internetfenomen 

Statistiska Centralbyrån har sammanställt siffror på internetanvändandet i Sverige som visar 

att 80 % av befolkningen i åldern 16 till 24 år använder internet varje dag (Daneback och 

Månsson 2008 s. 155). Bryman menar att den höga internetanvändningen fungerar som en 

motivering till varför internet är en rimlig miljö att undersöka för samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman 2011 s 581- 582). Det som diskuteras på Flashback forum kan eventuellt 

visa vilka attityder och idéer som cirkulerar bland internetanvändarna (Hamreby 2009 s. 141). 

Internet är en offentlig plats som de flesta har tillgång till, informationen är offentligt 

tillgänglig men det betyder visserligen inte att den per se är lättåtkomlig. Det avgörande för 

vem som läser på Flashback är beroende av vilka kombinationer av sökord en 

internetanvändare använder för att nå informationen (Bryman 2011 s. 581-583).  
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Förtydligande av begrepp 

Rasifierade kvinnor 

Mulinari och de los Reyes skriver om hur begreppet ”rasifiering” synliggör skapandet av hur 

hierarkiska maktordningar samarbetar i förståelsen av ”ras”
 
.
3
 Begreppen ”ras” och rasifiering 

används som en analytisk kategori och syftar inte till att befästa rasskillnader (Mulinari och de 

los Reyes 2005 s10). I rasifieringsprocessen kategoriseras individer och grupper med vissa 

egenskaper och beteenden utifrån utseendemässiga drag. Dessa föreställningar inordnas i en 

hierarkisk maktrelation utifrån historiskt baserade idéer som förutsätter vithet som överordnad 

norm (Tigervall och Hübinette 2008 s 224-225). Under 1800- och 1900-talen producerades 

dessa föreställningar om ras inom den västerländska koloniala kunskapsproduktionen 

(Tigervall och Hübinette 2008 s 225). Det existerar föreställningar om ”ras” som ständigt 

återskapas och bidrar till att producera en ”verklighet”. Jag tar alltså avstånd från att det skulle 

kunna finnas ”rasskillnader” i sig. I den rasifierade processen ingår även idéer om att ras och 

kön är sammanflätade. Det betyder att förståelsen om skillnader mellan kvinnor och män 

skapas utifrån antaganden som är biologiskt och kulturellt ordnade (Mulinari och de los Reyes 

2005 s10). Jag använder ”rasifierade kvinnor” som ett samlingsbegrepp för att betona de 

politiska, ideologiska, historiska (koloniala) idéerna som präglar förståelsen av hur en 

kategoriserar exempelvis ”invandrarkvinna”. Jag anser att begreppet ”invandrare” är ett 

luddigt begrepp som ofta både innefattar ”nyanlända” personer samt andra eller tredje 

generationens invandrare (Kulturdepartementet DS 2000:43 s. 19). I begreppet ”Invandrare” 

föreligger ett verb av att någon har gjort något, det vill säga ”invandrat”. När slutar en vara en 

invandrare?  

Dessutom är begreppen ”svenskhet” och ”svensk” lika snäva kategorier, som betyder olika i 

olika sammanhang. Vidare tar jag avstånd från att ”svenskhet” finns som en självklar kategori 

utan menar att det är en föreställning om en identitet eller varande som är skapad utifrån ett 

politiskt och historiskt sammanhang. Det betyder således att det inte finns något som är ett 

naturligt svenskt ursprung (Tigervall och Hübinette 2008 s 224-225). Utomlandsadopterade 

personer tenderar att bli ifrågasatta för att inte vara ”svenskar” trots att de levt i Sverige i hela 

                                                           
3 Rasbegreppet användes flitigt i Naziregimen i Tyskland för att särskilja och hierarkisera raser. Numera används 

mer kulturella förklaringar vid definieringen av en ”rasskillnad” snarare än fenotypiska (hudfärg) drag (Rattansi 

2007 s 87-88). Etnicitet visar en särskiljning mellan kulturella grupper som poängterar betydelsen av gemensamt 

ursprung, delad kultur och erfarenheter, likasinnade intressen. Rattansi menar att begreppet etnicitet och ras 

hänger samman (ibid.). 
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sitt liv. Orsaken till det beror på utseendemässiga förklaringar, vilka har koloniala spår 

(Tigervall och Hübinette 2008 s 221). En studie av Dan-Olof Rooth visar att adopterande med 

ett ”rasifierat” utseende som inte motsvarar den ”svenska vithetsnormen” har svårare att få 

jobb än de som passerar i enlighet med vithetsnormen (Rooth 2002 s 72f). Alltså i läsandet av 

hur en ”svensk” samt ”invandrare” är inbegrips en process där rasifierade föreställningar 

ligger inbäddade i förståelsen av särskiljningen. Därför väljer jag att använda mig av 

rasifierad som ett begrepp för att förtydliga den processen samt inkludera de idéer som är 

kopplade till koloniala och ideologiska föreställningar.  

 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

Studier om internetcommunity 

Utifrån de sökningar via databasen Lubsearch jag gjort med sökorden: internet community, 

gender oppression, internet harassment, women, misogyni, internet aggression har artiklarna 

som jag funnit mest fokuserat på ”cyber bullying” som fenomen se exempel: Wong-lo, 

Bullock M. (2011) och Pyżalski (2013). Cyber bullying betyder enligt författaren Li Q att 

kommunukationsmedel som exempelvis e-mail mobiltelefoner och instant messaging (chatta) 

m.fl. som en individ eller grupp personer använder upprepat för att medvetet skada andra (Li 

Q 2007).  

Ytterligare en forskningsstudie som jag hittat är den av Stephanie D. Freis and Regan A. R. 

Gurung som skrivit: A Facebook Analysis of Helping Behavior in Online Bullying (2013). 

Studien lyfter fram vilka personer det är som är benägna att ingripa i mobbningssituationer av 

HBT-personer på Facebook. Deras slutsats är att personer som sympatiserar med HBT-

personer samt som har en hög empati och som är extroverta var de som ingrep i 

mobbningssituationerna. Däremot har jag inte hittat någon studie som lyfter fram hur det 

kommuniceras om rasifierade kvinnor på ett internetcommunity.  

 

De ”andra” och postkolonial teori 

Under kolonialismen producerades det bilder om rasifierade personer från Västafrika som 

vilda djur, apor, ociviliserade och våldsamma vildar (Hill Collins s 144). Dessa föreställningar 

skapades för att särskilja ”de andra”, som abnormiteten från vitheten, som i kolonial 
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västerländsk kunskapsproduktionen var överlägsen (ibid.). Genusprofessorn Chandra Talpade 

Mohanty har bidragit med en kritik gentemot västerländsk feminism som gjort anspråk på att 

skapa idén om ett globalt systerskap. Mohanty menar att det bidragit till en homogeniserad 

bild av ”tredjevärldenkvinnan” (Mohanty 2006 s 38-39).”Tredjevärlden kvinnan/kvinnorna” 

samt ”österlandet” definierades som de ”andra” och fick fungera som en marginaliserad 

position gentemot den västerländska normen (Mohanty 2006 s.57).  

”Tredjevärldenkvinnan” tillskrevs gemensamma egenskaper och erfarenheter utan att ta 

hänsyn till klass, etnicitet och sexuelltillhörighet. Mohanty menar att kvinnor från 

”tredjevärlden” reducerats till att vara sexuellt förtrycka, okunniga, fattiga, religiösa, 

traditionsbundna, outbildade, husliga och familjeorienterade. I motsats av 

”tredjevärldenkvinnan” som offer, konstruerades västerländska kvinnor som fria, sexuella, 

kontrollerade sina egna kroppar, välutbildade och moderna (Mohanty 2005 s. 198-199).   

I ”tredjevärlden” ingår beskrivningar om ”kvinnor från Afrika” samt ”arabiska kvinnor” som 

kollektiv. De ”afrikanska kvinnorna” har definierats som maktlösa offer, som är utsatta för 

förtryck av ”afrikanska män”.”Arabiska kvinnor” definierades ofta som familjeorienterade i 

patriarkala släkt- och familjeförhållanden (Mohanty 2006 s.39) Dessa två påståenden 

undviker att ta hänsyn till särskilda ideologiska, materiella samt historiska maktstrukturer som 

ser olika ut i olika samhällen, som Mohanty menar är viktiga att beakta eftersom det påverkar 

hur kvinnors erfarenheter är (Mohanty 2006 s. 44).  

 

Skönhet och rasifierade kroppar/feminitet 

Sociologen Margaret L. Hunter menar att ljus hy är synonym med européer och att det 

signalerar en högre status än mörkare hy, vilket implicit betyder att afrikaner och 

ursprungsbefolkningar (icke-vita) har en lägre status. Dessa idéer har ett kolonialt förflutet 

som även internaliserades av de ”kolonialiserade” (Hunter 2002 s 176).  I början av 1800-talet 

gjordes det populärkulturella karikatyrer av rasifierade kvinnor som ”groteskt” storbystad och 

med stor rumpa, som även präglar dagens skönhetsideal (Craig 2006 s. 168). Rasifierade 

kvinnor (läs: black women) stigmatiserades även under denna tid som ”hypersexuella”. Deras 

kroppar tillskrevs idéer som att vara omoraliska, sexuellt tillgängliga och inte lika oskyldiga 

som riktiga vita skönheter förväntades vara. Rasifierade kvinnor betraktades som avvikande i 
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motsats till den moraliskt korrekta vita kvinnan (Craig 2006 s. 164). Rasifierade kvinnor 

representerades även som överdrivet feminina eller så kallat ”hyperfeminina”, det vill säga att 

de gjorde femininitet på fel sätt i motsats till vita kvinnor. ”In these hypersexual 

representations, black female bodies are the objects of white repulsion and desire” (Craig 

2006 s 168). På samma sätt har även rasifierade mäns kroppar blivit objektifierade genom att 

bland annat beskrivas som feminina i bemärkelsen att de inte hade ”reell” auktoritet som vita 

män (Maldonado-Torres, N. 2007 s 255). Dessa idéer präglar fortfarande skönhetsideal idag 

(Hunter 2002 s 158). 

 

Genusproffessorn Maxine Leeds Craig menar att skönhetsideal och ras är tätt sammanflätade. 

Craig lyfter fram hur rasistiska ideologier upphöjer ett ideal av en dominerad grupp i 

motsatsförhållande till en underordnad grupp (Craig 2006 s 160). ”Racism and sexism 

intertwine in the form of a normalizing discourse that marks women of colour as abnormal 

and thus flawed” (Craig 2006 s. 164) Skönhetsideal som premierar vithet gör det i relation till 

att degradera icke-vita. Alltså är vit skönhet baserad på idén om det icke-vita som något fult 

(Hunter 2002 s. 178-179).  Några av de dominerande skönhetsidealen är ljus hy, liten näsa 

och små läppar, långt hår . Enligt Craig blir ”black women” definierade som fula eftersom 

skönhetsideal inte premierar deras mörka hy, krulliga hår och ansiktsdrag (Hunter 2002 s. 

163). Hunter menar vidare att det generellt finns outtalade rasifierade skönhetsstandarder 

bland olika etniska grupper och klasser likt den internalisering som försiggick under 

kolonialiseringen (Hunter 2002 s 158). ”This is an example of how the ideology of beauty is 

used to organize women into a "beauty queue" where the pigment of one's skin and the texture 

of one's hair determines how socially desirable one is in the marriage or dating market” (ibid). 

Rasifierade kvinnor har också beskrivits/representerats som primitiva, vildar eller exotiska 

(Craig 2006 s 169). Exotiseringen sker när rasifierade personer beskrivs utifrån ”positivt 

laddade” egenskaper och reduceras till en homogen grupp. Objektifieringen av ”de andra” 

betraktas som en ”krydda” som hettar upp vardagen i den vita mainstreamkulturen, vilket 

förstärker fixerade identiteter och kategoriseringar som bygger på rasskillnader (hooks 1992 s. 

21-22).  
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Kvinnors kroppar som objekt och heterosexualitet 

Professorn i statsvetenskap Maud Eduards menar att kroppar bekönas i betydelsen av hur 

kvinnor och femininet särskiljs från män och maskulinitet. Dessutom särskiljs kvinnor sedan i 

sin tur utefter reproduktiv förmåga, klass, etnicitet, tillgänglighet och sexualitet etcetera 

(Eduards 2012 s 15).  Eduards menar att kvinnors kroppar ständigt riskerar att objektifieras, 

det vill säga förvandlas till objekt och förtingligas. Genom objektifiering reduceras kvinnor 

till objekt och tillskrivs passivitet samt förlorar sin mänsklighet (Eduards 2012 s.17). I 

objektifieringen av kvinnokroppar kan de komma att betraktas som eventuella sexpartners 

som kan konsumeras bland unga män menar genusprofessorn bell hooks
4
 (hooks 1992 s.23).  

Utifrån en heteronorm särskiljs ”män” och ”kvinnor” åt som två åtskilda kollektiv som 

dessutom förväntas åtrå varandra (Ambjörnsson 2004 s.105). För att vara åtråvärd på en 

heterosexuell marknad förutsätts kvinnor vara attraktiva och feminina samt att de inte är 

sexuellt tillgängliga. Cis
5
-kvinnor som är sexuellt tillgängliga riskerar att få en ”horstämpel” 

medan cis-män förväntas vara sexuellt aktiva och kan på sin höjd betraktas som en ”player” 

om de har flera sexpartners (Ambjörnsson 2004 s188-189). I valet av eller konsumtionen av 

partner är ras och etnicitet en del av urvalet, där rasifierade kvinnor kan bedöms som exotiska. 

hooks ser det som ett resultat av rasistiska strukturer. Män som objektifierar rasifierade 

kvinnor kan liknas med att vara i en kolonisatörsposition, snarare än som ett uttryck för ett 

icke-rasistiskt tänkande (hooks 1992 s23). 

 

Kroppshår som icke-feminint 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har i sin avhandling I en klass för sig intervjuat 

gymnasietjejer om deras syn på kön och genus. Ambjörnsson uppmärksammade i sin studie 

att det finns föreställningar om att kvinnor bör undvika en viss typ av kroppsbehåring för att 

kunna betraktas som sexuellt attraktiva.  Exempelvis betraktades hår under armhålorna som 

avskyvärt, oattraktivt och manligt - vilket tyder på hur stark kopplingen är mellan visst 

kroppshår och genusföreställningar om manlighet och femininet utifrån ett heterosexuellt 

ideal (Ambjörnsson 2004 s. 145-147).  

                                                           
4
 bell hooks stavar sitt namn med gemener som ett politiskt ställningstagande.  

5
 Cis betyder ” En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop 

och alltid har hängt ihop enligt normen.” (RFSL) 
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För att passera som feminin bör kroppshår implicit vara reducerat till det som finns på 

huvudet. I Ambjörnssons studie framkommer det att bortrakning av kroppshår fungerar som 

en symbol för att uttrycka femininitet (ibid.).  

 

Femininitet och Respektabilitet 

Sociologiprofessorn Beverley Skeggs undersökte i sin avhandling hur en respektabel 

femininitet genomsyras av klass, etnicitet/ras och sexualitet. Respektabilitet är höjden av 

klasstillhörighet vilket inger ”värde” och ”legitimitet”, som dessutom genomsyrar hur och 

med vem en talar med. Vidare avgör respektabilitet hur en klassificeras och klassificerar 

andra samt vem en är eller inte är. Respektabilitet skapas då vit och rasifierad arbetarklass 

betecknas som farlig och respektlös. Skeggs menar att de som framförallt förhåller och 

anpassar sig till respektabilitet är de som inte betraktas som respektabla (Skeggs 2006 s 9).  

Heterosexualitet är en stark markör för respektabilitet. Skeggs menar att så länge den är det 

kommer personer bli betraktade som icke-respektabla och däri patologiseras samt uppmanas 

till att ”investera” i heterosexualitet (Skeggs 2006 s 219). Skeggs menar att det finns ett 

medelklassfemininitetsideal som är höjden av respektabilitet. Dessa förställningar har 

reproducerats sedan den viktorianska eran (1800-talet) och förutsätter femininitet som passiv 

och osjälvständig (Skeggs 2006 s 158-159). Femininitet är tätt förankrat med idén om 

respektabilitet som är tätt sammansvetsat med utseende och beteende.  

En respektabel femininitet förutsätter att utseendet ska vara lagom, det vill säga en ska se fin 

ut, men samtidigt inte lägga för mycket fokus på utseendet som kan slå över i kvinnlig 

avvikelse (Skeggs 2006 s.161). Däremot betyder inte det att en kvinna med ett ”rätt” 

feminintutseende per automatik blir betraktad som respektabel. För att göra femininitet på 

”rätt sätt” förutsätts även att ens beteende är passivt och en inte tar för mycket plats (Skeggs 

2006 s 168ff). Alltså placeras och bedöms kvinnors utseende och beteenden utifrån en 

föreställning om ett femininitetsideal för att erhålla respektabilitet. Arbetarklass, rasifierade 

personer och lesbiska har historiskt sett betraktas som sexuellt perversa vilket gör att de inte 

passerar som feminina som en vit heterosexuell medelklassnorm förutsätter (Skeggs 2006 s 

189). Med hjälp av denna förståelse av hur det skrivits om rasifierade kroppar och femininitet 

ämnar jag undersöka om ovanstående betraktelsesätt går att skönja i min undersökning. 
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Metodologiska övervägande 

Urval och avgränsning  

Jag har använt mig av Flashbacks egen sökmotor med sökord som: ”kvinnor” och 

”invandrare”
6
.  Diskussionstrådarna är föränderliga och kan uppdateras konstant vilket 

betyder att jag har avgränsat mig med startdatum 2010-03-21, 15:31 (#1) respektive slutdatum 

2010-03-22, 02:41 (#240) för att materialet inte ska revideras samt utökas (Bryman 2011s 

584).  Utifrån denna urvalsprocess har jag valt en diskussionstråd som är: Varför vill inte 

svenska killar ha blattebrudar? 

Jag har valt att analysera 240 kommentarer av över 4000 existerande, som ständigt ökar då 

tråden fortfarande i skrivande stund (3/5-13) är i gång. Inläggen som jag använt mig av är 

godkända av en moderator (det vill säga en medlem på Flashback som har ansvar för att 

diskussionen följer reglerna) eftersom de finns kvar att läsa. Anledningen till att jag inte valt 

alla inlägg beror på uppsatsens omfång. Kommunikationen på Flashback är någorlunda 

asynkron. En asynkron kommunikation innebär att kommunikationen sker med en kortare 

eller längre tidfördröjning snarare än en synkron där chatten sker i realtid (Daneback och 

Månsson 2008 s. 157). Ibland sker dock publicering av inläggen med bara några minuters 

eller sekunders mellanrum och ibland är det en längre tidsfördröjning, vilket gör att 

kommunikationen på Flashback är i gränsläget av att vara både asynkron och synkron. Det är 

också skälet till varför jag inte valt att göra ett randomiserat urval genom att exempelvis välja 

ut var 100:e kommentar. Ytterligare ett skäl är också att flashbacktråden fungerar som ett 

flöde, vilket gör att det krävs en förståelse av hur kommentarerna är sammanlänkade för att 

kunna förstå vad innebörden av en viss kommentar innebär. Jag har valt att utgå från det 

första inlägget i en tråd för att följa hur diskussionen utvecklar sig (Daneback och Månsson 

2008 s. 156-157). 

Vid urvalet har jag också valt att sortera bort vissa återkommande inlägg med upprepande 

teman som inte tillförde helheten något nytt. Detta var också ett skäl till att jag inte har använt 

mig av fler inlägg i den senare delen. Jag har försökt att spegla de olika dimensionerna i 

                                                           
6 Orsaken till varför jag använt det begreppet i min sökning är att rasifierad inte är ett allmänt känt ord utan 

fungerar mer i en teoretisk kontext. 

https://www.flashback.org/t1152230
https://www.flashback.org/t1152230
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tråden genom att ta fram olika argument för att återspegla den variation av inlägg som finns i 

den ursprungliga tråden.  Jag vill poängtera att jag således endast kommer ta del av en 

marginell del av allt som skrivs på Flashback. Det betyder att jag inte kommer att kunna dra 

några mer omfattande slutsatser kring vad majoriteten av alla Flashbackanvändare anser om 

kvinnor.  

 

Val av metod 

Internetforskning: Netnografi 

Forskningen på internet är ett relativt nytt fenomen. Daneback och Månsson skriver om hur 

forskningen påbörjades som ett etnografiskt projekt där forskare begav sig till internetfältet 

för att studera vad som föregick där. Fördelen med att studera på internet är att internet är ett 

stort arkiv med information som går att ladda ner och spara för att analys i ett senare skede 

(Daneback och Månsson 2008 s. 159). Liksom Daneback och Månsson skriver kan en med 

hjälp av observation som metod enbart undersöka aktörernas beteenden samt hur responsen på 

beteendet ser ut. Det vill säga att det inte går att utröna de bakomliggande motiven som 

aktörerna har när de skriver samt vad innehållet i deras inlägg betyder (Daneback och 

Månsson 2008 s 178). Netnografin som forskningsmetod innebär enligt Berg att en på 

etnografiskt vis undersöker hur kultur och socialt liv utvecklas i nätgemenskaper som 

framkommit i och med sociala medier (Berg 2011 s. 119). Det som är skillnaden mellan 

etnografi och netnografin är att med den sistnämnda besöker och upplever en inte 

studiemiljön kroppsligt. Berg menar att det som går att studera online är ”hur en individ 

önskar att framställa sig själv och med vilka medel detta görs” (Berg 2011 s. 122). Syftet för 

sådana studier är inte att inrikta sig på den verklighet som ligger till grund för internettexter 

(Berg 2011 s. 124).  Det som skiljer mitt tillvägagångssätt från det traditionella netnografiska 

angreppssättet är att jag gör en textanalys på ett passivt vis snarare än en deltagande 

observation eller intervju vilket är vanligt förekommande inom netnografin.  

 

Textanalys 

Med inspiration av Kerstin Hamerbys exempel på textanalys med diskursanalytisk prägel har 

jag valt att göra en text/dokumentanalys av virtuella dokument. Hamreby ger exempel på hur 
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en med hjälp av textanalys kan se hur det talas om och vilka föreställningar det finns om kön i 

vissa texter/dokument (Hamerby 2008 s141).  Bryman ger exempel på hur Michel Foucault 

formulerat begreppet diskurs och hur det fungerar som ”…en viss uppsättning språkliga 

kategorier förhöll sig till objekt och hur vårt sätt att beskriva detta objekt påverkar hur vi 

förstår eller uppfattar det. Diskursen skapar en version av objektet och dessutom kommer 

versionen av ett objekt att konstituera det”(Bryman 2011s 474). Vidare beskrivs diskursen 

som en slags ”referensram” som kan rättfärdiga praktiker inom exempelvis hur arbetet eller 

organisationen av ett sjukhus fungerar. Bryman menar alltså att diskursen således är 

konstituerande för hur den sociala verkligheten är (Bryman 2011s 474). Jag kommer att 

analysera hur innehållet i de virtuella dokumenten är präglade av diskurser om kön och 

sexualitet, etnicitet etcetera. Diskursen om rasifierade kvinnor på Flashback kan ses som en 

del av en rådande samhällsdiskurs. Alltså det som sägs på Flashback är ett resultat av vad som 

förekommer i samhället och kan inte isoleras till ett eget fenomen.  Därför är det viktigt att 

sätta in texten i sitt sammanhang som den har producerats i samt att ha kunskap om hur 

samhällsdebatten ser ut för att kunna utläsa vilken betydelse texten har (Hamreby 2009 s143). 

Detta gör jag genom att kontextualisera var Flashback befinner sig i internetsfären och hur 

samhällsklimatet ser ut. 

Den diskussionstråd som jag har analyserat kan betraktas som ett virtuellt dokument (Bryman 

2011s 582). Dokument kan vara endera privata eller offentliga (Bryman 2011s 489). Det 

virtuella dokument som jag har tolkat, landar mellan det offentliga och det privata. 

Dokumentet är offentligt i den mån att det är publicerat och tillgängligt för allmänheten att 

läsa. Samtidigt kan diskussionerna vara riktade till specifika användare vilket således betyder 

att dokumentet skulle kunna betraktas som ”semiprivat”. I denna studie har materialet inte 

producerats i ett forskningssyfte, till skillnad från det material som insamlas vid en kvalitativ 

intervju (Bryman 2011 s 489).  

 

 

 

Metodens förtjänster och begränsningar 

Fördelen med en dokument/textanalys enligt Bryman är att materialet är icke-reaktivt det vill 

säga att forskarens påverkanseffekt av materialet förhindras eftersom forskaren använder sig 
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av ett redan skapat material (Bryman 2011 s 582). Ytterligare en styrka med textanalysen är 

att den på ett strukturerat vis kontextualiserar argumenten genom att relatera dem till 

samhällsklimatet samt till hur debatten förts utifrån diskursiva ramar, för att kunna diskutera 

vilka implikationer den diskursiva praktiken kan ge. Texter förstås olika beroende på vem 

läsaren är. På så vis vill jag förtydliga att jag har ett socialkonstruktivistisk ansats och vill 

undersöka hur språket förmedlar och skapar mening i texten. Därför kommer jag att studera 

vilka uttryck och ordval som görs, då detta har en betydelse för hur texten kan förstås och 

tolkas (Hamreby 2009 s. 148). 

Virtuella dokument kan analyseras både kvantitativt och kvalitativt (Bryman 2011 s. 499). Jag 

skulle kunnat göra en kvantitativ undersökning genom en surveystudie med 

flashbackanvändarna. Relevanta undersökningsfrågor skulle då kunnat vara hur ofta de 

skriver på Flashback samt om de har skrivit eller uppfattat negativt riktad retorik gentemot 

kvinnor på forumet. Eftersom mitt syfte är att analysera vad det är som sägs snarare än vem 

det är som säger det, är valet av textanalysen som metod mer lämplig. Däremot kommer jag 

vid något tillfälle skriva hur de själva framställer sig. 

 

Materialets tillförlitlighet 

Kritik av internetforskning som förekommit, som dessutom finns mot den dolda 

observationen som metod (som den jämförs med), är värderandet av huruvida utsagorna kan 

betraktas som tillförlitliga eller sanningsenliga. Det vill säga att internetskribenten skulle 

kunna vara vem som helst (Daneback och Månsson 2008 s156-157).  Avseende 

sanningshalten i diskussionsinläggen, går det inte avgöra om de avspeglar 

upphovspersonernas egentliga åsikter och tankar. Rent hypotetiskt är det möjligt att vissa 

flashbackanvändare har falska konton där de i provokativt syfte kan skriva saker som 

personen egentligen inte sympatiserar med. Det betyder att jag inte kan utgå från att det 

skrivna på Flashback återspeglar hur skribenterna egentligen resonerar (Bryman 2011s 497).  

 Det skrivna ordet är skrivet i en kontext och ett sammanhang. Det går inte att utröna 

skribentens avsikt med texten de producerat. Det gör den inte mindre intressant att undersöka 

för det. Inläggen kan lämna en del outtalat i sin kommunikation. Det vill säga att skribenterna 

uttrycker värderingar och antaganden indirekt genom att sändaren utgår ifrån att mottagaren 

kan tolka informationen (Bryman 2011s 492). Detta kan göra det svårare för en forskare att 
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förhålla sig till informationen. Samtidigt har jag ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt 

till informationen och tänker att meningar i språket skapas utifrån den kontext som texten är 

producerad i (Hamerby 2008 s143). Eftersom jag gör en textanalys är inte begreppen validitet 

(mäter det som avses) och reabilitet (är undersökningen replikerbar) användbara då de 

används i andra typer av studier som exempelvis är mer kvantitativt lagda (Bryman 2011 s 

351f).  

I den kvalitativa forskningen är det rimligt att diskutera huruvida undersökningen inger 

trovärdighet dvs. om beskrivningen av empirin redovisas trovärdigt. I mitt fall anser jag att 

empirin ges rättvisa, även om jag förkortat vissa inlägg som är långa, vilket jag gjort utan att 

manipulera innehållet. Dessutom återger jag i avsnittet om urval och avgränsning hur jag har 

gått tillväga i processen samt hur jag kodat min empiri vilket gör det lättare för läsaren att 

hänga med i mitt tillvägagångssätt (Bryman 2011 s 354ff). 

 

Kodning 

I diskussionstråden har jag identifierat olika övergripande teman som är återkommande, de 

berör: utseende och beteende. Under kodningen av materialet har jag sorterat in 

kommentarerna under dessa gemensamma återkommande teman, som ofta är tätt 

sammanflätade.  I vissa kommentarer tar de tydligt avstånd från rasifierade personer samt 

andra är i gränslandet mellan att vara mer positivt och negativt inställda på samma gång. 

Därför har det varit svårare att dra en skiljelinje mellan konkret negativa och positiva 

påståenden. Det tyder på den komplexitet och de motsägelser som materialet innehåller och 

som jag vill påvisa. Till sist har jag disponerat argumenten utifrån huvudrubriker och 

underrubriker som: ”Utseende” med underrubriker som: ”Vi och dem”, ”Femininitet”, ”Kropp 

som förbrukad vara”, ”Exotisering”. Samt överrubriken ”Kultur och Beteende” och 

underrubriker som ”patriarkala familjemönster, hederskultur och kontroll”, ”icke-rasifierad 

’svenska’ som överlägsna”, ”ociviliserade och okultiverade”, ”ingen klass”, ”icke-rasifierade 

och rasifierade kvinnor som de andra’”. 

 

Etiska överväganden  
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Utifrån Vetenskapsrådets etiska huvudkrav: informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet, är det svårt för mig att leva upp till de tre 

förstnämnda eftersom jag gör en textanalys på nätet. Konfidentialitetskravet kan däremot 

uppfyllas. Eftersom det är privatpersoner som skriver i forumet avidentifierar jag 

upphovspersonernas uttalanden genom att inte röja deras internetnamn (Vetenskapsrådet s12). 

Dessutom återfinns diskussionsinläggen i ett sammanhang där jag inte kommer att peka ut en 

viss skribent då mitt intresse är att se hur diskussionen överlag ser ut.  Således kommer jag 

inte att lägga vikt vid skribenternas namn utan kallar dem utifrån den turordning som inlägget 

skapades. På så vis avidentifierar jag användarna genom att jag inte nämner skribenternas 

användarnamn utan låter texten tala för sig själv. Eftersom jag använder mig av offentligt 

tillgängligt material bedömer jag att det inte är nödvändigt att kontakta varje medlem som 

deltar i mitt material för att ansöka om deras samtycke.  

 

Resultat och Analys 

Flashbackanvändaren som startade tråden frågar sig: Varför vill inte svenska killar ha 

blattebrudar?. I tråden delger flashbackanvändarna sina preferenser av huruvida de vill eller 

inte vill vara tillsammans med rasifierade kvinnor. Flashbackanvändarna delger sina idéer om 

vilka rasifierade kvinnor är och hur de beter sig. I de flesta inläggen generaliseras och 

homogeniseras rasifierade kvinnor till en grupp. ”Svenskar” fungerar i de flesta fallen som 

norm i vad som anses vara mest attraktivt både utseende- och beteendemässigt. Vilka 

positioner användarna intar är inte lika tydligt. I vissa fall tycks de positionera sig som 

”svenskar” eller ”svensk kille/man” som ett ”svenskt vi”, ibland framgår det inte. I inlägg #1 

skulle skribenten kunna tolkas som att framställa sig som icke-vit genom att denne skriver 

”er” om ”svenska killar”. Det kan visserligen också tolkas som att denne identifierar sig som 

”svensk” men att hen inte har något emot att vara tillsammans med rasifierade kvinnor. Det 

som förenar de flesta inläggen är att de omtalade i inläggen beskrivs på generaliserande vis 

med ett hårt språk.  

 

 

Utseende 

https://www.flashback.org/t1152230
https://www.flashback.org/t1152230
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Vi och de 

Tråden inleds med ett objektifierande av kvinnor som ett ting som den manliga blicken 

förväntas bedöma och begära. Det tydliggör också idén om att vissa kvinnor är åtråvärda men 

att andra inte är det (Eduards 2012 s. 15). Svenska killar definieras som att de har vissa 

skönhetspreferenser som utesluter rasifierade kvinnor. Den främsta förklaringen till varför 

flashbackskribenterna inte kan tänka sig att vara tillsammans med en rasifierad kvinna 

motiveras med utseendemässiga förklaringar.  Rasifierade kvinnor jämförs med ”svenska 

kvinnor” eller ”svenskar” generellt. ”Svenskar” definieras som blåögda, modeintresserade, 

vita med nordiska/europeiska drag. Det ”svenska” och ”europeiska” utseendet definieras som 

norm för ett attraktivt utseende (Hunter 2002 s. 178-179) . Detta blir synligt i flera av 

inläggen.  

”Jag föredrar blonda blå/grön-ögda töser. Finns inget vackrare än blonda, brunbrända svenska töser. Varför bli 

tillsammans med en hårig mimmi som dessutom har rabiata mussebröder?” (#21)  

” För att ge ett enkelt och korrekt svar är ju svenska kvinnor attraktiva, det är inte invandrare. Och då menar jag 

generellt. Visst finns det en eller två snygga invandrare (från norge), men det förändrar inte statistiken. Snygga 

människor dras till snygga människor. Apor dras till apor osv. //..// (#73) 

”//….// Visst kan det finnas blattetjejer som är snygga, men överlag finns det inga som mäter sig med den 

europeiska kvinnan. //..// Indier som har tagits upp i den här tråden har jag aldrig någonsin känt den minsta 

attraktion till. Samma sak vad gäller afrikaner. Dessa kan man beundra för deras fysik i sportsaammanhang, men 

vackra - nej tyvärr. Så, nej, jag avstår från babbebrudar, men har hellre dem omkring mig än manliga babbar. Det 

blir lugnare så ” (#220) 

”Som sagt vad menas med blatte brud? Är det en neger från Somalia? Inte sett någon fin sådan... 

Men tjejer från Iran, Sydamerika osv kan vara mkt fina, dock procentuellt så är dom inte lika snygga som 

Europeiska tjejer .//…//Sen så är det ju även så att svenska tjejer världens snyggast e(enligt resten av världen i 

många undersökningar) med ett sånt naturligt urval varför välja något annat? Så det kan vara anledning varför 

"svenska killar inte vill ha blattebrudar"?” (#240)  

”Skulle inte kunna tänka mig en blatte brud, men hon behöver inte vara hel svensk, men inte blatte (mörkhyad) 

men smaken är ju som baken! ” (#71) 

I inlägg #21 beskrivs ”svenska kvinnor” som blonda, blåögda och vita i motsats till rasifierade 

kvinnor som beskrivs som håriga. Dessutom kallas rasifierade kvinnor för ”mimmi” vilket jag 

tolkar som en synonym för muslimsk kvinna. På så vis definieras rasifierade kvinnor utifrån 
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att vara religiösa, som skulle kunna tolkas som ett uttryck för att de betraktas vara 

konservativa (Mohanty 2005 s. 198-199).  

I det andra inlägget (#73) framställs ytterligare ”svenska” och ”nordiska” kvinnor som 

normen för skönhet. Vidare benämns rasifierade personer som apor och skribenten menar att 

rasifierade personer föredrar varandra. Rasifierade personer definieras som vilda djur och 

apor i motsats till ”Svenskar” och ”norskar” som outtalat får stå som människor, vilket är ett 

spår av en rasistisk och kolonial retorik (Hill Collins 2010 s 144).  

I kommentar #220 framställs den ”afrikanska kroppen” som beundransvärd på grund av dess 

atletiska fysik, men den utesluts från att vara attraktiv. Det är en sorts exotisering på ett vis 

genom att den rasifierade kroppen definieras som atletisk samtidigt som den dock särskiljs 

som ful. En möjlig tolkning skulle kunna vara att kvinnan betraktas på det viset, på grund av 

att skribenten är färgad av de normerande skönhetsideal som konstruerar en rasifierad 

”mörkhyad” kropp som ful (hooks 1992 s. 21-22, Hunter 2002 s 176). Det kan vara ett spår av 

att kroppen betraktas som maskulin och således går emot ett heterosexuellt ideal 

(Ambjörnsson 2004 s. 145-147) . ”Europeiska kvinnor” beskrivs som det självklara 

alternativet i jämförelse med rasifierade kvinnor, även om vissa rasifierade kvinnor 

kategoriseras som attraktiva. Samma retorik framhävs även i kommentar #240. I det inlägget 

särskiljer vissa skribenter rasifierade kvinnor utifrån olika etniciteter och rangordnar dem 

sedan utifrån rasifierade skönhetsideal, där somaliska kvinnor inte betraktas som attraktiva. 

Detta finns det fler exempel på som syns i senare avsnitt om exotisering.  

I kommentar #71 framhålls också att rasifierade kvinnor kan vara attraktiva så länge de inte är 

mörkhyade. Detta påstående går tydligt att koppla samman med idéerna om att icke-vita 

rasifierade är fula där ”vitheten” står som norm för det attraktiva (Hunter 2002 s 176). Inlägg 

# 71 avslutas med att skribentens beskriver sin preferens som individuell. Det går att tolka det 

som ett uttryck för att skribenten ser skönhetspreferenser som något högst personligt och 

självklart.  Detta är en återkommande retorik bland skribenterna (se bland annat inlägg (#81).  

 

Femininitet 

 I flera av inläggen definieras rasifierade kvinnor som oattraktiva genom att de beskrivs som 

håriga och/eller översminkade, se exempelvis kommentar #22 eller #76. Det tyder på en 

föreställning om rasifierade kvinnor som hyperfeminina som överdriver femininitet, istället 
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för att vara lagom i enlighet med vad ett respektabelt vitt medelklassideal förutsätter (Craig 

2006 s 168, Skeggs 2006 s 189). Således definieras rasifierade kvinnor som att de inte 

uttrycker femininitet på ”rätt sätt” för att passa in i det vita skönhetsidealet som flera 

skribenter utgår ifrån. Förutom att rasifierade kvinnor beskrivs som ”feminint överdrivna” 

definierar vissa av skribenterna dem som maskulina. 

”Jag hatar deras bitchiga attityd, deras översminkade ansikten. Nä fy fan, en svensk tjej ska det vara”. (#6) 

” sen tycker jag som svensk inte att det är så sexigt när tjejer har en stor svart mustig mustash som är större än 

stalins mustasch ” (#22) 

” Visst, det finns blattebrudar som går att titta på. Men så fort man får se lite hud, t.ex. på ryggen, så ser man 

massa svart hår. Blä.” (#48) 

” Nej jag har aldrig satt på en blattebrud och det skulle aldrig falla mig in, just pga. att jag sett många håriga. Det 

räcker med håriga armar, ett ögonbryn eller en antydan till moppefjun för att jag ska bli avtänd.” (#61) 

”//..// Men arabiska kvinnor? Ja, dels har de i regel alltid en jättesnok mitt i nyllet så att de ser ut som en sminkad 

Fares Fares med peruk. Dessutom VET jag att de luktar illa även nyduschade. Ja, jag har luktat.” (#76) 

Rasifierade kvinnor beskrivs flera gånger som håriga vilket tyder på att de maskuliniseras och 

inte betraktas som en ”riktig kvinna” (Ambjörnsson 2004 s. 145-147). I #76 beskrivs arabiska 

kvinnor som illaluktande samt med en stor näsa. I den beskrivningen betraktas kvinnorna som 

ohyfsade och groteska som en feminin kvinna inte ska vara. Vidare maskuliniseras de och 

jämförs med en sminkad man med peruk. Liknande retorik återkommer i inlägg #67 där 

rasifierade kvinnor maskuliniseras och definieras som kutryggade och mer håriga än ”svenska 

män”. Att vara hårig som ”kvinna” strider med ett heterosexuellt ideal om femininitet som 

inte är förenligt med kroppshår (Ambjörnsson 2004 s. 145-147). Kategoriseringen av 

rasifierade kvinnor som fula och håriga är tätt sammansvetsade med skönhetsideal som både 

är rasifierade och bekönade. De rasifierade kvinnorna betraktas som oattraktiva när de jämförs 

med skönhetsideal med en tydlig vithetsnorm som innefattar idéer om femininitet som är 

heterosexuellt betingat (Craig 2006 s. 168).  

I inlägg #67 maskuliniseras de rasifierade kvinnorna samtidigt som de rasifierade männen 

femininiseras. Rasifierade män beskrivs som homosexuella och inte som heterosexuella män 

genom att de väljer att vara tillsammans med rasifierade kvinnor för att inte riskeras att bli 

offer för hedersvåld. Detta är en retorik som återspeglar en rasdiskurs utifrån koloniala 
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förställningar, där rasifierade män feminiserades i relation till den vite mannen (Maldonado-

Torres, N 2007 s. 255).  

”Vi svenska killar föredrar vackra, långa kvinnor som kan jämföras med modeller och filmstjärnor. Tarmtrollens 

garderob-bögar tar hand om det vi inte vill ha, vilket är kutryggiga, maskulina kvinnor med mer kroppsbehåring 

än en genomsnittlig svensk man. Sen tror jag många blattekillar väljer att vara med sin håriga, kvinnliga 

motsvarighet just för att de är bögar och inte vågar ha ett homosexuellt förhållande i rädsla av att XX antal 

släktingar ska skära halsen av dem om det skulle uppdagas.” (#67)   

 

Kropp som förbrukad vara 

I definitionen vad skönhet är finns en tydlig koppling mellan ålder och etnicitet. Några 

flashbackskribenter menar att rasifierade kvinnor kan vara mer attraktiva än icke-rasifierade 

eller ”svenska kvinnor”. Vad skribenterna är tydliga med är att det dock endast gäller en viss 

tid, innan de rasifierade kvinnorna uppfyller en viss ålder. Det vill säga rasifierade kvinnor 

definieras som attraktiva när de är unga, men när de passerar en viss ålder försvinner deras 

skönhet. Kvinnorna objektifieras och görs till ett ting med ett utgångsdatum. De rasifierade 

kvinnornas utgångsdatum är kortare än de icke-rasifierade kvinnornas, som i vissa fall inte 

betraktas ha något utgångsdatum eftersom de är normen för skönhet (Hunter 2002 s. 178-

179).  

” Det finns en del snygga blattebrudar, men tyvärr börjar deras förfall 10-20 år tidigare än de nordiska tjejerna. 

En 30-årig turkiska är oftast lika attraktiv som random svensk mormor.” (#15) 

” //..// givetvis finns det fula svenska killar, men rent generellt är svenskar ett vackert och modeintresserat folk! 

Sen är det nog sant som föregående talare sagt, svenska killar vill ha svenska tjejer varför? sett en serbisk kvinna 

i 40-års åldern? då vet du att alla blattekärringar är fula som stryk!” (#17) 

”Sen när du vaknar om ca 20-30 år tillsammans med den fräscha "blattebruden" kanske det inte är så fräscht 

längre.  Visa en fräsch 50-60 årig "blattebrud", kanske inte så lätt att hitta ” (#40) 

” Så sant så. oftast ser ju vissa blatte tjejer hetare ut än svenskor när de är mellan 15-30 men sen ja jävlar så 

börjar förfallet så att de ser ut som gamla skabb när de är 32-33. vet inte om det är för att de röker som fan.” 

(#52) 

Här tydliggörs en särskiljning i objektifieringen av ”svenska” eller icke-rasifierade kvinnor 

och rasifierade kvinnor som är synonyma med ”de andra” (Eduards 2012 s 15). Det är en 

tydlig bild av att kvinnor och framförallt rasifierade kvinnor förtingligas och kan konsumeras 
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(hooks 1992 s23). Kroppen reduceras till ett ting som förlorar sin mänsklighet, där 

flashbackanvändarna blir till subjekt som definierar vem som är ett objekt (Eduards 2012 

s17). Den rasifierade kroppen beskrivs som ett objekt som har en tillfällig skönhet som kan 

konsumeras innan bäst-före-datumet löper ut. Det betyder alltså att en icke-rasifierad kvinna 

betraktas som en självklar skönhet. En kvinna med ett icke-rasifierat så kallat ”svenskt 

utseende” definieras som snygga oavsett ålder, vilket betyder att rasifierade kvinnor är 

beroende av sin ålder för att anges som attraktiva. Det är också ett exempel på hur utseendet 

av de rasifierade kvinnorna bestämmer huruvida de är åtråvärda på en dejting- eller 

giftermålsmarknad (Hunter 2002 s 178). Det blir tydligt att rasifierade kvinnor kan fungera 

som en tillfällig partner d v s inom en viss tidsram, innan kvinnan blir för gammal, eftersom 

kvinnan då blir både förbrukad och oattraktiv. Liknande resonemang återfinns i senare 

exempel under avsnittet ”icke-rasifierade och rasifierade kvinnor som ’de andra’”, där även 

icke-rasifierade kvinnor betraktas som ”förbrukningsvaror”. 

 

Exotisering 

I några inlägg särskiljs rasifierade kvinnor från att vara en homogen grupp och delas upp 

utifrån kulturella och nationella indelningar (vilket också var synligt i exempelvis #240, ovan 

nämnt). Här premieras och favoriseras vissa utseenden av vissa nationaliteter och kulturella 

grupper. Vidare framställs vissa grupper som attraktiva utifrån vissa beteenden samt 

egenskaper som de sammanlänkar till idéer om etnicitet och nationalitet etcetera. Detta är en 

form av exotisering där de rasifierade kvinnornas utseende samt beteende bedöms utifrån 

kulturella och rasifierade parametrar (hooks 1992 s. 21-22,  Hübinette och Tigervall 2008 s 

224-225). 

I inlägg #228 premieras ”baltiska kvinnors” utseende för att de betraktas som porriga. I 

konstruktionen av ”baltiska kvinnor” som sexuellt åtråvärda förekommer om en sorts 

exotisering och objektifiering av dem, där de reduceras till att vara sexuellt tillgängliga. I 

betraktelsen av dem som sexuellt tillgängliga konstrueras de som ”de andra” som skiljer sig 

från ”andra kvinnor” (Eduards 2012 s 15). Skribenten menar också att kvinnorna är attraktiva 

men att denne inte själv skulle söka sig till dem. Möjligtvis föreligger det ett antagande om att 

”baltiska kvinnor” inte inger status på en heterosexuell dejtingmarknad bakom det 

resonemanget. Det vill säga att skribenten kan fantisera om ”baltiska tjejer” men att det inte är 
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en femininitet att investera i. En möjlig tolkning kan vara att skribenten anser att de ser för 

”tillgängliga” ut i relation till de icke-rasifierade ”svenska tjejer” som skribenten föredrar. 

Skeggs menar att för att leva upp till en respektabel femininitet förväntas en inte vara för 

sexuellt aktiv (Skeggs 2006 s 189). 

”Nej jag är inte baltisk, men jag bara tycker dom ser porriga ut på nåt sätt, men det är ju inte direkt så att jag går 

o letar efter baltiska tjejer och utesluter alla andra tjejer, det får görna va en tjej som det går att vara sig själv 

med, finns jäkligt många snygga svenska tjejer, tror nog de finns fler snygga svenska än negrer turkar eller 

arabtjejer, men det är inget jag brukar reflektera över.” (#228) 

”Det finns ju inget finare än en fräsch blattebrud. Riktigt snygga med sitt mörka hår och exotiska utseende. Men 

varför vill ni svenska blonda fräkniga killar inte ha såna alfahonor? Det hade ju varit bra för er avkomma som 

därmed hade sluppit se ut som Kalle Kaviar.” (#1) 

”Asiatiska tjejer är ju fan det hetaste som finns! Typ thailändare och liknande.” (#65) 

”Utländska tjejer kan vara fantastiskt. Etiopiska kvinnor exempelvis, eller asiatiska. //..//(#76) 

I nedanstående inlägg exotiseras vissa etniska grupper/nationaliteter utifrån föreställningar om 

hur grupperna innehar vissa egenskaper som är vanliga inom en grupp. Asiatiska kvinnor 

beskrivs som kunniga i musik och matte. I det påståendet föreligger det idéer om att det 

existerar vissa raser som har vissa egenskaper (Hübinette och Tigervall 2008 s 224-225). 

” //..//. Däremot skulle jag gärna kunna tänka mig att skaffa barn med en renrasig asiat, då skulle vi få vackra 

barn som både är duktiga i matte och musik.” (#122) 

I inlägg #109 beskrivs ”mulatter” tillföra lite ”krydda i tillvaron” och ha en jordnära attityd, 

vilket är ett tydligt exempel på en exotisering av ”de andra”(hooks 1992 s. 21-22). ”Svenska 

kvinnor” kategoriseras som tråkiga och inte lika jordnära som vissa rasifierade kvinnor.  

”//…// Personligen så gillar jag både svenskor och invandrar tjejer men tycker av någon anledning att mulatter 

oftast är de utseendemässigt mest attraktiva. Det får en lite mer intressant spice i sig då. Personligheten ska också 

vara en blandning. Ha en mer "down to earth" attityd som många svenska tjejer har men inte vara fullt så tråkig 

som en vanlig svensk.” (#109) 
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Kultur och beteende 

Patriarkala familjemönster, hederskultur och kontroll 

I flera inlägg beskrivs rasifierade kvinnor tillhöra en våldsam hederskultur med en sträng 

patriarkal syn inom familjen. Kvinnorna och deras familjer homogeniseras till en grupp, som 

”de andra” (Mohanty 2006s.57). Kvinnorna och familjerna beskrivs som hotfulla, stora och 

våldsamma, vilket påminner om en kolonial retorik som demoniserar ”de andra ”(Hill Collins 

2010 s 144, Mohanty 2005 s. 198-199) Vissa skribenter menar att de inte vill utsätta sina liv 

på bekostnad av att vara tillsammans med en kvinna. Kvinnorna beskrivs som hårt 

kontrollerade och osjälvständiga, maktlösa offer i relation till de hotfulla och aggressiva 

männen. Det är generaliserade antaganden om att alla rasifierade kvinnor är offer för en 

hederskultur (Mohanty 2005 s. 198-199).  

I inlägg #118 beskrivs icke-rasifierade kvinnor som ”deras kvinnor”, vilket jag tolkar som 

synonymt med ”svenska kvinnor” och att denne framställer sig som ”svensk”. Skribenten 

menar att ”svenska kvinnor” till skillnad från rasifierade, har bröder som inte är 

kontrollerande utan beskrivs istället som trevliga. 

” Blattebrudar har oftast en blattebror som har sina kusiner som sen bankar på dörren med kedjor och knivar i 

högsta grad. Nejtack. Svenskt ska det vara  För övrigt är jag inte rasist nånstans, bara försiktig. cheers ” 

(#60) 

” Vill gärna inte bli kidnappad, våldtagen och mördad av blatteslaskets familj” (#35) 

” för att jag vill inte ta risken att bli nerslagen av någon av hennes sjuttisju släktingar om det skulle ta slut.” (#47) 

” För det första är man ju rädd om sitt eget liv, sen vill man ju inte hitta sin flickvän död på en gata kastad från 

5:e våningen efter smekmånaden heller.” (#49) 

”//….// Just därför vill man inte ha en invandrartjej, tänk om hon sitter bakom ett 20-tal bruschor/kosiner med 

den överdrivna heder/respekt-mentaliteten. Garanterat att man blir hedersmördad den dagen det tar slut.” (#89) 

” Våra tjejer har oftast trevliga bröder som inte bestämmer över sina systrars liv till punkt och pricka.” (#118) 

” //…//På krogarna i den staden jag bor är det ofta många blattekillar som är frekventa kroggäster; blattebrudarna 

lyser tyvärr med sin frånvaro. Jag antar att det beror på att de är mer hårt hållna från föräldrarnas sida och att det 

inte anses lika "passande" för en blattebrud att roa sig.//..//Den allmänna misstänksamheten (som är ömsesidig 

och även gäller för blattekillar) från anhörigas sidan bidrar även det till att försvåra omständigheterna. Jag 

upplever också generellt att antipatin är större hos invandrarföräldrar mot partners från andra kulturer vad det 
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gäller dotterns val (dvs. pojkvännen) än för sonens val (dvs flickvännen - inte så farligt om hon är etniskt 

svensk).”(#101) 

I inlägg #101 beskriver skribenten att rasifierade kvinnor är hårt hållna och att de inte tillåts 

att ”roa sig” vilket skribenten syftar på att gå på krogen. Vidare definierar denne rasifierade 

familjer som kontrollerande av inte bara kvinnornas fritid utan också vem kvinnorna är 

tillsammans med. Skribenten baserar detta antagandet utifrån vad denne menar är dennes 

erfarenhet. Vad skribenten inte verkar reflektera över är att hen sammanbuntar rasifierade 

kvinnors erfarenheter utan att fundera kring att rasifierade kvinnor har olika erfarenheter 

(Mohanty 2005 s 198-199).  

I kontrast till de rasifierade kvinnorna framställer skribenterna sig själva som normen: de 

normala självständiga och fria. Detta blir tydligt i inlägget nedan där ”svenskar” beskrivs som 

resonerande varelser i kontrast till föråldrade och konservativa rasifierade personer (Mohanty 

2006 s.39).  

”//..//dina invandrartjejer inte kan hantera svenska killar. Vi är jordnära, resonerande och öppna. Vi är inte i 

behov av ett husdjur att domdera över utan vill ha en vettig, självständig kvinna.” (#149) 

Skribenten menar att rasifierade kvinnor därför inte passar ihop med ”svenska killar” eftersom 

”svenskar” är ”jordnära, resonerande och öppna” samt jämställda till skillnad från de 

rasifierade kvinnorna. Kvinnan beskrivs som ett husdjur som är ett osjälvständigt offer, som 

är van vid att vara i underordnad position och som således behövs styras (Mohanty 2006 s 

39). 

I de ovanstående inläggen är det få som uttrycker någon ”reell” erfarenhet av att ha umgåtts 

med rasifierade kvinnor eller de familjer som de beskriver. Skribenterna baserar sina 

påståenden utifrån generaliserade ”sanningar” eller idéer. I inlägget nedan presenterar en 

skribent en erfarenhet av en relation med en rasifierad kvinna som denne menar inte 

fungerade. Den erfarenheten får stå som ett exempel på hur rasifierade kvinnor generellt är. 

Icke-rasifierade ”svenska tjejer” konstrueras som motsatsen till rasifierade kvinnor utifrån 

antagandet om att en involvering med ”svenska tjejer” inte inbegriper problem. 

” jag kan bara tala för mig själv men träffade en libanesisk tjej, verkligen så här jättevacker med dem här fina 

dragen från detta området men kul och höra från en tjej man verkligen gillar att om min familj får reda på detta 

här så dödar dem oss, kan säga till alla tjejer som killar att det kan vara den mest avtändande kommentaren som 

finns. Det fungerade helt enkelt inte och därför kan jag säga att jag i fortsättningen nog hellre väljer dem vackra 

dragen som svenska tjejer utstrålar och satsar på dem istället” (#53) 
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Icke-rasifierade ”svenskar” som överlägsna  

”Nejnej, ursvenskt ska det vara!” (#54)  

” Kanske inte vill späda ut vårat blod? Tror jag sett 1 "blatte-brud" som varit någolunda fräsh i mitt liv såe..” 

(#37) 

”//..// Det är naturligt att dras till sin egna underras, både i utseende och intelligens.” (#26) 

”De flesta liksom jag antar att han menar de som kommer från MÖ. Jag själv är ju rasmedveten så jag skulle ju 

aldrig kunna vara tillsammans med någon icke-vit men jag kan ändå finna sådana kvinnor (med undantag för 

negrer) attraktiva //..// (#118) 

I vissa inlägg framkommer ett tydligt avståndstagande av rasifierade kvinnor där argumenten 

tar avstamp i rasistiska förklaringar som premierar vissa egenskaper eller beteenden utifrån 

rasifierade antaganden (Rattansi 2007 s 87-88).  

I inlägg #37 lyfter skribenten upp poängen av att inte involvera sig med rasifierade personer 

eftersom denne menar att det existerar raser som inte ska sammanblandas. I inlägg #26 

påpekar skribenten vikten av rasers betydelse genom att hen bekräftar tron på rasskillnader 

genom att betona hur personer inom en ras håller sig till varandra. Skribenten säger också att 

hen föredrar sin egen ”ras” på grund av utseende- och intelligensmässiga skäl. Det tyder på att 

personen har rasbiologiska idéer om att vissa raser är överordnade andra (Rattansi 2007 s 87-

88, Hübinette och Tigervall 2008 s 224-225). 

I inlägg #118 skriver personen att hen inte skulle vilja involvera sig med personer från 

mellanöstern eftersom hen är ”rasmedveten”. Hen skriver vidare att hen inte skulle vilja vara 

tillsammans med en rasifierad person även om hen tycker att de kan vara attraktiva. Detta 

signalerar att rasifierade personer kan vara attraktiva men att de inte är ”giftasmaterial” eller 

någon att vara tillsammans med, som flera tidigare skribenter lyft fram (Hunter 2002 s 178). 

Samtidigt betonar skribeten att rasifierade personer med mörk hudfärg inte är attraktiva. Det 

antagandet stödjer idén om skönhetsideal som konstruerar ett ”mörkt” utseende som det fula 

(Hunter 2002 s 176). 

 

Ociviliserade och okultiverade 

I flera inlägg beskrivs rasifierade kvinnor och deras familjer på ett stereotypt vis. De betraktas 

som ointellektuella och ociviliserade. Rasifierade kvinnor benämns som icke-allmänbildade 
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och som att de inte förstår sig på svensk kultur. I vissa inlägg är det en tydligt förlöjligande 

retorik av rasifierade personer som både generaliseras och beskrivs som kulturellt underlägsna 

(Mohanty 2005 s 198-199). 

”Du måste lära dig skriva på ett nytt sätt och prata på ett nytt språk. Som bekant så är det få föräldrar med 

utländskt ursprung som talar flytande svenska och om de mot förmodan gör det så kan du ge dig fan på att 55 

kusiner från djungeln, som då och då kommer för att fira påsk, kommer på besök och då du kanske inte vill att de 

ska kela med dig som en hund så måste du tala med dem. Morse-språket uteslutet då pipen kan misstolkas för 

terroristtecken.” (#131) 

”Jag gillar svenska tjejer för att de är lätta att prat med på svenska. De förstår också ofta vad jag talar om i de 

mest skiftande ämnen,allt från GB glass till the hellacopters. De vet att statsminstern heter Fredrik och att 

båtsman är en hund.” (#3) 

I #131 betraktas rasifierade personer som icke-intellektuella med bristande svenska kunskaper 

som gör att kommunikationen kan bli svår. Vidare menar skribenten att de rasifierade är 

okulturella och använder retorik som att de ”kommer från djungeln”. Denne menar att genom 

att vistas med rasifierade personer skulle en kunna riskera att ”bli kelad med som en hund”. 

Detta är tydlig retorik som både förlöjligar och konstruerar dem som ociviliserade (Hill 

Collins 2010 s 144). Dessutom tolkar jag den sista meningen som att skribenten betraktar 

rasifierade personer som potentiella terrorister, vilket ytterligare är ett exempel på en sorts 

våldsuppmålande bild av ”de andra” som farliga (Hill Collins 2010 s. 144). 

I nedanstående kommentar definieras rasifierade kvinnor som en grupp som inte är på 

likvärdig intelligensnivå som icke-rasifierade ”svenskar” är. 

”Vi svenskar vill nog kunna prata med våra kvinnor, vara på samma intellektuella nivå. Det är något B och 

skabbigt över blattebrudar. De ger ingen högre status. Om man har en brud från indonesien eller liknande så 

tror folk att man inte kan få tjejer utan måste åka till typ Thailand för att få någon. Skulle inte kännas så bra helt 

enkelt.”(#204) 

Vidare poängterar flashbackskribenten att det inte ger någon status att ha en rasifierad kvinna 

eftersom det skulle kunna misstolkas med att kvinnan ”hämtats hem” från utomlands. Det 

betyder alltså att en rasifierade kvinna som har ett icke-vitt utseende skulle sänka statusen för 

skribenten. Således väljer skribenten att inte vara med rasifierade kvinnor. Det argumentet 

pekar på en diskussion om hur det förekommer en status kring vilka personer som en kan vara 

tillsammans med, där rasifierade eller icke-vita hamnar på en lägre rankning än icke-

rasifierade (Hunter 2002 s 178).  
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I argumentationen syns en tydlig objektifiering och konsumtionsinriktad syn på kvinnor som 

ting. Skribentens val av partner betraktas som en statusmarkör och bidrar till att förstärka en 

heterosexuell maskulinitet (Hunter 2002 s 178). 

 

Ingen klass 

Ett återkommande tema i flera av flashbackanvändarnas inlägg är att rasifierade kvinnors 

attityd och beteende är ett skäl till varför de inte vill vara med kvinnorna. De beskriver dem 

som kaxiga, manliga och ociviliserade. Rasifierade kvinnor definieras som maskulina genom 

att de tillskrivs en mörk röst, att de skriker och att de är ”allmänt manliga”, vilket exempelvis 

syns i inlägg #146.  

Påståendet inbegriper föreställningarna om att ta plats innebär att vara maskulin samt att en 

mörk röst signalerar manlighet. Det tyder på att idén om att femininiteten ska vara ljuv och 

passiv är avgörande för att en kvinna ska kunna betraktas som åtråvärd (Skeggs 2006 s 158-

159). 

”Vissa ser väl okej ut men det är helt klart attityden som är åt helvete fel. Dom skriker, har mörk röst, bryter på 

utländska och är allmänt manliga, och nej, jag har inga fördomar.” (#146) 

I nedanstående inlägg beskrivs kvinnorna som kaxiga och att de försöker bete sig som 

personer gör i ”amerikansk ghetto-kultur”. I det påståendet inryms ett ogillande gentemot att 

de har en attityd, språkbruk, musiksmak och ett uttryckssätt som inte är åtråvärt. Skribenten 

ogillar hur rasifierade kvinnor beter sig vilket tydligt strider gentemot de föreställningar kring 

hur en åtråvärd femininitet ska vara (Skeggs 2006 s 168ff). Jag tolkar det som att det 

föreligger ett slags klassförakt i det påståendet eftersom skribenten menar att de rasifierade 

kvinnorna har fel sorts smak, i relation till sin egna rätta smak.  

I inlägg #20 synliggörs också ett missnöje gentemot kvinnorna då de beskrivs som att de 

spottar och talar slang samt att de har en ifrågasättande attityd. Skribenterna beskriver 

rasifierade kvinnors beteende som negativa. En möjlig förklaring till det kan vara att 

kvinnorna beskrivs strida gentemot ett präglat medelklass femininitetsideal där kvinnan 

förväntas vara försiktig och passiv (Skeggs 2006 s 168ff). Detta förekommer även i # 11 där 

förortsattityden beskrivs på ett negativt vis som skribenten menat gör kvinnorna oattraktiva.  
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”En anledning som jag tror ligger bakom är att blattebrudar ofta är väldigt kaxiga eftersom många försöker apa 

efter den amerikanska ghetto-kulturen. Det är ju bara att lyssna på deras språkbruk, musiksmak etc.//…//”  (#96) 

” Har inget emot tjejer med invandrarbakgrund. Så länge de inte har denna "förorts-attityd" eller har "Rinkeby-

svenska" som modersmål.” (#11) 

”För att dem spottar, säger "walla", luktar skit, tror dem har en attityd genom att säga emot minsta kommentar. 

Duger det?” (#20) 

I flera kommentarer beskrivs de rasifierade kvinnorna som ointellektuella det vill säga att de 

inte kan resonera (Mohanty 2005 s198-199). Ytterligare ett återkommande tema är att 

kvinnorna beskrivs som skrikiga och att de har på sig fel sorts kläder, som blir synligt i #223 

där vissa rasifierade kvinnor bedöms som oattraktiva för att de har mjukisbyxor. Detta är ett 

tydligt belägg för att en viss klädsel och beteende inte är feminina på rätt sätt samt att de inte 

inger respektabilitet (Skeggs2006 s 168ff). Det blir tydligt då vissa rasifierade kvinnor som 

denne refererar till betraktas utifrån idén om att de inte har rätt klass. 

”//..//Men frågan är hur vi definerar en blattebrud. Jag menar inte bara en sån där skrikig tjej som finns på bussen 

i mjukisbrallor. Jag menar mer snygga iranska brudar med klass eller uppklädda blattebrudar som finns på 

nattklubbar. Klart dom är finare än svenska tjejer. ” (#233) 

I inlägg #158 menar skribenten att rasifierade kvinnor endast intresserar sig för smycken och 

pengar snarare än att ha ett vanligt jobb. Detta inbegriper en föreställning om att rasifierade 

kvinnor är ytliga och omoraliska som inte vill jobba för sig.  

”skulle aldrig falla mig in att dejta en hubba bubba, aldrig lyckats ha en vettig dialog eller ett resonemang med 

någon sådan. varför vet jag inte, men pengar och blingbling verkar vara det som lockar dessa tjejerna mer än ett 

vanligt jobb!! (#158) 

I nedanstående inlägg beskrivs rasifierade kvinnor i relation till sin familj (vilket även syns i 

tidigare avsnitt), där familjen beskrivs som instabil. Vad som också blir tydligt är att 

föräldrarna beskrivs som okultiverade och att de inte har klass d v s att de är orakade, att de 

skriker samt att de äter kebab.  

”Om tjejen hade en någorlunda stabil familj (alltså inte med en stereotyp-bosnier-farsa med skäggstubb som 

skriker om kebab hela tiden) och kunde svenska på en hyfsat hög nivå, och var fräsch och ej hårig hade jag gärna 

gått ut med henne och chillat på en mysig krog precis som om hon var en svensk flicka.//…//(#238) 

De rasifierade kvinnorna definieras som ofräscha samt att de inte kan ordentlig svenska vilket 

är ett argument till varför skribenten föredrar icke-rasifierade d v s ”svenska kvinnor”. 
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Rasifierade personer konstrueras som ”de andra” genom att de definieras som ohyfsade och 

okultiverade vildar (Hill Collins 2010 s 144). Det är också ett uttryck för en negativ bild av 

arbetarklass som smutsig och patologisk, det vill säga att skribenten menar att de inte lyckas 

passera som respektabla (Skeggs 2006 s. 9). 

 

Omoralisk förbrukningsvara 

I några inlägg definieras icke-rasifierade ”svenska” kvinnor som sexuellt tillgängliga och 

utmanande på ett nedlåtande sätt. Således särskiljs kvinnorna utifrån hur sexuellt aktiva de är 

(Eduards 2012 s 15). En orsak till det kan vara att icke-rasifierade kvinnors beteende strider 

med ett feminitetsideal om att en som kvinna inte förväntas vara för sexuellt aktiv (Skeggs 

2006 s 189). I kontrast till det definierar skribenten rasifierade kvinnor som pålitliga och inte 

lika sexuellt aktiva och därav mer lämpliga att ha en relation med.  

I inlägget nedan menar skribenten att rasifierade kvinnor inte får en ”horstämpel” på samma 

sätt som icke-rasifierade ”svenska” kvinnor. På så vis konstrueras ”svenska kvinnor” som att 

de har ett aktivt sexuellt beteende och betraktas som ”de andra” utifrån idealet om en försiktig 

femininitet (Ambjörnsson 2004 s 188-189). Vad som är gemensamt är att både rasifierade och 

icke-rasifierade kvinnor objektifieras även om det tar olika uttryck. Det som skiljer dem åt är 

att skribenten kategoriserar de rasifierade kvinnorna som mer åtråvärda än icke-rasifierade. 

"Blattetjejer" har något svenska luder inte har. Dom har heder i sin kropp, är snygga, exotiska och knullar inte 

runt och kommer alltid att vara dig trogen. Svenska tjejer knullar man, det är inget man är tillsammans med, 

dom har knullat massa killar innan, bryr sig inte om att man pratar skit om dom. En svensk tjej kan man spotta 

på och kalla hora bakom hennes rygg, det enda hon gör är att knulla mera. En invandrartjej skulle för det första 

aldrig göra något sådant, men om någon ändå skulle prata skit om henne så blir den personen snart varse det 

för dom har heder. Jag skulle aldrig för hela mitt liv ha en svensk klamydiahora till flickvän utan heder i sin 

kropp, spottar på svenska horor. Är själv svensk men skäms ögonen ur mig för svenska tjejer, jag menar inte alla 

men i alla fall 99 av 100 är horor. Har som tur är ingen syster  (#84) 

En sexuellt aktiv kvinna är synonymt med att vara omoralisk. Det är en idé om att kvinnors 

sexualitet är laddat och att kvinnorna inte förväntas vara för sexuellt tillgängliga eller aktiva i 

konstrast till en manlig sexualitet som kan vara mer aktiv(Ambjörnsson 2004 s 188-189). 

Skribenten skriver att icke-rasifierade kvinnor kan ”användas” till att ha sex med men att de 

inte är någon att inleda en relation med. I det påståendet konstrueras den icke-rasifierade 

kvinnan till en så kallad ”förbrukningsvara”, ett objekt som skribenten kan använda några 
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gånger tills kroppen blir förbrukad genom att kvinnan förlorar sitt värde som ”oskuld” eller 

”heder”(Skeggs 2006 s 158-159). Liknande resonemang kunde hittas i ovanstående avsnitt om 

rasifierade kvinnors kroppar som har ett utgångsdatum. Skillnaden mellan dessa två 

resonemang är att de rasifierade kvinnorna i exemplen ovan betraktades förlora sitt ”värde” 

när de blev äldre. Gällande de icke-rasifierade i detta exempel förlorar kvinnorna sitt ”värde” 

när de är sexuellt aktiva. De icke-rasifierade kvinnornas ”värde” sjunker i samband med ett 

omoraliskt beteende medan de rasifierade kvinnorna bedöms förlora värdet som passiva 

objekt.  

Rasifierade kvinnor beskrivs som att de har ”heder i kroppen” eftersom de enligt skribenten 

inte är lika sexuellt aktiva som icke-rasifierade kvinnor. Det innehåller föreställningen om att 

de är mer konservativa i motsats till de icke-rasifierade som mer självständiga (Mohanty 2005 

s. 198-199). Rasifierade kvinnor framställs som åtråvärda samtidigt som de betecknas som 

passiva i motsats till både icke-rasifierade kvinnor och män som är sexuellt aktiva. Skribenten 

förutsätter att en man kan vara sexuellt aktiv men att en kvinna inte ska vara det. I det 

påståendet positioneras både icke-rasifierade och rasifierade kvinnor i underläge till män, som 

”de andra” till motsats till männen som förutsätts vara sexuella medan kvinnor inte bör vara 

det. 

 

Slutdiskussion 

Är flashbackanvändarnas preferenser ett uttryck för en högst privat och personlig smak? 

Svaret på den frågan signalerar vilken världsbild en har. Betraktar en världen utifrån 

individbaserade förklaringar eller utifrån ett maktstrukturperspektiv- blir svaren olika. Om en 

ser individer som isolerade varelser med egna åsikter som de endera valt eller är biologiskt 

predispositionerade till att ha, kan individens smak vara individuell och personlig.  Jag väljer 

att se världen ur ett maktstrukturperspektiv där idéer om ras, etnicitet, kön/genus, sexualitet 

och klass etcetera är avgörande för hur vi organiserar och premierar vissa beteenden och 

utseenden.  

I min analys har jag lyft fram de argument och åsikter som varit vanligt förekommande i 

diskussionen i de 240 kommentarerna. Av alla de kommentarer som jag läst har det endast 

varit några få som ifrågasatt den reducerande och rasistiska retoriken som förts i diskussionen. 

Hur det ser ut vidare i diskussionen har jag inte tagit del av. Vad som blir tydligt i de inlägg 



Kandidatuppsats VT-13 ”Yttrandefrihet på riktigt?” Veronika Falkfält 
Socialhögskolan Lund 
 

37 
 

som jag gett exempel på och analyserat är att kvinnor reduceras till att vara kropp många 

gånger. Det blir också synligt att det finns rådande ideal om hur kvinnor förväntas vara som 

har rasifierade, klass-, sexuella och genusorienterade förklaringar.   

Jag har kunnat urskilja ett återkommande mönster i flashbackanvändarnas resonemang som 

går att hänföra till skönhetsideal och idéer som har ett kolonialt förflutet. På flera håll 

beskriver skribenterna hur kvinnor ska bete sig samt se ut för att vara någon som de skulle 

visa intresse för. På så sätt objektifieras kvinnorna och deras värde diskuteras utifrån vad som 

är mest åtråvärt, som på en konsumtionsmarknad. Eduards (2012) menar att när kroppar 

förtingligas fråntas de sin mänsklighet. Detta är synligt i argumentation ovan, på så sätt att 

kvinnornas kroppar endera beskrivs som åtråvärda eller oattraktiva och som möjliga att 

konsumera.  

I inläggen särskiljs kvinnor från varandra och föreställningar om hur en rasifierad kvinna är 

blir till. Det intressanta är hur de rasifierade och icke-rasifierade ibland konstrueras som 

homogena grupper, vilket framförallt blir tydligt i retoriken om rasifierade personer genom att 

de ofta sammanbuntas och konstrueras som ”de andra”. I Flashbackskribenternas inlägg 

sammanställs rasifieringsprocessen med föreställningar om hur en kvinna ska vara.  

Rasifierade kvinnor objektifieras och smutskastas ofta i inläggen och jämförs flera gånger 

med ett ideal om en respektabel femininitet där rasifierade kvinnor definieras som icke-

respektabla. Det blir tydligt när rasifierade kvinnor beskrivs som okultiverade att de talar på 

fel sätt, har fel kläder, dålig smak och attityd etcetera. I de idéerna har klass en outtalad 

betydelse som genomsyrar föreställningarna om hur en respektabel och åtråvärd kvinna ska 

vara. I motsats till rasifierade kvinnor konstrueras icke-rasifierade kvinnor som ett ideal och 

blir definierade som både respektabla och åtråvärda.  

På vissa håll ifrågasätts rasifierade kvinnors femininitet och de beskrivs som icke-feminina, 

genom att de bland annat konstrueras som håriga. Icke-rasifierade personer beskrivs som 

norm för skönhet och betraktas som kultiverade och respektabla i sitt beteende i motpol till 

vad rasifierade personer är. Det finns en tydlig kolonial parallell till dessa antaganden som 

den postkoloniala teorin lyft fram. Sättet som flashbackanvändarna konstruerar sina inlägg om 

vad som är skönhet och respektabla beteenden innehåller en retorik som har tydliga koloniala, 

klassorienterade och objektifierande samt sexistiska drag. Inte minst blir det tydligt i 

exemplen där rasifierade kvinnor konstrueras som djur och ointellektuella.  
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På andra håll urskiljs också föreställningar om hur sexuellt tillgänglig en kvinna ska vara. Det 

blir synligt att skribenterna har olika idéer kring detta. Detta framkommer inte minst då vissa 

menar att kvinnor inte ska vara för sexuellt tillgängliga medan andra menar att en sexuellt 

aktiv kvinna är norm. I slutet av min analys lyfter jag fram några få inlägg där rasifierade 

kvinnor konstrueras som ett ideal i motsats till icke-rasifierade kvinnor. Det kvinnorna 

premieras för är att de definieras som mer sexuellt återhållsamma och konservativa. I det 

påståendet föreligger en särskiljning mellan icke-rasifierade och rasifierade kvinnor som är 

grundat utifrån föreställningar om hur en kvinna ska vara. Rasifierade kvinnor förväntas vara 

sexuellt tillbakahållna i motsats till både skribenten (som framställer sig som en man) och 

icke-rasifierade kvinnor som sexuellt aktiva. Vad som är intressant är att även om rasifierade 

kvinnor upphöjs till ett ideal reduceras de samtidigt till att vara ett kollektiv som är passiva. I 

inlägget särskiljs dessutom icke-rasifierade kvinnor och män åt eftersom män kan eller 

förväntas vara sexuellt aktiva men att kvinnor inte får vara det. I det påståendet föreligger 

idén om att en respektabel femininitet inte ska vara för sexuellt aktiv. På så vis blir både 

rasifierade och icke-rasifierade kvinnor konstruerade som ”de andra” i motsats till män som är 

norm.  

Frågan är om det som har skrivits online återspeglar skribenternas värderingar samt om de 

agerar utefter de åsikter som de fört fram på nätet? Det är det svårt att dra en slutsats kring. 

Det är sällan som texterna är välformulerade. Inläggen kanske inte är genomreflekterade och 

skulle kunna betraktas vara konstruerade i stundens hetta. Går det att ursäkta det som skrivits 

online med att det endast är ett ”plumpt” sätt att uttrycka sig på som inte återspeglar vad de 

egentligen menar? 

I tv-programmet Uppdrag granskning fick nätkommentarsskribenter möjlighet att replikera på 

det de skrivit. Deras respons var att de inte ansåg att onlinekommunikationen avspeglade 

kommunikationen offline. Det vill säga skribenterna skulle inte uttrycka sig med samma 

jargong offline som de gör online på grund av att nätklimatet har ett högre tak för 

diskussioner än de offline har. En viktig aspekt som Berg (2011) lyfter fram är att en viss 

kommentar på internet kan ha olika betydelser för olika personer. Det vill säga en viss 

kommentar kan betyda något mindre för en person men upplevas som reellt verklig för en 

annan. Jag tänker att oavsett hur nätskribenternas intention är, kan det de skrivit få 

konsekvenser och upplevas som kränkande. 
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Sedan kan en diskutera kring huruvida det är själva nätkommunikationen och anonymiteten 

som bidrar till att skapa det nedlåtande klimatet. Möjligtvis gör anonymiteten att personerna 

som skriver inte tar ansvar och stå för sina åsikter, eftersom att de inte behöver reflektera 

kring eventuella konsekvenser det skrivna kan få. Anonymiteten är kärnan på Flashback som 

skyddar deras medlemmar för att de ska kunna få uttrycka tankar som majoritetssamhället inte 

stödjer, dock inom ramen för att undvika hets mot folkgrupp.  

Vad som vore intressant att undersöka mer är hur moderatorerna på Flashback avgör var 

gränsen går för huruvida diskussionsinläggen tenderar att betraktas som hets mot folkgrupp. 

De inläggen som jag läst och använt mig av i denna uppsats har blivit lästa och godkända av 

moderatorer. Dessutom finns inläggen fortfarande kvar att läsa i tråden trots att det första 

inlägget skapades för cirka tre år sedan. Ett möjligt resultat av samtalsdiskursen på Flashback 

är att den kanske göder det rådande klimatet som sätter ramen för vad som är tillåtet att 

skriva. Betyder det att gränserna riskerar att flyttas fram för vad som blir tillåtet att sägas på 

nätet beroende på vad som skrivs där? Det är en rimlig fråga att ställa som det hade varit 

intressant att undersöka mer kring. 

Inläggen i tråden som jag analyserat skulle kunna betraktas som ett resultat av att skribenterna 

är personer med rasistiska och sexistiska åsikter som kanske på ett medvetet sätt väljer att 

sprida sina idéer via ett forum som Flashback. Oavsett intention kan inläggen bidra till att 

skapa eller åtminstone sprida vissa idéer och föreställningar som kan påverka andra personer 

som läser det.  

I Uppdrag granskning var det en privatperson som upplevde nedvärderade kommentarer som 

obehagliga. Även om de inläggen jag analyserat inte är riktade mot privatpersoner tänker jag 

att kommentarerna på Flashback kan upplevas som kränkande. Kommunikationen i 

ovanstående inlägg kan riskera att bland annat kränka personer som identifierar sig som 

kvinna och/eller rasifierad. Inläggen på Flashback kan också cementera idéer om hur 

femininitet och maskulinitet är samt reproducera koloniala idéer om rasifierade personer som 

”de andra”.  

Internets betydelse för hur kommunikationen blir, skulle kunna vara en fråga för ytterligare 

forskning. En intressant forskningsfråga hade kunnat vara hur personerna som skriver på 

Flashback resonerar och förhåller sig till det de skriver online. Vad som är tydligt utifrån vad 

jag kommit fram till i denna uppsats är att texterna som finns publicerade på Flashback 
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innehåller retorik som kan vara nedvärderande och cementerande av vissa föreställningar. 

Forumets slogan är Yttrandefrihet på riktigt, betyder det att sexism och rasism är resultatet av 

riktig yttrandefrihet? Utifrån min analys tänker jag att detta kan ifrågasättas med tanke på 

eventuella konsekvenser som inläggen kan ge i verklighetens offline.  
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