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Abstract   

Abstract 
This paper attempts to explain the construction of a newly developed genre that 

researchers believe is an epidemic on the digital horizon called revenge porn. The 

study examines patterns of language and hatred related to revenge porn as well as 

women as victims. The study examine how their life’s has been affected as a di-

rect result of publications of photographs or videos of sexual nature. Our theoreti-

cal base is within gender studies and its theory. The result of this study illustrate 

the cyber-bullying manifests itself trough comments on the Internet of a graphic 

nature. The invasive, degrading words and linguistic jargon shows that cyber-

bullying associated with revenge porn is a specific genre of cyber-bullying. The 

study also reveals that lives of female victims have drastically changed.  They are 

labeled as sluts and held responsible instead of seen as a victim of molestation and 

sexual crime. This is a qualitative case study based on investigations that uses 

both nethnography and text analysis to interpret revenge porn as a genre. 

 

Keywords: cyper-bullying, revenge porn, Internet, strategic communication, rela-

tionship, gender, power, slut-shaming, victim-blaming, panoptic. 

 



Sammanfattning  

Sammanfattning 
Denna studie ämnar förklara konstruktionen av en ny genre som forskare menar är 

en epidemi på den digitala horisonten som kallas hämndporr. Studien syftar till att 

undersöka vilken typ av språk och argument som används i samband med hämnd-

porr samt vilka typer av hat detta ger uttryck för. Studien kommer även beröra 

kvinnor som offer och hur deras liv har påverkats till följd av publicering av bilder 

och videos av sexuell karaktär. Vår teorietiska utgångspunkt ligger inom genus-

forskning och dess teori. Resultatet av studien visar att näthat tar sig uttryck ge-

nom kommentarer på internet som är av grov karaktär. Skällsord, nedvärderande 

ord samt en språklig jargong visar att näthat i samband med hämndporr utgör en 

specifik genre av näthat. Studien visar även att de utsatta kvinnornas liv har för-

ändrats radikalt efter hämndporren. De blir stämplade som slampor och skuldbe-

läggs istället för att ses som offer för ett ofredande och sexualbrott.  Studien är 

kvalitativ och baseras på insamlingsmetod där både netnografi och textanalys är 

intressanta för att kartlägga hämndporr som genre. 

 

Nyckelord: näthat, hämndporr, internet, strategisk kommunikation, relationer, ge-

nus, makt, slut-shaming, victim-blaming, panoptik.  
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1. Inledning 

"Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva 

kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara 

mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor."  (Expressen, 2013) 

 

Uppsatsen ämnar undersöka fenomenet hämndporr genom mäns näthatande av 

kvinnor. I tidigare forskning har fokus varit att undersöka lagstiftning kring feno-

menet med utgångspunkt i ett juridiskt perspektiv. Vår uppsats ämnar istället un-

dersöka hämndporr utifrån människans upplevelse och den påverkan som kom-

munikationen har.  Hämndporr är ett relativt nytt fenomen som kommit upp på 

dagordningen. Svenska akademin (2014) lade år 2013 till hämndporr som ett ny-

ord med definitionen: ”naken- eller sexbilder som publiceras på internet som en 

hämnd mot en tidigare partner”. 

Citatet ovan är ett utdrag från hovrättens dom gällande video av sexuell karak-

tär av en kvinna som publicerats på internet utan hennes samtycke. Enligt Sveri-

ges Radios program Ligga med P3 (2012) består cirka 30 % av all trafik på inter-

net av porr eller pornografiskt innehåll. Världens största porrsajt XVideos har 4,4 

miljarder sidvisningar per månad, vilket är tre gånger så många som CNN (Ligga 

med P3, 2012). Vid en sökning av ordet ”sex” på Google får man i skrivande 

stund cirka 2 miljarder träffar. Attwood (2002), Jacobsson (2011) och andra fors-

kare menar att sex har blivit ett vanligt samtalsämne, till och med att så vanligt att 

det snart blivit vanligare att prata om än vädret. Jacobsson (2011) menar att porren 

idag har stor variation på teman, människor och gränser. Idag behöver man inte 

längre lägga till hardcore när man söker på porr, då detta är inkluderat i dagens 

tänkande kring sex och sexuella handlingar (Jacobsson, 2011). 

Stroud (2014) skriver att internet möjliggör hat på ett allt för enkelt sätt. Detta 

beror på den möjlighet som internetanvändare har att prata högre och till fler 

människor, samt hur man kan alternera sitt eget online-jag (Stroud, 2014). Schultz 

(2013) skriver att näthat riktas inte enbart mot kända personer eller opinionsbilda-
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re utan kan även riktas mot gemene man. Det finns en felaktig uppfattning om att 

internet är en ansvarslös frizon och att man därmed kan uttrycka sig fritt och att 

det därför inte spelar någon roll vad du sagt eller gjort (Schultz, 2013). I detta in-

går också enkelheten att ta, spara och dela med oss av bilder vilket möjliggör fe-

nomenet hämndporr (Stroud, 2014). Talesättet att kvinnan enligt mannens högsta 

önskemål ska vara en kokerska i köket, en hushållerska i vardagsrummet och en 

hora i sovrummet infinner sig här. Madonna/hora-komplexet är en mer extrem va-

riant av detta då män har svårt att se kvinnor som sammansatta eller komplexa in-

divider utan måste delas upp i olika kategorier (Jacobsson, 2011).  

Denna uppsats är skriven vid institutionen för strategisk kommunikation på 

Lunds universitet. Enligt Falkheimer och Heide (2007) kan strategisk kommuni-

kation omfatta många olika saker och är svårdefinierat. Vår utgångspunkt är att 

strategisk kommunikation är kommunikation med ett tydligt mål och syfte. Vi an-

ser att näthat går under definitionen strategisk kommunikation eftersom den 

kommunikation som framförs i form av näthat har som främsta syfte att skambe-

lägga och såra offren. Vi anser också att näthat tillhör strategisk kommunikation 

då internet och euforin kring dess möjligheter ofta inte ses utifrån negativa aspek-

ter. Därav anser vi att det är viktigt att belysa fenomenet i samband med strategisk 

kommunikation.  

1.1 Problemformulering  

Studien ämnar undersöka hämndporr som genre utifrån ett genusperspektiv. Vi 

anser att det finns ett behov av forskning kring fenomenet. Vår avsikt med denna 

uppsats är att belysa ämnesområde då tidigare forskning har ett starkt fokus på 

lagstiftning och rättväsendets roll. Vi vill i studien istället fokusera på den faktiska 

handlingen och vad det medför för konsekvenser. Vi anser att diskrepansen mel-

lan befintlig kunskap och okunskap är hur genre är uppbyggd och hur den tar sig 

till uttryck. Likaså finner vi gap i forskning kring nätets möjligheter och dess 

mörka sidor.  Vi anser att vår studie bidrar till forskning inom strategisk kommu-

nikation ur ett genusperspektiv då liknande studier inte tidigare genomförts. Vida-

re berör även uppsatsen hur strategisk kommunikation kan användas i negativa 

syften.   Uppsatsen bidrar också till strategisk kommunikation då vi berör männi-

skors handlingar på internet. Likaså hanteras kommunikation i form av ryktes-
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spridning och dess konsekvenser hos kvinnor som utsatts för detta genom hämnd-

porr. Regeringen (2014) har konstaterat att mäns våld mot kvinnor är ett sam-

hällsproblem där vi ser att internet har blivit en ny arena för män att förtrycka och 

kränka kvinnor. Vi anser att objektifiering av kvinnor är ett samhälleligt problem 

både i media och underhållningsbranschen. I och med att stereotyper och normer 

reproduceras anser vi att mäns överordning kommer till uttryck genom näthat och 

i synnerhet hämndporr. Genom att studera fenomenet vill vi bidra med forskning 

och kunskap som har betydelse för området strategisk kommunikation.   

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka näthat riktat mot kvinnor utfört av män, 

med fokus på fenomenet hämndporr. Studien syftar till att undersöka vilket sorts 

språk och argument som används i samband med hämndporr och vilka typer av 

hat detta ger uttryck för. Studien kommer även beröra kvinnor som offer och hur 

deras liv påverkats till följd av publicering av bilder eller videos av sexuell karak-

tär. Detta leder oss in på följande frågeställningar: 

Hur kommer näthat till uttryck genom hämndporr? 
- Vilka former av hat aktualiseras genom hämndporr?  
- Vilket sorts språk, argument och andra talhandlingar förekommer i sam-

band med hämndporr? 
 
Hur påverkas kvinnor som utsätts för hämndporr? 
- Vilka är konsekvenserna för kvinnorna? 
-  Hur påverkas identitet och självbild hos kvinnorna? 

1.3 Avgränsning  

Samtidigt som detta är ett förhållandevis nytt ämnesområde finns det mycket in-

formation samt material. Detta gör att vi valt att göra avgränsningar i insamling av 

material, metodval, intervjuer samt vid analys av materialet. Vi har valt att inte 

fokusera på de som publicerar hämndporr samt de användare som sprider denna 

vidare. Vi har även valt att begränsa antalet intervjuer. Vi väljer att inte se till nät-

hat riktat mot män, även om vi vet att det förekommer. Likaså väljer vi att inte 

undersöka näthat mot kvinnor utfört av andra kvinnor. Vi undersöker inte heller 

aspekter som faller utanför det heteronormativa spektrumet. Intervjuer och in-

hämtning av publicerat material har även skett inom en begränsad tid inom dis-
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kursen av näthat. Vi har därmed inte utfört en global longitudinell studie av 

hämndporr, utan tagit ett stickprov ur genren. Vi är givetvis medvetna om att detta 

kan komma att påverka resultatet av vår undersökning. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som lyfter fram förhållandet mellan 

genus, internet som näthatande arena samt porrindustrin och hämndporr. Detta 

för att ge en inblick i befintlig forskning och möjliggör för oss att se var vår studie 

passar in i forskningsfältet.  

2.1 Offentliga män och kvinnor 

 

Inom populärkultur är det feministiska perspektivet viktigt. Feminismen har vänt 

sig mot populärkulturforskning och menar att representationer av kvinnor margi-

naliserar och stereotypiserar kvinnan (Lindgren, 2009). Yvonne Hirdman (2001) 

skriver i boken Genus – om det stabilas föränderliga former kring sin syn på ge-

nusteori. Hirdman bygger sin teori på två principer, isärhållande av könen (diko-

tomi) och den manliga normens primat (hierarki). Hon skriver att sociala struktu-

rer visar att manligt och kvinnligt inte ska blandas och att mannen ses som det 

primära. Kvinnan ses därför som den sekundära och avvikande, som i sin tur ska-

par den hierarkiska ordningen.  När en kvinna avviker från den feminina rollen 

straffas hon av den isärhållande principen. Det vill säga att samhället utvärderas 

utifrån ett manligt perspektiv (Hirdman, 2001). Jarlbro (2009) beskriver detta ge-

nom att ta kvinnliga politiker som exempel. Hon menar att kvinnor i dagens media 

bestämmas utifrån vad de inte är. I medietappningen kan en kvinna inte enbart 

vara en politiker eftersom mannen är normen. En kvinna som har samma syssel-

sättning blir en avvikare, det vill säga en ”kvinnlig” politiker. Om man inte anger 

kön utgår man från rådande normer om att det är en man (Jarlbro, 2009).  

Wendt Höjer (2002) diskuterar i likhet med Jarlbro (2009) om kvinnor i det 

offentliga och menar att kvinnor som tar eller kräver makt inte kan uppfattas som 

sexuellt attraktiva. Istället framstår de som manliga eller manhaftiga då de utma-

nar den förväntade kvinnligheten. Historiskt sätt har kvinnor i det offentliga be-

skrivits som ”det tredje könet” och har åklagats för att ha tappat sin kvinnlighet. 
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Det vill säga att de offentliga kvinnorna har ”för lite kön”. Motsatsen ”för mycket 

kön” diskuterats också då kvinnor i det offentliga förknippats med sexualitet och i 

första hand som sexuellt tillgängliga för män. På 1800-talet innebar exempelvis en 

offentlig man politik, medan offentlig kvinna betydde prostitution (Wendt Höjer, 

2002). Vidare menar Wendt Höjer (2002) även att offentliga kvinnors interpreta-

tion bygger på en bestraffning, då det trotsar bilden av den traditionella kvinnan. 

Objektifiering, passivitet och orörlighet tycks allt oftare lyftas fram som viktiga 

beståndsdelar i konstruktioner av kvinnlighet. Wendt Höjer (2002) menar också 

att maskulinitet binds samman med handlingskraft medan femininitet relateras till 

en oförmåga att handla. 

2.2 Internet som näthatande arena  

Kränkningar som begås på internet kan förorsaka långvariga och negativa konse-

kvenser i jämförelse med öga-mot-öga mobbning. Om man jämför internetmobb-

ning med mobbning som kan föregå på en skolgård, är mobbningen på internet 

mycket öppnare och tillgängligheten större. Internetrelaterade kränkningar kan 

också upplevas som värre då det är svårt att fly från dem på samma sätt då de kan 

ske kontinuerligt och även när personen är hemma (Campbell, 2005).  

Internet som fenomen har revolutionerat vår tillvaro på gott och ont. Ronge 

(2010) tar i förordet till sin bok Sociala medier – en halv sekund från ord till 

handling upp denna revolution. Han menar att trots att internet har medfört positi-

va saker, som att kunna prata med sina systrar som man annars inte skulle gjort, så 

finns det nackdelar med internet. Han ställer sig kritisk till vad som är personligt 

och offentligt i en värld där alla med en internetuppkoppling kan nå miljoner med 

hjälp av ett knapptryck. Trots de positiva aspekterna menar Ronge (2010) att man 

ibland kan lägga upp något ogenomtänkt eller säga något som sårar andra. Geme-

ne man kan ge dig syndernas förlåtelse, men på internet finns synderna kvar och 

där går det även att googla på (Ronge, 2010).  

Lewis (2014) beskriver Anita Sarkeesians öde som ett exempel på näthat. 

Sarkeesian är en webbutvecklare som började samla in pengar för att göra en serie 

om kvinnliga karaktärer i tv-spel.  Hon samlade in mycket mer pengar än vad hon 

förväntat sig, dock blev hon måltavla för en häxjakt på internet. Hon fick tweets 

sända till sig med texter om att män skulle komma hem till hennes lägenhet och 
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våldta henne till döds. Idag finns det sidor speciellt gjorda för att sprida och för-

nedra personer, i stor utsträckning kvinnor (Lewis, 2014). Lewis (2014) beskriver 

det som att kvinnor som bryter mot patriarkatet får utstå en form av terrorism. Det 

handlar inte bara om offentliga kvinnor och nakenbilder som läcks på dem, utan 

även av den vanliga kvinnan. Hon menar att man använder internet som ett verk-

tyg för att avsiktligt skapa upptåg och ingjuta rädsla i den kvinnliga populationen 

(Lewis, 2014). Schultz (2013) skriver att det råder en okunskap om var gränsen 

går när det gäller vad man får skriva till andra människor på nätet samt att en juri-

disk okunskap och bristande lagstiftning bidrar till att det råder en viss anarki 

bland användarna på internet. 

 
2.3 Porr 
Jacobsson (2011) menar att den gamla ”hederliga” porren skiljer sig långt från den 

man möts av idag. Förr ansåg man att pornografi enbart var något för snuskhum-

rar och halvperversa patetiska äldre män som inte hade någon partner. Hon menar 

dock att målgruppen för porrindustrin idag är densamma, det vill säga män. Det är 

mäns fantasier om kvinnor som särade på benen, blev knullade och sög av dem 

som avbildades. Ett stående skämt inom porrindustrin har varit att skådespelarta-

langer är oviktiga. Det räcker med att du har ett könsorgan som du är villig låta 

filmas (Jacobsson, 2011).   

Budde (2014) förklarar att porr inte är ett nytt koncept, men att den digitala 

utvecklingen har tagit den till en ny nivå. I början på 90-talet publicerades 90 

porrmagasin i USA. Idag genererar en Google-sökning på frasen ”porr” miljoner 

träffar på mindre än en sekund. Om man jämför internet med tryckt media erbju-

der internet ett snabbt, enkelt och anonymt sätt att få tillgång till sitt önskade ma-

terial. Detta leder till att internetporr blir åtråvärt för en stor population av både 

män och kvinnor (Budde, 2014).     

Jacobsson (2011) skriver att dagens porr och dess utbud skulle fått våra förfä-

der att göra korstecken och ropa på världens undergång. Hon hävdar att det finns 

ett gigantiskt, om något ofräscht, smörgåsbord av porr uppdukat för alla smaker. 

Förr ansåg man att det var osmakligt att se två av samma kön ha sex, idag är det 

gårdagens nyheter. Idag består porrsidor av rubriker som: blondiner, asiater, raka-

de fittor, håriga fittor, transexuella, blöjsex, wet-sex, våldssex och S&M (Jacobs-
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son, 2011). Attwood (2002) skriver att dagens porr utvärderas utifrån dess påver-

kan på samhället och individen.  Det är även svårt att hitta pornografins enda och 

rätt syfte. Dock kan man tydligt se förtryckande maktrelationer och att porren har 

ledande och direkt mätbara effekter (Attwood, 2002).  

Jacobsson (2011) skriver att porr och sex påverkar samhället och dess trender 

idag. Mode och vad kändisar har på sig tas som exempel på saker i samhället som 

avspeglar porrindustrin. Många kvinnliga sångerskor visar i olika kontexter sig i 

korsett eller kroppsstrumpa och anspelar med sång och dans på sex. Vidare menar 

Jacobsson (2011) att sex och porr snart kommer bli ett vanligare samtalsämne än 

vädret. Attwood (2002) skriver att den moderna diskursen kring sex är självrefere-

rande. Hon menar att man idag språkmässigt talar om sex på ett sätt som tidigare 

inte gjorts. Sex diskuteras oavbrutet och ibland även tvångsmässigt (Attwood, 

2002). Porrindustrin har gjort sex tillgängligt till den grad att det förväntas av dig 

att du ska ha dildos och piskor, vilket idag är lika lätt att få tag på som ett paket 

mjölk (Jacobsson, 2011).    

2.3.1 Hämndporr  

Attwood (2007) menar att användargenererad porr eller producerandet av sextapes 

och publiceringen av dessa på internet är en del av en ny diskurs som kallas cy-

ber-sexualitet. Attwood (2007) har undersökt amatörporr som en effekt av den 

kommersiella porren. Amatörporr har idag blivit en del av den kommersiella por-

ren eftersom den är väldigt populär och eftertraktad. Till följd av detta så har en 

diskurs utvecklats där man använder sig av amatörporr för att trakassera och 

skambelägga individer, vilket har kommit att kallas hämndporr (eng. revenge 

porn) (Attwood, 2007).    

      Budde (2014) diskuterar i liknande termer om hur webbsidor som YouPorn, 

PornTube och XVideos har öppnat dörren för användargenererad porr. Sidor som 

dessa har gett nya möjligheter för individer att dela med sig av foton och videos 

av sig själva, men också av andra som inte gett sitt medgivande (Budde, 2014).  

Stroud (2014) anser att hämndporr är en ny epidemi på den digitala horison-

ten. Hämndporr utgår ofta från att det finns en arg eller sårad före detta älskare 

som på ett eller annat sätt väljer att publicera videos eller bilder med sexuell ka-

raktär, utan samtycke från medverkande. Stroud (2014) nämner också att det finns 
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webbsidor utformade i syfte att sprida materialet på internet oftast med Facebook 

länkar, hela eller delar av namn och platser. Ett flertal webbsidor tjänar pengar på 

avgifter för att publicerat material skall tas bort, medan andra tjänar pengar på fö-

retag som vill marknadsför sig på sidorna (Stroud, 2014). Budde (2014) håller 

med Stroud (2014) om att det finns webbsidor speciellt utformade för att intimt 

material utan medverkandes samtycke. Hon skriver också att när materialet väl är 

uppladdat är det tillgängligt för alla med en internetuppkoppling att se. Detta in-

nebär att familjemedlemmar, arbetsgivare och nuvarande partner kan se materia-

let. Eftersom ”internet inte glömmer”, kan framtida partners och arbetsgivare 

eventuellt också ta del av materialet (Budde, 2014).     

Van Doorn (2010) konstaterar att man i nutida medier är mer fokuserad på 

handlingar relaterat till sex än förr. Samhället har för stort fokus på sex och han 

kallar mediernas nya inriktning för: ”sexualization” eller ”pornification” (Van 

Doorn, 2010). De nya medierna och digitala teknologier har höjt populariteten för 

delandet av privata, sexuella framträdanden bland gemene man i samhället. För 

några år sedan kunde man se en trend att kändisar antingen läckte eller valde att 

dela med sig av sina sex-tapes för att sätta fart på sin karriär (Yar, 2012).  

Idag finns det en rad olika inspelningsanordningar (ex mobiltelefoner, kame-

ror, webbkameror) som man kan använda för att spela in sina sexuella vanor som 

man sedan kan dela med sig av på internet. Man kan även med hjälp av online-

videosamtal utföra sexuella handlingar (Döring, 2000). Inom ramen för diskursen 

cyber-sexualitet finner vi även en annan trend vid namn sexting. Fenomenet är 

populärast bland tonårstjejer. ”Sexting” definieras som bruket att skicka sexuellt 

explicita bilder/texter via mobiltelefoner eller internetbaserade applikationer 

(Kiesbye, 2011).  

Stroud (2014) skriver att de nya medierna och i synnerhet internet är en stor 

plattform för människor att delta i produktionerna och distribution av sexuellt in-

nehåll. Trots detta finner vi att fler och fler kvinnor utsätts för delandet av bilder 

av sexuell karaktär utan samtycke och att detta blir allt vanligare. Internet och 

dess anonymitet som står bakom fenomenet gör att omoraliskt beteende ökar 

(Stroud, 2014). Stroud (2014) menar att man tydligt kan se hur före detta älskare 

finner drivkraften i anonymiteten och publicerar innehåll som personen själv an-

tagligen inte skulle delat offentligt. 
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Budde (2014) argumenterar för att hämndporr får långvariga konsekvenser för 

den utsatte. Exempelvis har utsatta kvinnor förlorat jobb, deras män har velat skil-

ja sig och man har till och med blivit så rädd om sin egen säkerhet att man ibland 

inte velat lämna sitt hem ensam. I och med att ”internet inte glömmer” kan vad 

som varit en engångsföreteelse bli en arvsynd förevigt (Budde, 2014). Försvarare 

av hämndporrs-webbsidor placerar skulden hos kvinnorna som gav sitt samtyckte 

till att ta bilden eller videon. De menar att de på detta sätt avstått från sin rätt till 

privatliv i den stund de klev framför kameran. Trots att det är sant att hämndporr 

inte skulle existera om pornografiskt material inte fanns, borde kvinnor inte straf-

fas för att de utövat sin rätt till sexuell självständighet. Detta är något som akade-

miska forskare och samhället i stort uppmuntrat sedan den sexuella revolutionen 

under 1960-talet (Budde, 2014). Vidare poängterar Budde (2014) att man inte ska 

lägga skuld på offren utan istället fokusera på att straffa de som publicerar och 

genom detta avskräcka liknande händelser i framtiden. Dock är detta inte enkelt, 

då man inte vet hur man på bästa sätt ska kriminalisera hämndporr och vilken 

brottsrubricering det ska få (Budde, 2014).        
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3. Teori 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i två avsnitt: ”Näthat” och ”Genusteo-

ri”. Inledande för varje avsnitt finns det en kortfattad sammanfattning som redo-

gör för vad som kommer tas upp samt hur det är betydelsefullt för vår studie.  

3.1 Näthat 

Detta avsnitt av den teoretiska referensramen redogör för begreppet näthat. Av-

snittet kommer behandla tidigare erfarenheter av begreppet och hur näthat på-

verkar den utsatta. Vidare berörs lagstiftning och juridiska aspekter av näthat 

som kommer att problematiseras bitvis i analysen. Avsnittet behandlar även ut-

trycket panoptik och dess syn på makt.  Detta eftersom vi önskat belysa makt ur ett 

filosofiskt bredare perspektiv och känslan av ett osynligt allvetande.   

 

Schultz (2013) beskriver näthat och nätmobbing som ett relativt nytt begrepp som 

uppmärksammades i ett avsnitt Uppdrag Granskning med namnet ”Män som nät-

hatar kvinnor” som sändes på Sveriges Television i februari 2013. I programmet 

behandlades de kränkningar och hot som offentliga och okända kvinnor utsatts för 

på internet. Genom Uppdrag Granskning blev näthat ett nytt och stort diskus-

sionsämne i samhället. Hot och kränkningar är en sida av debatten och den an-

svarsfrihet som näthatarna känner och den hjälplöshet offren känner på grund av 

den bristande lagstiftningen är en annan sida (Schultz, 2013). Vid näthat fråntas 

man ofta ”rätten att vara ifred, att få känna sig trygg och att slippa få sin ära ned-

smutsad” (Schultz, 2013, s.16). 

Då det inte finns en specifik lag som förhindrar näthat faller de anmälningar 

som inkommer mot näthat under olika kategorier. De vanligaste och mest före-

kommande är olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande, olaga förföljelse, förtal, 

förolämpning, brott mot personuppgiftsansvar och upphovsrättsbrott. Debatten 

kring näthat har varit het de senaste åren och begreppet näthat har kopplats till 

ovanstående handlingar. Dock finns det skillnader mellan det som diskuteras ge-
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nerellt som näthat i samhället och hur det uppfattas rent juridiskt. En stor del av 

det som kallas för näthat är inte brottsligt enligt lagen. Samtidigt är en lika stor del 

av näthatet juridiskt otillåtet. Hatiska kommentarer och kränkningar faller som 

nämnt under ett flertal olika straffbud. Lagstiftningen och brottsreglerna definierar 

den juridiska aspekten och rättsordningens uppfattning av skyldigheter och rättig-

heter som finns i digitala medier. Att näthat är klassificerat som ett brott innebär 

nödvändigtvis inte att det prioriteras av rättsväsendet och att de ingriper. Vid an-

svarsutkrävande i samband med näthat är det därför i de flesta fall upp till den 

som utsatts för brottet att gå vidare och på så sätt kräva att de skyldiga får stå till 

svars inför rättsväsendet. Samtidigt finns det begränsningar i juridiken. Juridiska 

åtgärder kommer aldrig att eliminera allt näthat, dock kan den hjälpa till att sätta 

stopp för de grövsta formerna av kränkande på internet (Schultz, 2013). 

3.1.1 Panoptik 

Bentham (1995) föreslog iden om ”panopticion or inspectionhouse” som skulle 

kunna appliceras på alla typer av etableringar, där personer hålls under kontroll. 

Benthams (1995) idé kring panoptik handlar till största del om ett fängelsesystem 

där ett vakttorn ligger centralt i byggnaden. Fängelsevaktarena kan därmed an-

tingen fysiskt övervaka eller ge intrycket av att de övervakar fångarnas varje rö-

relse. Detta gör i sin tur att fångarna självregleras eftersom de tror att deras hand-

lingar ständigt övervakas från vaktornet (Bentham, 1995). 

Foucault (1977) tog Benthams (1995) idé om panoptik in i den akademiska 

diskussionen under 1970-talet. Foucault (1977, s.201-202) skriver att: “the panop-

ticon is a machine for dissociating the see/being seen dyad: in the peripheric ring, 

one is totally seen, without ever being seeing; in the central tower, one sees eve-

rything without ever being seen”. Foucault (1977) påstår att makt är nära kopplat 

till synen och tanken av att bli sedd, vilket är avgörande. Foucault (1997) drar 

jämförelser med städer som utsatts för pesten under medeltiden och vilka åtgärder 

som togs för att bibehålla konstant övervakning och styrning av situationen. Han 

beskriver en strikt observation, något som liknas vid en polis. 

Bentham (1995) förklarar att panoptik leder till att fångarna isoleras ifrån var-

andra i celler, där alla individer kan ses från vakttornet, men samtidigt separeran-

de från de andra fångarna. Fången blir således en observation men aldrig ett sub-
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jekt för kommunikation, vilket effektivt motverkar försök till olydnad eller uppror 

som kan ses som gemensamma strategier för motstånd. Iakttagaren kan inte heller 

ses eller identifieras av den som ”ses” vilket leder till att den som iakttar utvecklar 

en opersonlig och anonym relation med makt. Utan att kunna verifiera närvaron 

av iakttagaren, beter man sig till slut som att man blir iakttagen, utan att veta sä-

kert om fallet är så (Bentham, 2015).   

Brignall (2002) skriver i sin tur att internet och det panoptiska fängelset skapar 

en ny dimension om vem som sitter i vaktornet och övervakar. Internet är unikt i 

och med dess struktur och möjlighet till multipla lager av observation. Detta kan 

leda till att fångar kan bli övervakare av andra fångar och vise versa. I en sådan si-

tuation vet ingen vem som är övervakaren och vem som blir övervakad. Brignall 

(2002) menar att internet kan liknas vid Benthams (1995) fängelsemodell då makt 

och kontroll ligger hos fångvakterna. Exempelvis kan företag undersöka sina on-

linekunders beteenden och aktiviteter, utan deras vetskap. Dock är Internet fri från 

de arkitektuella restriktioner från Benthams (1995) prototyp. Med hjälp av trådlös 

teknologi kan Internet användas på nästan alla ställen på jorden. I och med en 

panoptisk modell för Internet kommer den sociala helheten fungera som en hie-

rarkisk och disciplinär panoptisk maskin. Det är en komplicerad situation när en 

panoptisk modell aldrig kan ses i sin helhet. Internet har ingen fysisk struktur eller 

permanent plats (Brignall, 2002).     

3.2 Genusteori 

Detta avsnitt inleds med en inblick inom begreppet genusteori och forskning knu-

tet till detta. Detta gör delvis för att ge en inledande förståelse för studiens ut-

gångspunkt, men kommer också användas och problematiseras i analysen. Ut-

tryck som kommer beröras är victim-blaming, slut-shaming och makt och krop-

par. Beskrivningarna avser att öka förståelsen för de premisser som finns i sam-

band med genusteori och vårt valda ämne. Valet av teorier ligger även till grund 

för analysen där vi vill visa en helhetsbild av den rådande diskursen och därige-

nom öka förståelsen för övergreppet i sig.     

 

Genusteorin utgår från att det inte finns något naturligt i hur manlighet och kvinn-

lighet definieras inom en kultur då genus är en social konstruktion som förändras 
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över tid och rum. I alla samhällen finns det något som har med kön att göra som 

inte handlar om kön i dess biologiska mening utan om sociala relationer. Genus-

teorin används för att problematisera relationen mellan män och kvinnor samt 

synliggöra maktstrukturer mellan dem. Detta brukar kallas patriarkat, det vill säga 

den ordning som samhället är format utifrån gällande kön och genus för att orga-

nisera sexualitet (Jarlbro, 2006).  

Hirdman (2001) förklarar att manlighet inte är förutbestämt utan skapas som 

en motsats till det feminina. När man beskriver en man som maskulin beskrivs 

denne samtidigt som icke-feminin. Hirdman (2001) beskriver ishärhållandet av 

män och kvinnor som dikotomier, det är varandras motsats. Vidare skriver Hird-

man (2001) att det manliga värderas högre än det kvinnliga. Det som räknas som 

manligt har således högre status än det som är kvinnligt vilket gör att det män gör 

tenderar att tillskrivas ett högre värde. Om en flicka blir kallad ”pojkflicka” värde-

ras det högre än om en pojke kallas ”flickaktig” (Hirdman, 2001).  

Hirdmans (2001) genusteori utgår från ett så kallad genuskontrakt. Hon menar 

att alla är med och skapar genusordningen av manlighet som norm och kvinnlig-

het som avvikande. Återskapningen av genuskontraktet har återupprepats konti-

nuerligt genom historien och vi gör det oftast omedvetet. Det upplevs som nor-

malt för oss att det ska vara så (Hirdman, 2001).     

Pettersson (2003) har på ett liknande sätt funnit dikotomier som påvisar att 

manlighet och kvinnlighet definieras utifrån varandra som motsatser. Maskulinitet 

karaktäriseras av begrepp som: aktiv, stark, sexuellt begär riktat mot kvinnor, 

överordnad och åtrådd av kvinnor. Femininitet kännetecknas genom begrepp som: 

passiv, underordnad, svag och irrationell (Pettersson, 2003).  

Lander (2003) skriver att redan som barn påverkar genus oss genom kroppslig 

disciplinering då man särskiljs utifrån kön. Flickor skall bland annat inte ta an-

språk på världen utan ska ses som söta och snälla medan pojkars fysiska färdighe-

ter uppmuntras. Vi uppfostras att bete oss med våra kroppar med hänsyn till om-

givningens normer kring hur män och kvinnor borde vara. Kroppen har stor bety-

delse för hur vi manifesterar och reproducerar manlighet och kvinnlighet (Lander, 

2003). Lander (2003) har bland annat beskrivit begreppet normativ femininitet 

som avser kulturellt och socialt färgade perceptioner om hur en kvinna ska bete 

sig för att anses vara respektabel.   
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Hirdman (2001) menar att genusordningen i regel prioriterar män över kvin-

nor, vilket leder oss in på studiens perspektiv. Det grundantagandet feminister ut-

går ifrån om att det finns en strukturell ojämställdhet där män som grupp har makt 

och utövar denna över kvinnor (Hirdman, 2001). 

3.2.1 Victim-blaming  

Offer döms ofta som orsaken till det som de utsatts för. Våldtäktsoffer har provo-

cerat fram attacken, sjuka patienter karaktäriseras utefter deras brist på optimism 

eller tron på något större samt att överlevare från katastrofer mår dåligt av att de 

överlevde. För offer leder skambeläggande ofta till större skada. Deras moral ifrå-

gasätts, deras omdöme förnedras och empatin minskar i den stund de kanske be-

höver den som mest. Victim-blaming bidrar till att offrens egen skuld och miss-

tron mot andra ökar. Det ökar chansen för ångest, depression och posttraumatisk 

stress (Harber et al, 2015).    

Just world belief (JWB) teorin skapad av Lerner förklarar hur människor ser 

sin värld som rättvis och säker och att de på så sätt kan placera skuld hos andra, på 

grund av kognitiv dissonans, för deras beteende till följd av sin världssyn. Victim-

blaming är en yttring av JWB, som har studerats utifrån många olika forsknings-

fält (Hayes et al, 2013).  

I vårt samhälle är offerstämpeln ofta satt på det kvinnliga könet då bilden av 

ett offer mer sannolikt är en kvinna. Vilket i sin tur kan leda till att skuldbelägg-

ningen kan få oproportionell stor påverkan på samhällets syn på kvinnor. En stor 

del av victim-blaming ligger inom ramen för sexuella övergrepp och i synnerhet 

för våldtäktsoffer (Hayes et al, 2013).      

Randall (2010) menar att uttrycket ”idealt offer” ofta jobbar emot kvinnor som 

faller offer för sexuella övergrepp. Myten om det ”ideala offret” gör att de kvinnor 

som avviker från det stereotypa idealet för vad en kvinna är inte längre faller inom 

ramen för ett trovärdigt offer. Detta leder till att man istället hålls till svars för sitt 

övergrepp (Randall, 2010). Exempel på detta kan exempelvis vara om man anses 

klä sig mer provocerande än andra kvinnor eller att man har druckit alkohol och 

därmed har viss skuld för att övergreppet skett (Hayes, 2013). 

Hayes (2013) menar att JWB har stora konsekvenser för brottsofferupplevel-

ser. Detta kan exempelvis ske när ens JWB prövas och en individ som klassas 
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som en ”god” människa fått skulden. Motstridiga övertygelser kan leda till att 

man upplever kognitiv dissonans. När motstridiga känslor uppstår försöker man 

rätta till sitt synsätt och göra sina känslor mer kompatibla. Exempel på detta kan 

till exempel vara att man försöker återställa rättvisan och straffar gärningsmannen, 

genom att försöka förneka eller upphäva orättvisan genom att skylla på offret eller 

genom att göra det ohållbara något man kan leva med genom att nedvärdera hän-

delsen och förminska den. Ofta är det så att man inte vill återställa rättvisan utan 

att man istället hellre förnekar eller neutraliserar händelsen och skulden läggs då 

på offret (Hayes, 2013).   

3.2.2 Slut-shaming  

Slut-shaming är en term som används för att beskriva handlingen av kritiserandet 

eller förolämpningen av individer för deras upplevda sexuella tillgänglighet eller 

beteende. Man kan kolla på termen utifrån två vinklar, antingen individuell slut-

shaming eller kulturell slut-shaming. Individuell slut-shaming handlar om att kri-

tik och förolämpningar som är riktade direkt mot en specifik person. Kulturell 

slut-shaming är konstruerad av sociala faktorer så som media. Dock kan individu-

ell slut-shaming ske till följda av den kulturella (Gong & Hoffman, 2012).  

Slut-shaming är vanligtvis riktat mot kvinnor. Trots att män kan vara kritise-

rade för sin promiskuitet är slut-shaming extremt skadligt för kvinnor i ett patri-

arktiskt samhälle. Kvinnor bör vara sexuellt återhållsamma och ”rena” innan äk-

tenskap och kvinnor som därmed anses vara sexuellt aktiva eller helt enkelt intres-

serade för sådana aktiviteter anses vara dåliga eller smutsiga. Trots att detta syn-

sätt kan verka förlegat finner man fortfarande narrativ för att synsättet finns inom 

populärkulturen (Gong & Hoffman, 2012). 

Armstrong et al (2014) skriver att män inte är ensamma om att använda ut-

trycket, utan att även kvinnor markerar och tar avstånd från ”slampighet”. Att 

kvinnor är med och deltar i slut-shaming ses ofta som bevis för att det finns ett in-

ternaliserat förtryck. Armstrong et al (2014) förklarar att slut-shaming är byggd på 

en sexuell dubbelstandard fastställd och upprätthållen av män. Unga män förvän-

tas önska och jaga efter sex oavsett relation eller emotionell kontext medan unga 

kvinnor endast tillåts sexuell aktivitet när man är i ett fast förhållande och är kär 

(Armstrong et al, 2014).  
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Kvinnor är utsatta för slamp-stigman när de bryter mot den sexuella standar-

den och därmed tappar status och blir diskrimminerade. Slut-shaming handlar så-

ledes om sexuell ojämlikhet och förstärker manlig dominans och kvinnlig under-

ordning (Armstrong et al, 2014).            

3.2.3 Makt och kroppar 

Historiskt sett har kvinnokroppen ansetts tillhöra män, vilket idag utvecklats till 

en industri kring den kvinnliga kroppen. Kvinnokroppen marknadsförs i allt från 

hårdporr till reklam som en konsumtionsvara för män (Connell, 2009). Reklam 

brukar liknas vid en spegelhypotes som ska visa samhället. Jarlbro (2006) ställer 

sig mycket kritisk till detta trots att hon håller med om att reklam reproducerar 

vissa samhällsfaktorer så som skönhetsideal. Man bör ha i åtanke att reklam är en 

form av övertalning. Mottagaren ska övertalas att köpa eller göra något som hen 

tidigare inte gjort. All form av övertalning hänger på att vissa saker framhävs 

framför andra och att man således även döljer vissa förhållanden. Genom detta re-

sonemang kan reklam framhålla eller dölja vissa aktuella samhällsförhållanden, 

det vill säga vara en missvisande spegel (Jarlbro, 2006).  I feministisk forskning 

talar man ofta om ”den manliga blicken” som i patriarkala heterosexistiska kultu-

rer gör kvinnokroppen som något män ska beskåda (Connell, 2009).  

Connell (2009) menar att genus har ett speciellt synsätt på kroppar. Det finns 

en generell uppfattning om genus som en spegling av vissa medfödda skillnader 

mellan manliga och kvinnliga kroppar. Genus är att skildra hur samhället förhåller 

sig till kroppar och vilka följder det får i vardagen (Connell, 2009).  Kimmel 

(1994) förklarar att män på en strukturell nivå har makt över kvinnor, men att de 

på en individuell nivå inte uppfattar sin makt då de ofta upplever att någon annan 

har mer makt än de själva.  

Sexualitet brukar påtalas som en viktig komponent i skildringen av en manlig 

genusidentitet. I västerländska sammanhang definieras vissa sexuella aktiviteter 

som mer naturliga än andra, det vill säga heterosexualitet då i form av penetreran-

de sex. Detta fastställer maskulinitet och ses som ett sätt att betona sin positione-

ring som en heterosexuell man (Collier, 1998). Pettersson (2003) beskriver lik-

nande mönster om hur idealtypen av maskulinitet innehåller komponenten av sex-

uellt begär av kvinnor.  
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Connell (2009) diskuterar makt utifrån Foucaults tankar som menar att det 

inte finns en punkt i samhället där makt utgår ifrån, utan att den istället är spridd 

och diffus. Den utspridda makten utövas i första hand diskursivt då vi med hjälp 

av vårt språk talar och kategoriserar människor. Makten får således en direkt ef-

fekt på människors kroppar på samma sätt som den har effekt på identiteter och 

åsikter kring den egna positionen i omvärlden. Connell (2009) resonerar även 

kring hur Foucault menar att den moderna vetenskapen har fördelat människor i 

kategorier och hur dessa har internaliserats med tekniker för social disciplin som 

kontrollerar människors kroppar. Konsekvensen blir därför att kroppen görs fog-

sam (Connell, 2009). Wendt Höjer (2002) resonerar kring hur män som grupp tjä-

nar på att vara överordnade kvinnor även om alla män inte utövar våld. Det är 

istället hotet om våld som i detta fall gör kvinnors kroppar fogsamma, vilket män 

tjänar på då ingen makt tas ifrån dem (Wendt Höjer, 2002). Connell (2009) menar 

att kroppen i alla samhällen är hårt kontrollerad av olika former av makt genom 

exempelvis tvång, förbund och förpliktelser. Kvinnokroppens rörelsefrihet blir 

mer inskränkt då hot för våld kan förkomma både offentligt eller i andra offentliga 

sammanhang så som internet. Kroppar blir därför socialt konstruerade i den be-

märkelsen att kvinnokroppen är passiv och manskroppen har makt över den (Con-

nell, 2009).  

Listerborn (2002) skriver att kvinnor objektifieras utifrån sin kropp genom att 

påvisa den som sårbar och underordnad. Detta leder till att det manliga våldet är 

en stor del av kvinnors rädsla. Ingjutandet av rädsla för våld bör därmed ses som 

ett strukturellt maktutövande (Listerborn, 2002). Ås (199n) beskriver på ett lik-

nande sätt att hot om manlig makt skapar definitionen av kvinnokroppen som ob-

jekt eller ägodel. Män använder vissa härskartekniker för att underminera kvinnor. 

De tekniker hon identifierat är: osynliggörande, förlöjligning, undanhållande av 

information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. De olika tekni-

kerna kan användas tillsammans eller ensamma i olika situationer. Exempel på 

hur teknikerna kan användas är bland annat att man förbiser, hånar och förlöjligar. 

Det kan handla om att man inte låter kvinnor delta i konversationer, åsikter som 

att kvinnor hör hemma i köket eller att kvinnor har fel oavsett vad de än gör (Ås, 

199n).      
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4. Metod och material  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de metoder vi använt i vår uppsats för in-

samling av material samt analys av detta. Vi kommer beskriva de analysverktyg vi 

använt samt motivera de val vi gjort i samband med metod, analys, insamling och 

urval. 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Då studien faller inom ramen för kvalitativ metod har utgångspunkten i vår veten-

skapliga studie varit en kunskapsteoretisk. Detta innebär att metoden är tolknings-

inriktad och interpretativistisk. Fokus riktas på hur deltagarna upplever och förstår 

verkligheten och hur de tolkar denna sociala verklighet (Bryman, 2011). Eftersom 

en av studiens frågeställningar är att undersöka hur kvinnor påverkas som utsätts 

för hämndporr blir det viktigt för oss att förstå hur dessa kvinnor upplever och 

tolkar verkligheten. Därför anser vi att en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som 

är interpretativistisk är ett adekvat metodval. Likaså blir denna typ av studieut-

gångspunkt väsentlig då vi undersöker specifika drag av genren, i detta fall hur 

näthatet tar sig till uttryck.  

4.2 Insamlingsmetod  

Vi har gjort kvalitativa intervjuer med personer som utsatts för hämndporr. Vi har 

även analyserat det material vi fått tillgång till i samband med kontakt med dessa 

personer. Detta material inkluderar meddelanden som skickats till dessa personer, 

kommentarer och konversationer som skrivits på internet. Vi har även undersökt 

vilka konsekvenser detta har fått för offren. Likaså har vi genomfört en datain-

samling av kommentarer skrivna på internet på webbsidor specifikt utformade för 

att sprida hämndporr. Med hjälp av netnografi har vi undersökt den manliga och 

kvinnliga diskursen inom den digitala världen med utgångspunkt i näthat och dess 

samband med hämndporr.  
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4.2.1 Näthat – den retoriska situationen 

Innan vi kunde gå vidare med insamling av material var vi först tvungna att kart-

lägga den retoriska situationen där näthat förekommer. De kommentarer vi tagit 

del av och som analysen är uppbyggd kring kommer från renodlade hemsidor vars 

främsta syfte för användarna är att sprida hämndporr, kommentarer som kvinnor-

na fått skickade till sig, kommentarer som yttrats generellt på internet samt kom-

mentarer som uttalats direkt till kvinnorna i den fysiska verkligheten. Kvinnorna 

har på inget sätt själva medverkat eller deltagit i diskussionen eller kommentarer-

na. De har inte svarat på kommentarer eller på något sätt uppmuntrat till diskus-

sion eller tagit initiativ till kontakt med männen som näthatar. Det är alltså enbart 

kommentarer från männen till kvinnorna samt kommentarer mellan männen som 

förekommer och därför ligger till grund för vår analys. Som Dahlin (2014) skriver 

så har vi gått igenom ett högt antal hämndsporrsrelaterade texter/kommentarer för 

att kunna fastslå att det är en specifik genre inom näthat och därefter använda des-

sa som underlag i en retorisk genreanalys. För att kunna dra korrekta slutsatser är 

det viktigt för att det är samma typ av texter/kommentarer vi har som utgångs-

punkt. 

4.2.2 Netnografi  

Netnografi är en metod som är anpassad för att studera kommunikation i commu-

nities och lämpar sig därför bra när man studerar kommunikation som görs på in-

ternet. Detta är en kvalitativ metod som tillåter tolkning i samband med studier av 

människors kommunikation och interaktion på internet. Netnografi är en typ av 

etnografisk observation som sker online och som ofta används som komplement 

till intervjuer (Bertilsson, 2014). Då stor del av vårt material har inhämtats från in-

ternet och även har kombineras med just intervjuer, är detta en metod som lämpar 

sig för ändamålet. Vårt empiriska material, bestående av kommentarer, har därför 

analyseras utifrån netnografins betydelse. Vi har även tagit hänsyn till denna me-

tod då vi analyserat vem som skrivit kommentaren och sättet den är utformad på. 

Den information vi fått tillgång till i samband med netnografin har därefter även 

analyserats samt använts vid utformningen av frågorna till intervjuguiden.  
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4.2.3 Kvalitativa intervjuer  

Innan intervjuerna genomfördes lade vi ner stort förarbete för att intervjuerna 

skulle resultera i hög kvalitet. Vi har arbetat med att få fram en intervjuguide med 

bra frågor som kan resultera i god information. Merriam (1994) skriver att sättet 

som frågorna är formulerade på kan vara avgörande för att få tillgång till den in-

formation man önskar. Därför har vi valt att ställa olika typer av frågor för att 

komma nära inpå intervjupersonerna och på så sätt få tillgång till relevant infor-

mation kring vårt ämne. Vi har använt semistrukturerade intervjuer eftersom det 

ger intervjupersonerna möjlighet till stort inflytande under intervjuns gång. Vi vill 

vara öppna för olika riktningar som intervjun kan tänkas ta beroende på vilken in-

formation som framkommer. Då det kan vara ett känsligt ämne för intervjuperso-

nerna anser vi att semistrukturerade intervjuer med fokus på samtal är lämpligast 

då det kan variera i vad de vill delge oss. Vi vill, precis som Merriam (1994, s.88) 

skriver, få tillgång till respondentens bild av det som hänt och låta dem till stor del 

få styra intervjuns utveckling. Vi har valt att begränsa antalet intervjuer till fyra 

stycken då vi vill låta textanalysen av intervjuerna få mer utrymme. 

4.3 Analysmetod och tillvägagångssätt  

Vid analys av det insamlade materialet har vi huvudsakligen att använt oss av 

textanalytisk metod. Denna modell har använts som utgångspunkt och även utvid-

gats i kombination med andra analysmetoder. Textanalys, går ut på att se hur tex-

ten är sammansatt, vilka tecken som skapar betydelse och hur dessa påverkar tex-

tens funktion. Vi vill se vilka tecken som bygger upp texten och vilken funktion 

de fyller. Därefter går vi vidare med textanalys för att slå fast vilka budskap, sig-

naler och betydelser som når mottagaren och vilka strategier det är som används 

för detta. Med en kartläggning av den retoriska situationen kommer vi fastslå i 

vilka sammanhang som näthat förekommer i hämndporr. En genreanalys av 

hämndporr kommer att integreras i textanalysen då vi vill undersöka denna genre 

på djupet.  

Vi har även valt att se på vårt empiriska material i ett större sammanhang och 

genom teorier och olika perspektiv undersöka näthat och vad det egentligen grun-

dar sig i och hur det påverkar de inblandande och i ett ännu större perspektiv, sy-

nen på manlighet och kvinnlighet. Vi tror att den generella kvinnosynen samt hur 
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kvinnor framställs i porrindustrin kan ha påverkat den diskurs som kan ses i nät-

hat. Därför har vi sett till hur diskursen ser ut i samhället och på nätet när det gäll-

er näthat som är relaterat till hämndporr och analyserat de texter och kommentarer 

vi fått tillgång till.  

4.4 Textuell analys  

För att få en uppfattning om textens känsla och språk är det lämpligt att inleda 

med att klargöra kommunikationssituationen, det vill säga den retoriska situatio-

nen. I en textanalys blir nästa steg att undersöka texten och de olika delar som till-

sammans bygger upp texten. Därefter måste vi ställa frågor till texten som senare 

kan användas till analysen. Det primära är att se hur den aktuella texten samspelar 

med andra texter och på vilket sätt den skapar relationer mellan text och läsare 

(Ledin & Moberg, 2010). Eftersom syftet med denna uppsats bland annat är att 

undersöka hur näthat i samband med hämndporr tar sig uttryck och vilka effekter 

det får på olika plan, har vi med textanalys som hjälp sett om detta går att urskilja 

i vårt empiriska material. 

Genom textanalys vill man komma underfund med detta eftersom man vill få 

en bild av vilka de olika deltagarna som medverkar är, i den kommunikation som 

texten skapar och vad det är som kommer till uttryck genom texterna. Det resultat 

som textanalysen mynnar ut i blir som ett exempel på hur texten kan tolkas och 

vilka betydelser som skapas (Ledin & Moberg, 2010). Med detta som utgångs-

punkt blir det intressant för oss att analysera näthatet och dess tillhörande texter 

för att se vilka avsikter som finns och vilka budskap det är som når fram till mot-

tagarna och hur de tolkar situationen. 

Vi har analyserat de kommentarer som gjorts på publicerad hämndporr med 

hjälp av textanalys med fokus på innehåll har vi att sett om vi kan urskilja några 

mönster eller bakomliggande faktorer i de kommentarer som skrivits på publice-

rad hämndporr. Genom intervjuer med kvinnor som utsatts för hämndporr har vi 

fått tillgång till de meddelanden som skickats till dem och dessa har analyserats på 

samma sätt. Kvinnornas personliga upplevelse av vad som hänt har vi också ana-

lysera. Likaså har vi analyserat de kommentarer, reaktioner och diskussioner som 

finns inom de kommentarsfält vi valt att undersöka under vår studie.  
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4.4.1 Tillvägagångssätt 

Vi vill se vilka ord som förekommer och vad budskapet med dessa kan vara. Vi 

vill undersöka vad de ord som används faktiskt symboliserar och vad de får för 

konsekvenser. Både hos de kvinnor som orden är riktade till, men även de ord 

som används för att diskutera kvinnorna på internet. Vi har analyserat kommenta-

rer och intervjuer med kvinnor. Utgångspunkten är kvinnornas känslor och vad 

dessa kommentarer fått för betydelse och vilka upplevelser de bidrar till, både 

som utsatt och som läsare. Vi kategoriserade in undertonen och medföljande bety-

delse i kategorier och fann därefter passande teori som kan användas för att analy-

sera materialet. Kommentarerna har även grundligt analyserats utifrån kommuni-

kativa samt genusaspekter för att finna mönster inom näthatet. Med hjälp av 

kommunikation kommer vi kunna skapa förståelse för textens mening och vilken 

roll de har inom genren för hämndporr.   

Vår avsikt har även varit att kartlägga den retoriska situationen och vilken re-

torik det är som används i samband med män som näthatar kvinnor i samban med 

hämndporr. Vi har velat se hur texten är uppbyggd, i vilken situation den före-

kommer och studera vilka strategier som förekommer i texten för att påverka pu-

bliken. I och med en analys av den retoriska situationen som texten förkommer i 

har vi försökt kartlägga vilken kontext som texten figurerar i. Analysen utgår där-

för från en konkret situation som vi med hjälp av teorin vill belysa och förklara. 

Detta kan göras genom att ställa ett antal frågor för att ta reda på vem det är som 

vill övertyga, vem man försöker övertyga, om vad, på vilket sätt, i vilken kontext 

och med vilka medel som används för att övertyga. Genom analys och kartlägg-

ning av den retoriska situationen vill vi därför tydliggöra i vilka situationer som 

näthat förekommer i samband med hämndporr. Vi vill se hur dessa texter uppfat-

tas av mottagaren och vilka effekter och konsekvenser det ger. Målet med vår ana-

lys är att synliggöra den retorik som i sin tur formar de diskurser, sociala mönster 

och normer som kan relateras till det näthat som förekommer i samband med 

hämndporr. Vi vill se hur denna specifika genre av näthat tar sig uttryck och förstå 

vilka de underliggande budskapen är som sänds ut genom näthat och hur dessa 

mottas av de drabbade kvinnorna.   
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4.5 Urval  

Ett urval har gjorts då vi vill fokusera på specifika delar inom det valda ämnesom-

rådet. Vi har valt att se till män som näthatar kvinnor då det är ett högst aktuellt 

ämne i samhället då den första rättsfallet avhandlats samt att detta är ett ämne som 

tas upp i program i stora tv-kanaler, så som exempelvis Uppdrag granskning, 

Trolljägarna och Stalkers. Vi har enbart fokuserat på heterosexuella relatio-

ner/aspekter av hämndporren och det tillhörande näthatet.  

Vi har fokuserat på intervjuer med personer som utsatts för hämndporr. Då 

vårt ämnesval kan vara känsligt för offren har vi anonymiserat samtliga intervju-

personer. Vi kommer begränsa antalet intervjuer då vi vill satsa på kvalitet fram-

för kvantitet. Vi har intervjuat fyra kvinnor av skandinaviskt ursprung som fallit 

offer för hämndporr. Antalet intervjuer har begränsats med tanke på att det inte 

finns någon central databas man kan finna potentiella intervjupersoner. Likaså är 

hämndporr ett känsligt ämne, som både kan vara svårt att prata om, men även nå-

got man inte pratar öppet kring. Våra respondenter är alla under 30 år och har 

inom de senaste fem åren utsatts för hämndporr och trakasserier till följd av detta. 

Med tanke på känslighet kring ämnet har vi inte funnit fler respondenter, dock tror 

vi att deras upplevelser även speglar andras erfarenheter. Respondenterna har kon-

taktats genom en organisation som jobbar med för främjandet av sexuell hälsa. 

Med tanke på detta vill vi genom detta ge textanalysen mer utrymme. Syftet med 

urvalet är att få till en mer avancerad och djupgående analys av det empiriska ma-

terialet. Att begränsa urvalet gör även det insamlade materialet mer hanterbart för 

oss samt att vi får större fokus på det som är relevant. 

Vi har valt att basera vår analys av kommentarer på ett urval av 650 kommen-

tarer. Kommentarerna är insamlade från tre ledande webbsidor, vars huvudsyfte är 

att sprida hämndporr. Under vår datainsamling valde vi att se till det senaste upp-

lagda materialet och kommentarer som skrivits på det. Detta val gjordes då vi in-

såg att det finns oändligt med material att hämta. Att det slutligen blev 650 kom-

mentarer resulterade i att vi med tanke på vår uppsats och dess tidsbegränsning 

ansåg att det var ett rimligt antal att analysera. Antalet kommentarer anser vi ger 

oss möjligheten att få en bättre inblick i genren. Likaså anser vi att vi finner typis-

ka mönster och liknande ton i kommentarerna. Vi tycker därför att urvalet är 

lämpligt och ger oss möjligheten att dra slutsatser om hämndporrsrelaterade hat-
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kommentarer sett ur ett större perspektiv. Samtliga kommentarer finns printscree-

nade och kan få ses på begäran. Dessa kommer delvis censurerade då vi inte vill 

riskera att exponera offren på nytt, så att inte nya övergrepp kan göras. Vi vill hel-

ler inte göra reklam för dessa hemsidor. Det offentliga materialet som uppsatsen 

bygger på finns tillgängligt genom enkel sökning på Internet för den som önskar 

ta del av detta. Vi önskar dock inte att publicera detta i sin helhet. 

4.6 Etiska överväganden  

På grund av studiens ämne har vi gjort en del etiska överväganden. Främst för att 

bevara källhemlighet samt säkra att de medverkande inte påverkas negativt i sam-

band med deras deltagande. Vi har varit tydliga med att informera om studiens 

syfte, att allt deltagande är frivilligt, att studien endast kommer användas i veten-

skapligt syfte samt garantera anonymitet för de medverkande intervjupersonerna. 

Vi har även erbjudit alla våra respondenter möjligheten att läsa igenom våra tran-

skriberingar, så att vi inte misstolkat eller på ett missvisande sätt analyserar deras 

svar. Alla fyra intervjupersoner har fått ta del av intervjutranskribering och däref-

ter godkänt dess innehåll.   

4.7 Metodreflektion  

Det kan vara en fördel att vi själva är i samma ålder och kön som de flesta som ut-

sätts för denna typ av näthat. Vi tror att detta underlättar vid intervjuerna då ett 

slags samspel och ökad förståelse kan uppkomma mellan intervjuperson och in-

tervjuare samt att vi kan förhålla oss icke-dömande till intervjupersonerna. Merri-

am (1994) skriver att det är viktigt att man som intervjuare förhåller sig neutral 

och inte dömer, oavsett vad respondenten berättar. Vi tror även att möjligheten av 

att vara anonym kommer att gynna intervjusamtalet då risken att bli dömda per-

sonligt av de som tar del av uppsatsen kommer att reduceras.  

En ofta förekommande kritik och risk vid analysarbete kan vara att man 

omedvetet väljer att skapa en diskurs som går i den riktning man har i åtanke att 

analysera. Har man har gjort ett noggrant urval av intervjupersoner och dessa är 

medvetna om varför just de valts ut vilket kan medföra att de genom sina svar väl-

jer att bekräfta den diskurs man som forskare har i åtanke och även anpassar sina 
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svar till det som intervjuaren verkar vara intresserad av (Möllerström & Stenberg, 

2014). Då vi är medvetna om detta kommer vi aktivt arbeta för att inte låta vår 

egen uppfattning styra undersökningen. Vi kommer även att tydliggöra för inter-

vjupersonerna att vi är intresserade av deras historia och hur deras unika upplevel-

se och att de därför inte ska anpassa sina svar för att tillfredsställa oss. 

Vikten av validitet och reliabilitet kan diskuteras eftersom mätning inte har 

avgörande betydelse för kvalitativa undersökningar. Inom kvalitativ forskning 

ligger fokus på ord istället för siffror. Utifrån ett kunskapsteoretiskt synsätt ligger 

tyngden i studien på tolkning och förståelse baserat på hur deltagarna uppfattar 

den sociala verkligheten och hur denna tolkas (Bryman, 2011). Merriam (1994) 

skriver att reliabilitet främst handlar om huruvida ett resultat kan repeteras vid en 

ny studie och att detta kan bli problematiskt då tolkningsbaserade metoder an-

vänds. Eftersom denna studie är kvalitativ och har en kunskapsteoretisk utgångs-

punkt är vi medvetna om att möjligheten till reliabilitet kan vara begränsad. Å 

andra sidan bifogar vi vår intervjuguide samt redogör för den tidigare forskning 

och teorier som ligger till grund för vår analys. Detta gör att reliabilitet eventuellt 

skulle kunna uppnås men det är ingen självklarhet. Bryman (2011) beskriver vali-

ditet som ett verktyg att mäta om man undersöker det man i forskningsfrågan sä-

ger att man ska göra. Hela studien är uppbyggd kring våra två huvudfrågor och 

analysen är även indelad utifrån dessa. I diskussion och slutsats redogör vi även 

för det resultat som analysen uppnått som svar på våra forskningsfrågor. Därför 

anser vi att validitet uppnås i vår studie. Vi gör det vi säger att vi ska göra. 
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5. Analys  

I detta avsnitt har vi för avsikt att redogöra för den analys vi gjort på det insam-

lade materialet. Vi kommer presentera det empiriska materialet och den tillhö-

rande analysen utan synlig uppdelning av analysmetoderval. Fokus ligger på 

forskningsfrågorna och samtliga analysmetoder har integrerats löpande i analy-

sen även om dessa ej nämns vid namn. Sammanfattningar kommer även att finnas 

med för att underlätta för läsaren. Först presenteras analys av intervjuer och 

därefter analys av de kommentarer som gjorts på internet i samband med hämnd-

porr. Vi anser att denna uppdelning av analysen utifrån uppsatsens två huvudfrå-

gor tydliggör studiens resultat.  

 

5.1 Kvinnans utsatthet – analys av intervjuer 

Analysen av intervjuerna har vi valt redogöra för i olika delar i texten nedan. In-

delningen är baserad på de likheter/olikheter vi kunde urskilja i det insamlade 

samtalsmaterialet. Vi vill även varna för stötande ord och grovt språk som tagits 

med i texten. Vi vill inte censurera dessa då det i många fall är de specifika orden 

som fått kvinnorna att må som de gör i samband med näthat som är relaterat till 

hämndporr. 

5.1.1 Victim-blaming 

Gemensamt för hur samtliga respondenter blivit behandlade efter publiceringen är 

respektlöshet med motiveringen att näthatarna inte anser att de som kvinnor läng-

re är värda att respektera efter deras medverkande i hämndporren. Lander (2003) 

skriver att det finns kulturella och sociala uppfattningar av hur en kvinna ska vara 

för att bli respekterad. Näthatarnas kommentarer och meddelanden till kvinnorna 

tyder på att kvinnorna varken lever upp till de utseendemässiga kvinnoideal som 

råder i dagens samhälle eller de beteende som förväntas av kvinnor. De är fula, 
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överviktiga och horor. De är inte offer utan de får skylla sig själva eftersom de 

medverkade. Att det var utan deras samtycke verkar inte vara relevant för män-

nen. Harber et al (2015) skriver att offer ofta får ta på sig orsaken till det som hänt 

dem. Det är de själva som provocerat fram händelsen vilket gör att empatin utifrån 

ofta uteblir och utomståendes skambeläggning kan göra att de även själva börjar 

tvivla på sin del i detta och tar på sig ansvar för gärningen (Harber et al, 2015). I 

samtliga intervjuer framgick det att utomstående, så som okända näthatare och 

personer i vänskapskretsen, mer eller mindre tillskrivit kvinnorna skuld i hämnd-

porren. De medverkar i filmerna och därför är de delaktiga. Fokus läggs på kvin-

norna och inte de män som faktiskt lagt upp hämndporren. 

Ännu en gemensam nämnare hos intervjupersonerna var att ingen av dem valt 

att anmäla sina expojkvänner. Detta berodde på att de inte ville att fler personer 

skulle få kännedom om filmerna samt att de på grund av dagens lagstiftning var 

övertygade om att männen inte skulle bli dömda och behöva stå till svars för sina 

handlingar. De var rädda att ännu fler personer i deras omgivning skulle döma 

dem och ge dem skulden. Att de var med i filmerna, oavsett om det var ofrivilligt, 

så ansåg kvinnorna att det var stor risk att andra utomstående skulle tycka att de 

var med på det och därför inte kan avsäga sig ansvar. De medverkar i filmerna, 

alltså är de inte helt oskyldiga. De mår redan dåligt över det inträffade och att an-

mäla med risk för uteblivet straff så valde de att inte gå vidare. Precis som Hayes 

et al (2013) skriver så ligger en stor del av sexuella övergrepp inom ramen för vic-

tim-blaming. Kvinnorna som i vårt fall är offer och anser sig vara oskyldiga 

skuldbeläggs vilket i sin tur samtliga intervjupersoner upplevde som ännu ett 

övergrepp utöver den faktiska hämndporren. 

5.1.2. Slut-shaming 

Något som förekom i kommentarer hos samtliga intervjupersoner var att de an-

sågs vara slampor. De blev kallade ord som slampa, hora, luder och så vidare. Lis-

tan kan göras lång, men huvudsyftet med dessa ord var att låta kvinnorna veta att 

de var slampor. Gong och Hoffman (2012) skriver att slut-shaming innebär att 

kvinnor kritiseras och förolämpas på grund av sexuell lättillgänglighet eller ett 

sexuellt lössläppt beteende. Slut-shaming kan göras på enskilda individer eller ut-

ifrån ett kulturellt perspektiv, men ofta är individuell slut-shaming en konsekvens 
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att sociala faktorer som avgör vad som är slampigt i samhället (Gong & Hoffman, 

2012). Kvinnorna ansågs vara slampor eftersom de haft sex och att detta delats of-

fentligt. De hade bara haft sex med sina fasta pojkvänner men ändå ansåg de nät-

hatande männen att de var slampor. Så gör inte en riktig kvinna menade de. Gong 

och Hoffman (2012) skriver att slut-shaming oftast drabbar kvinnor och att det 

fortfarande finns en uppfattning i samhället att kvinnor bör vara restriktiva med 

sexuella handlingar vilket gör att de kvinnor som offentliggörs med sexuellt bete-

ende slut-shamas och detta i sin tur är med att reproducera patriarkatet och denna 

kvinnosyn.  

Armstrong et al (2014) skriver att det inte enbart är män som slut-shamar och 

visar avsky mot slampaktigt beteende, utan även kvinnor markerar att det inte är 

socialt acceptabelt att bete sig som en slampa. Detta var något som framkom i 

samtliga intervjuer då även kvinnor i vänskapskretsen till de utsatta kvinnorna 

hade kommit med kommentarer som antydde att de var slampor eftersom de med-

verkat i filmer av sexuell karaktär. Männen i filmerna är minst lika delaktiga i den 

sexuella handlingen och därför ansåg intervjukvinnorna att de borde vara minst 

lika slampiga i så fall. Dock verkade inte näthatarna vara av samma åsikt. Arm-

strong et al (2014) förklarar detta med att det finns en sexuell dubbelmoral som 

bygger på att unga män förväntas jaga sex medan unga kvinnor endast tillåts sex i 

fasta förhållanden. Intervjuerna visar att även sex i fasta relationer leder till slut-

shaming där detta offentliggörs på nätet. Kvinnorna känner sig maktlösa då de 

faktiskt har sex med pojkvännerna som vill ha sex med dem, ändå blir de i efter-

hand kallade slampor. Armstrong et al (2014) skriver att slut-shaming i grund och 

botten handlar om sexuell ojämlikhet och genom att slut-shama och skuldbelägga 

kvinnor förstärks den manliga dominansen och kvinnorna förblir underordnade 

5.2.3 Makt, dominans och kroppar 

Intervjupersonerna upplever att både deras expojkvänner samt männen som nätha-

tar har ett stort maktövertag gentemot dem. Hirdman (2001) menar att det finns en 

strukturell ojämställdhet i samhället där männen har makt över kvinnorna. Ex-

pojkvännerna har utan kvinnornas tillåtelse både filmat och publicerat material av 

sexuell karaktär utan deras samtycke och detta upplever de som ett stort över-

tramp på deras integritet. De känner sig hjälplösa gentemot männen och kan i 
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princip inte göra något. De har nämligen inte någon makt. Att näthatare i sin tur 

väljer att visa sin makt och på så sätt ta expojkvännens parti blir kvinnorna ännu 

mer underordnade och det är männen som dominerar. 

Connell (2009) skriver att kvinnokroppen alltid har tillhört män om man ser 

det ur ett historiskt perspektiv. Med tanke på hur de intervjuade kvinnorna upple-

ver att expojkvännerna och de näthatande männen tar sig friheten av kommentera 

och döma kvinnornas kroppar kan man tro att det är något som fortfarande stäm-

mer. Den typ av kommentarer som handlar om kvinnornas kroppar och utseende 

reproducerar den stereotypa bilden av hur den ideala kvinnan ska se ut. Av kom-

mentarerna att döma är kvinnorna för fula, för tjocka, för överviktiga och för äck-

liga. Samtliga kommentarer som handlar om kvinnornas utseende är negativa. 

Kvinnorna ser inte ut så som männen önskar. Ändå är det många kommentarer 

som innehåller meningar om att de näthatande männen gärna skulle vilja knulla 

kvinnorna. Detta är motsägelsefullt då dessa män anser att kvinnorna gjort fel ge-

nom att deltaga i filmerna och därför bär skulden och är slampor, kvinnorna är 

fula och äckliga men ändå är det flera andra män som skulle vilja ha sex med 

dem. Hur detta går ihop förstår ingen av de intervjuade kvinnorna. 

Listerborn (2002) skriver att genom att objektifiera kvinnokroppen som un-

derordnad och sårbar blir det manliga våldet en del i kvinnors rädsla och sårbar-

het. Genom att göra kvinnorna rädda ökar männens makt och att tala nedlåtande 

om kvinnokroppen blir ett sätt att utöva strukturell makt (Listerborn, 2002). Vi 

tror att en förklaring till männens motsägelsefulla beteende kan vara att de vill ut-

öva makt genom att underordna kvinnorna genom att se dem som objekt och på så 

vis kränka deras kroppar och även minska deras självkänsla inför den egna krop-

pen. Därefter anser männen att de har rätt att ha sex med kvinnorna då de ändå är 

männens ägodel och de förväntas underordna sig mannen och hans behov.  

Ås (199n) menar att utövande av manlig makt leder till att kvinnokroppen ses 

som objekt och ägodel. De härskartekniker som används vid maktutövandet 

trycker ned kvinnor och exempel på detta kan vara osynliggörande, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförandet av skuld och 

skam. Exempel på hur teknikerna kan användas är bland annat att man förbiser, 

hånar och förlöjligar (Ås, 199n). De handlingar vi kan se i männens näthat stäm-

mer precis överens med detta ovanstående exempel. Kvinnorna anser sig redan ha 

blivit straffade i samband med publiceringen av filmerna och nu straffas de åter-
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igen av okända män på nätet och av personer i bekantskapskretsen. De skuldbe-

läggs och stämplas som slampor. De borde vetat bättre är något som framförs i ett 

flertal av de meddelanden som skickats till kvinnorna. 

5.1.4. Panoptik och lagstiftning 

Vardagen för de intervjuade kvinnorna har blivit annorlunda sedan de blev utsatta 

för hämndporr. Det har blivit svårt för dem att umgås med vänner eftersom en del 

i vänskapskretsen har dömt dem för deras medverkan i det pornografiska materia-

let. Kvinnorna har svårt att möta främmande människor i vardagen eftersom de 

inte vet vem som har sett dem nakna. De upplever att bli sedda av okända i varda-

gen tär på dem eftersom de inte vet varför folk kollar på dem. Är det på grund av 

att de bara råkar utväxla blickar av en slump eller beror det på att de har sett dem 

på internet? Helst av allt skulle de inte vilja möta människor överhuvudtaget efter-

som de då skulle slippa att oroa sig för vad folk eventuellt tänker. Bentham (1995) 

skriver att en konsekvens av panoptik är att de som blir iakttagna inte kan identifi-

era dem som iakttar dem vilket leder till att en anonym maktrelation utvecklas 

mellan den som övervakar och den som blir övervakad. Man vet inte vem som har 

sett dig eller när man blir övervakad. Detta menar Bentham (1995) leder till att 

man hela tiden uppför sig som om man vore övervakad även om det ej skulle vara 

så. De intervjuade kvinnorna nämnde att de upplever precis detta när de vistas 

band andra människor eftersom de inte vet vem som har sett dem. De vet heller 

inte vad folk tänker när de ser dem eftersom de inte vem om de har sett dem förr. 

Foucault (1977) skriver att makt i samband med panoptik är nära sammankopplad 

med tanken att bli sedd. Tanken på att okända människor har sett kvinnorna be-

gränsar deras liv i vardagen vilket gör att dessa okända människor per automatik 

får makt över de utsatta kvinnorna. Kvinnorna blir automatiskt underordnade alla 

potentiella åskådare. 

Bentham (1995) beskriver vidare att panoptik leder till att de individer som 

övervakas isoleras och separeras från varandra vilket medför att de inte tillsam-

mans kan göra gemensamt motstånd. Kvinnorna upplevde alla att de kände sig 

otroligt ensamma efter hämndporren. En av anledningarna till att kvinnorna valde 

att inte anmäla deras expojkvänner var rädslan för skambeläggning och att de inte 

skulle bli dömda. Det finns ett stort mörkertal när det gäller hämndporr, vilket kan 
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vara en av anledningarna till den bristande lagstiftningen och tvärtom. Om kvin-

norna hade vetskap om att det finns fler som råkat ut för samma sak skulle det an-

tagligen bli enklare för dem att gemensamt ta upp kampen mot deras expojkvän-

ner och de män som näthatar dem på internet som en följd av deras expojkvänners 

handlingar. 

Schultz (2013) skriver att det som generellt i samhället uppfattas som brotts-

ligt i samband med näthat är inte brottsligt ur ett juridiskt perspektiv. Och det i 

näthatet som rent faktiskt är juridiskt brottsligt faller under ett stort antal olika 

brottsdefinitioner. Att det inte finns några tydliga riktlinjer eller uppmärksammade 

avgjorda näthatsdomar att gå efter försvårar brottsrubriceringen och eventuella på-

följder. Att näthat inte prioriteras av rättsväsendet och att polisen inte alltid ingri-

per bidrar heller inte till att näthatet minskar eller att inkomna anmälningar ökar 

(Schultz, 2013). Majoriteten av intervjupersoner uppgav att de valt att inte gå vi-

dare med anmälan eftersom de var övertygade att det inte skulle löna sig. Den in-

tervjuperson som däremot hade gått vidare med anmälan hade råkat ut för det som 

beskrivs ovan. Polisen hade varit överens om att det som skrivits inte var ok men 

samtidigt så var det svårt att besluta under vilken brottsrubricering anmälan skulle 

hamna under. Det hade likaså varit minimal chans att åtal skulle väckas och att en 

anmälan med stor sannolikhet skulle skapa mer obehag för kvinnan än att låta bli. 

Med risken att hämndporren skulle bli mer uppmärksammad och att fler i kvin-

nans bekantskapskrets skulle få kännedom om publiceringen valde hon att inte 

slutföra anmälan. Här kan vi se det som både Foucault (1977) och Bentham 

(1995) skriver om, nämligen att makt är kopplat till rädslan att ha blivit sedd samt 

att panoptiken leder till att de utsatta individerna isoleras och hindras att göra 

motstånd. Genom att kvinnan som tänkte göra en anmälan till sist inte gjorde det 

så förblir hon ensam i sin situation. Hade hon valt att anmäla och på så vis gå ut 

offentligt med sin upplevelse hade andra kvinnor i samma situation kunnat få 

kännedom om detta och gemensamt kunnat gå vidare i deras kamp mot expojk-

vännerna och de näthatande männen. 

 

5.1.5 Sammanfattning intervjuer 

I samtliga intervjuer kan vi se ett genomgående tema. Kvinnorna upplever att de 

blivit ofredade och utsatta för övergrepp. Inte bara vid publiceringen utan även i 

samband med det näthat som blivit en konsekvens av publiceringen av hämndpor-
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ren. Av de meddelanden att döma som kvinnorna fått uppfattar kvinnorna det som 

att dessa män inte anser att kvinnorna förtjänar att respekteras. Kvinnorna lever 

inte upp till de förväntningar som finns i samhället på kvinnor och de bär själva 

skulden till hämndporren. De har provocerat fram händelser och är minst lika del-

aktiga som männen. De är inte offer, utan de ses som förövare eftersom de är 

otäcka slampor. Fokus ligger på kvinnorna, inte på de expojkvänner som faktiskt 

lagt upp materialet eller de män som näthatar och kränker kvinnorna genom 

kommentarer. 

I nästan all kontakt och kommentarer har kvinnorna fått veta att de är slampor, 

horor, luder och så vidare. Listan över synonymer som förekommer i kommenta-

rerna kan göras lång. Fula ord är återkommande i all kommunikation som yttras 

genom näthatet. Genom att slut-shama kvinnorna befästs den manliga dominansen 

och kvinnorna förblir underordnade och förtryckta. Kvinnorna upplever att män-

nen har ett stort övertag. Genom att smygfilma kvinnorna har expojkvännerna 

grovt inkräktat på deras integritet och genom att fritt distribuera detta pornogra-

fiska material tar de sig friheten att bestämma över kvinnornas kroppar och på så 

sätt besitter de en viss äganderätt. Männen som tar kontakt med kvinnorna och 

näthatar dem är tydliga med att berätta för kvinnorna att de inte lever upp till för-

väntningarna på en riktig kvinna. Utseendemässigt lever de heller inte upp till da-

gens kvinnoideal. De är för tjocka, för fula, för äckliga och för slampaktiga. Samt-

liga kommentarer som gjorts på utseendet och kvinnokroppen är negativa eller har 

skrivits på ett underordnande sätt. Kvinnorna ses som objekt och inte som männi-

skor med känslor. Kvinnorna upplever att de blir bestraffade och ofredade på nytt 

genom näthatet. Kvinnorna skuldbeläggs och männen menar på att de borde vetat 

bättre. Är man en slampa och deltar i pornografiskt material får man skylla sig 

själv. 

För samtliga kvinnor har hämndporren förändrat deras vardag helt och hållet. 

De upplever att de blivit frihetsberövade då de inte längre kan leva som de gjorde 

förut. De tycker inte om att gå ut bland folk och detta beror på att de inte vet vem 

som sett på hämndporren som de ofrivilligt medverkar i. Kvinnorna blir under-

ordnade alla okända människor, framför allt män, eftersom alla kan vara potentiel-

la åskådare av porren. De utsatta kvinnorna får hantera sina upplevelser i tystnad 

eftersom de inte har någon att dela det med. De vill heller inte berätta om hämnd-

porren för någon av rädsla att exponeras på nytt. Genom panoptik kan de utsatta 



 

 36 

kvinnorna inte mobilisera sig gemensamt och på så vis göra motstånd gentemot 

dessa expojkvänner och näthatande män. Gemensamt för kvinnorna var även att 

de inte anmält händelserna. Detta grundat i rädsla för ytterligare skambeläggning 

samt misstro att en eventuell anmälan skulle leda till fällande dom. Bristande lag-

stiftning gentemot näthat var en avgörande faktor till att inte anmäla. 

5.2 ”Dumma slyna” – analys av kommentarer  

Nedan redogör vi för vilket språk som används i näthatet gällande hämndporr. Vi 

har valt att analysera materialet ur ett genusperspektiv i relation till makt. Under 

vår datainsamling fann vi att språket som används i näthatet är grovt och vill där-

för varna för språkbruket. Analysen är uppbyggd kring tre huvudteman vi fann 

gällande kommentarer och språkbruk med utgångspunkt i vår retoriska analys. 

De teman vi valt att bygga upp denna del av analysen är följande: kroppen och 

utseende, hot om sexuellt våld samt underordning och sexuell objektifiering. Un-

derordning och sexuell objektifiering anser vi vara närliggande ämnen både i sät-

tet de är knutna till varandra men också i hur näthatet förhöll sig till dessa och 

har därför valt att kategorisera dem under samma tema. Vi har även valt att göra 

en mindre analys av namn och interaktioner av de som publicerat kommentarerna 

samt webbsidor med hämndporr som syfte.   

5.2.1 Kroppen och utseende  

”You useless pice of meat, I hope u die in a very painfull way!!” 
 
”She has the kind of face I want to kick in. Not cute, but think she is” 
 
”Nasty tits…throw her back in the shit hole she came from” 
 
”Ugly, someone kill it before it reproduces” 

 
”Goddam bitch have you ever heard of proactive. Not that it would help your disgusting 
looking face all that much. This fat slut has given up. It’s a mystery how she was able to 
shave that fat cunt withot cutting the tongue sticking out of it.” 
 
”Lose some weight you fat cunt” 
 
”Careful you fucking loser.. she is not looking for sex she is looking for her next 
meal…” 
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”Shes’ got an obese cunt” 
 
”Not if my dick depended on it” 
 

Majoriteten av kommentarerna ovan anspelar på aktuella skönhetsideal och gra-

den av attraktivitet. Vi anser att detta är något som vi starkt kan knyta till hur en 

industri kring kvinnokoppen idag byggts upp. Jarlbro (2006) menar att reklam på-

verkar och reproducerar rådande skönhetsideal, likaså anser Jacobsson (2011) att 

porrindustrin har fått stor plats inom populärkulturen. Offentliga kvinnor, så som 

sångare, är lättklädda och anspelar på sex. Likaså anser vi att det är med och re-

producerar skönhetsideal och hur en kvinna ska se ut. Trots att Wendt Höjer 

(2002) skriver att offentliga kvinnor ofta ifrågasätts med tanke på deras kvinnlig-

het ser vi en tydlig bild av att populärkulturella personer sätter standarden för hur 

en kvinna ska se ut. Flera kändisar har sex-tapes och man kan på diverse löpsedlar 

läsa om hur de håller sig i form. Vi tror därför att det finns en typ av Barbie-ideal 

där man ska se ut på ett visst sätt. Om du inte faller inom ramen för vad en kvinna 

är blir du hånad, inte bara för att bilder eller videos läggs ut med din före dettas 

syn på situationen men också i kommentarer om hur du ser ut.  

Trots att vissa av de ovanstående kommentarerna kan tolkas som underord-

nande har vi valt att ha med dem här då vi tycker att man attackerar personens ytt-

re på ett vulgärt sätt. Kommentaren som ”Ugly, kill it before it reproduces”, ”She 

has the kind of face I want to kick in. Not cute, but think she is” och ”Shes’s got 

an obese cunt” skulle kunna klassas som underordning. Dock ser vi det som att 

kroppen i detta fall utvärderas med Connells (2009) infallsvinkel ”den manliga 

blicken”. Kvinnan beskådas här genom heterosexistiska kontexter där kvinno-

kroppen främst är till för mannens beskådning. Männen vill i detta fall att kvinnan 

ska nå upp till deras standard för hur en kvinna ska se ut, vilket vi starkt misstän-

ker kan länkas samman med stereotyper inom dagens populärkultur och i synner-

het porrindustrin. Vi tror att porrindustrin och dess utformning i stor utsträckning 

har påverkat de män som kommenterar på vårt funna material, till den grad att 

man anser att kvinnor ska se ut och bete sig som en porrstjärna.   

Om man ser till den hegemoniska maskuliniteten där män ska upprätthålla 

makten över kvinnor ser vi tydliga mönster av att kvinnan i detta fall ska ha 

”misslyckats” med att tillfredställa mäns intresse och önskemål och därmed inte 

heller förhåller sig till det som Lander (2013) definierar som normativ femininitet. 
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Kommentarerna ovan påtalar kvinnor som underordnade och avvikande genom att 

man främst avhumaniserat dem och ser dem enbart som kroppar. Den ultimata 

förolämpningen verkar vara ”Not if my dick depended on it” det vill säga att ing-

en vill stoppa kuken i henne.  

5.2.2 Hot om sexuellt våld   

”Hoppas du blir våldtagen ditt pissluder” 
 
”Din pryda jävla subba. Du borde knullas sönder med ett basebollträ” 
 
”Du borde låsas in i en gaskammare och bli våldtagen av judar” 
 
”Ditt svartingälskade luder du skulle straffknullas och bli dödad av en neger” 
 
”I’ll cut off one of her tits and hollow it out. Make a ski mask out of it. Then I’d jack off 
and come on her wound” 
 
”Can I rape ur ass with a piece of glass you fucking slut??” 
 
”En dag kommer jag stå utanför din dörr, din vidriga slampa, det kommer bli en kul 
natt” 
 
”You are my hero. You tore that ass up like it should be. Good job motherfucker. Take 
note, all you wanna be ass wreckers… this guy did it right.” 

 

Kommentarerna kan även här kategoriseras som underordnande, dock med en 

stark tendens mot sexuellt våld då våldtäkt är en central tendens i majoriteten av 

dem. Wendt Höjer (2002) förklarar att mäns våld mot kvinnor spelar en central 

roll i en ojämlik genusordning och att både implicit och explicit våld har en stark 

påverkan mellan män och kvinnor. Listerborn (2002) skriver att kvinnors rädsla 

kommer från det faktum att kvinnor objektifieras och görs till en kropp utan något 

medvetande. Kvinnokroppen blir därför sårbar och manlig makt kan utövas. In-

gjutandet av rädsla för våld bör därför ses som ett strukturellt maktutövande (Lis-

terborn, 2002). Många av ovan nämnda kommentarer vittnar om ingjutandet av 

rädsla hos kvinnor. Speciellt i kommentaren där personen i fråga kommer stå ut-

anför hennes hus och att det ska bli kul likaså anser vi att ingjutandet av våld är 

väldigt central med tanke på hot och förhoppningar om våldtäkt. Vi anser att sex-

uellt våld mot kvinnor och kvinnors kroppar är något som man genom historien 

kan finna tydliga tecken på, speciellt när det kommer till krig. I århundraden har 
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män kunnat hålla våldtäkt som en slöja över den kvinnliga populationen, i detta 

fall både genom hot och den faktiska handlingen. Likaså förfulandet av den 

kvinnliga sexuella akten genom uttryck som: ”Det är bra med en nyckel som öpp-

nar många lås, men det är inte bra med ett lås som kan öppnas av många nycklar”. 

Mäns nedvärderande sätt och makt över hela den heterosexuella akten anser vi 

speglas starkt i kommentarerna. 

När det kommer till kommentarer med sexuellt våld anser vi att andra teman 

även blir intressanta. I två av ovan nämnda kommentarer nämns etnicitet eller re-

ligion på nedvärderande sätt genom ordval som neger och jude.  Likaså har män-

nen i fråga ett stort intresse av att använda tillhyggen så som basebollträn och glas 

för att skada kvinnorna. En anledning till detta kan vara att männen känner att de-

ras maskulinitet är marginaliserad. Connell (2009) menar att män som känner sig 

marginaliserade i relation till andra män kan betona sin maskulinitet genom sexu-

ellt våld riktat mot kvinnor. Vi tror därför att stämningen i kommentarsfält kan el-

das upp och att grövre uttryck och ord kan komma att användas. Forskare (Hird-

man 2001 & Pettersson 2003) har påpekat att femininiteter och maskuliniteter står 

i dikotomi mot varandra. Vi tror även därför att våldsbegrepp och uttryck kan 

komma att användas i större uttryck för att visa på sin maskulinitet och därmed 

skilja sig från det feminina.  

Kommentarer som ” I’ll cut off one of her tits and hollow it out. Make a ski 

mask out of it. Then I’d jack off and come on her wound” anser vi ligger långt ut-

anför de andra kommentarerna i samband med sexuellt våld.  Inte nog med att 

kvinnan här står i centrum genom fysisk skada vill personen i fråga, även efter ett 

övergrepp, sexuellt tillfredställa sig själv till följd av detta. Detta anser vi är den i 

graden värsta kommentaren som vi hittat under vår datainsamling. Här hotar man-

nen med sin manliga makt och gör kvinnokroppen till ett objekt där han har rätt 

att enligt honom göra vad han vill.   

I de ovanstående kommentarerna menar vi därför att män har skapat sig en 

överordning genom att med hjälp av språket dominera kvinnorna i form av våld. 

Likaså anser vi att kommentarerna har ett hånande uttryck. Männen väljer att ut-

trycka sig i termer av ”…det ska bli en kul natt” eller ”…you tore that ass upp like 

it should be”. Båda dessa anspelar på någon typ av underordnande i en kontext 

fylld med positivitet till kvinnors rädsla, potentiell fysisk påverkan eller skada.  
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5.2.3 Underordnad och sexuell objektifiering   

”Dumma slyna” 
 
”Du måste vara felknullad, gå och dränk dig i närmaste handfat” 
 
”Here piggy, piggy” 
 
”Nasty fucking land whale…” 
 
”Fattest slut ever” 
 
”WTF? Disgusting post. She is one huge butt ugly koala. I suggest she stays in outback 
for good. Build a fence around her.” 
 
”I am glad she likes dick cuz I got 12 inches of fat nigger cock to rip in that asshole have 
her scream and ride it like a horse dick all night till that sweet hole is totally ruined” 
 
”Too sweet – needs to be abused” 

 
”What the fuck did I do to you that you showed me this fucked up piece of wasted hu-
manity” 
 
”Another cunt that’s worth a fuck!! In all her holes!!” 
 
”Fat trailer trash whore who will get worse with age. She’s probably never met at cock 
she didn’t like.” 
 
”Does anal and sucks cock… Not necessarily a bad thing… She is ugly as shit so I say 
hit it and quit it…” 
 
”I would rather be dead that touch that!!!” 
 
”Nice tits. She looks like a housewife hooker” 

 
”Great piece of fuck meat. Young and dumb like I like em.” 
 
”She seemes stupid, she’d make a decent 20 dollar hooker” 
 
”If she’s getting it I’d definitley double up on the rubbers” 
 

Kommentarernas huvudsyfte är att underordna eller att underminera kvinnorna. 

Nedvärderande och skällsord används frekvent så som slyna, hora, fuck meat och 

cunt. Vi anser att dessa ord används för att förstärka argument eller hån. Vi anser 

också att hån och nedvärderande liknelser används i stor utsträckning exempelvis 

genom ”Here piggy, piggy” eller ”She seemes stupid, she’d make a decent 20 dol-

lar hooker”. Vi anser att detta tydligt visar att männen i detta sammanhang vill 
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visa kvinnan sin plats som underordnad och avvikande. Männen är i detta fall 

bättre än kvinnorna och att skriva kommentarer om att det skulle passa bra som ett 

billigt luder reducerar dem till att enbart ses som ett sexuellt objekt och inte som 

en människa.  

Hirdman (2001) har beskrivit genusordningen i den form att maskulinitet är 

”rationellt” och femininitet som ”irrationellt”. Vi anser att detta resonemang är 

tydligt i språkbruk då männen har som avsikt att förminska kvinnorna genom att 

kalla dem; ”Dumma slyna”, ”…din äckliga lilla hora”, ”fattest slut ever” och 

”cunt”. Det sker således en underminering av kvinnorna där de klassificeras som 

dumma, äckliga och feta. Inte nog med det så skriver man ihop detta med skälls-

ord som slyna, fitta, hora och slampa vilket synliggör en sexuell underton och en 

typ av slut-shaming.  

Connell (2009) skriver att män har förlorat möjligheten att visa prov på fysisk 

maskulinitet i och med att vi idag har ett informationssamhälle. Yrken som tradi-

tionellt fanns för att iscensätta maskulinitet är idag är mindre vanliga (Connell, 

2009). Vi tolkar därför manligt näthatande som ett försök att återta det maskulina 

och sitt sätt att visa sig överordnad. Det blir därför möjligt för män med svårighe-

ter att visa sin fysiska makt i den ”verkliga världen” att med hjälp av näthatande 

visa sin maskulinitet. Detta i form av hot och våld med hjälp av ett kvinnoförned-

rande språk. Vilket leder till att ett gammalt kvinnoförtryck upprepas i en ny kon-

text.  

Vi anser också att männens språk uppvisar vissa härskartekniker. Ås (199n) 

skriver att män kan använda tekniker för att undertrycka kvinnor på grund av 

manssamhällets definition av kvinnor som objekt eller ägodelar. Teknikerna kan 

användas ensamma eller i kombination med varandra och vi anser att männen här 

använder sig av dubbelbestraffning och förlöjligande. Ås (199n) menar att förlöj-

ligande sker när kvinnor blir förhånade, utskrattade eller liknande vid ett djur. Vi 

kan se att männen som skrivit de kommentarer som citeras ovan väljer att kalla 

kvinnorna för ord som gris, val och koala. Grisen lockas på, valen är strandad och 

koalan borde vara inburad. Förlöjligandet sker på många nivåer och vi anser också 

att de anspelar på smutsighet. Grisar är orena djur, valar är världens största dägg-

djur och beskrivs i likhet med en kvinnokropp och förlöjligandet av att låsa in 

kvinnor i burar för att de inte ska kunna beblanda sig med andra ser vi som den 

största form av förlöjligande.  
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Andra härskartekniker som vi kan se att männen använder är dubbelbestraff-

ning. Kvinnorna ska ha sex eftersom och som Collier (1998) skriver så förstärks 

maskulinitet genom heterosexuellt penetrerande sex. Dock ska aktiviteten i stor 

utsträckning inte ske med männen som skriver kommentarerna. Vi ser detta i lik-

het med slut-shaming och Armstrongs et al (2014) forskning kring hur män ska 

jaga och åtrå sex medan kvinnor endast ska ha sex när man är i ett förhållande och 

är kär. Återigen ser vi dubbelstandarden och upprätthållandet av män i hur kvinn-

lig sexualitet bör se ut samt hur en kvinnlig kropp ska vara konstruerad. Ett tydligt 

exempel på detta anser vi vara följande kommentarer: ” I would rather be dead 

that touch that!!!” eller ”What the fuck did I do to you that you showed me this 

fucked up piece of wasted humanity” 

Ås (199n) tar även upp påförandet av skuld och skam som sker genom förlöj-

ligande och dubbelbestraffning. Kvinnorna får då reda på att det inte är tillräckligt 

bra oftast till följd för att man handlar på ett annorlunda sätt än män (Ås, 199n). 

Vi kan urskilja att det finns tydliga tendenser till att kvinnorna undermineras med 

hjälp av skuld och skam, antingen för att de inte är tillräckligt attraktiva, för att de 

bett om det eller för att de helt enkelt är dumma. I stora utsträckningar ser vi även 

att kommentarer som  ”… She is ugly as shit so I say hit it and quit it… ” och ”… 

She’s probably never met at cock she didn’t like” anspelar på manlig dominans 

genom skuld och skambeläggning. Det tyder också på att man lägger skulden på 

offret och att denne antagligen aldrig träffat en kuk hon aldrig gillat. Detta ger en 

underton av att hon är en hora som förtjänar det. Likaså ser vi det som förlöjligan-

de att man anspelar på att man om man absolut måste ha sex med en tjej kan tän-

kas göra det men då bara inom anspråket att ”hit it and quit it” eller genom att 

”double up on the rubbers”.   

5.2.4 Sammanfattning kommentarer  

Sammanfattningsvis ser vi att de flesta av kommentarerna anspelar på någon form 

av underordning eller underminering gentemot kvinnorna. I de flesta fallen tolkar 

vi att video eller bilder som läggs upp har gjorts så utan kvinnans samtycke. Vi är 

medvetna om att kvinnor själva ibland kan välja att dela med sig av bilder eller 

videos av sexuell karaktär på internet, dock tror vi att kvinnorna i denna kontext 

inte är medvetna om det. Oavsett vilket tema vi har kategoriserat kommentarerna 
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under finner vi att männen i dessa fall anspelar på någon form av överordning och 

maskulinitet i kontrast mot passivitet och underordning. Vi ser ett tydligt mönster 

kring kommentarerna och den medföljande jargongen vilket gör att vi klassificerar 

denna typ av hämndporrsrelaterade näthat som en egen specifik genre inom nät-

hat. 

Vi finner att kommentarerna sällan innehåller något positivt och ifall det skul-

le göra det så följs det snabbt av nedvärderade uttryck. Ett exempel kan vara: 

”Nice tits. She looks like a housewife hooker”. Trots att kommentarer börjar posi-

tivt, dock med en sexuellt nedvärderande underton då man objektifierar kvinnan, 

följs det av anspelandet på ännu en sexuell handling i detta fall att hon ser ut som 

någon som skulle kunna ha sex för pengar.  

Likaså finner vi det intressant att många kommentarer anspelar på våld och 

ingjutandet av rädsla hos kvinnorna, samtidigt som det finns flera kommentarer 

som påvisar hur männen tycker att de är oattraktiva. Våldet anspelar allt som ofta 

i form av våldtäkt och vi ställer oss därför frågan: vem är det som ska våldta dessa 

kvinnor om männen själva i kommentarerna anser att kvinnorna är för äckli-

ga/oattraktiva för att ha sex med? Vi anser att detta är ett intressant förhållande, 

kvinnorna är oattraktiva och därmed vill ingen ha sex med dem, men samtidigt 

ska kvinnorna våldtas. Pettersson (2003) menar att sexuellt våld kan användas 

som ett sätt att konstruera makt där kvinnokoppen erövras. Vi anser därför att hot 

om våld därför skulle kunna implicera en form av maktutövning snarare än en 

sexuell handling.  Vi tycker också att det är intressant att männen väljer ordval 

som ”Another cunt that’s worth a fuck!! In all her holes!!”, mannen tar avstånd 

från henne genom att kalla henne en fitta som är värd att knulla samtidigt som 

man är villig att ingå någon form av sexuell aktivitet med henne. Vi anser att 

männen i situationer som denna objektifierar kvinnorna till den grad att det nästan 

låter som att de kan offra sig att ha sex med denna individ eftersom hon uppenbar-

ligen ber om det.  

Vi anser att iscensättningen av maskulinitet tolkas som en positionering gent-

emot det feminina. Männen vill markera sig som handlingskraftiga, våldsamma 

och aggressiva som någon form av överordnad som främst ger sig uttryck i form 

av objektifiering. Där kvinnor definieras som kroppar och därmed passiva. Likaså 

finner vi tydliga tecken på användandet av nedvärderande ton och stigmatisering 

av kvinnor som oattraktiva och kränkande skällsord riktade mot kvinnans kön.    
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5.2.5 Mannen bakom kommentaren 

Under vår datainsamling av text fann vi andra intressanta aspekter av hämndporr 

som genre och hur medlemmar på sidor väljer att uttrycka och interagera med 

varandra. De sidor vi undersökt på förespråkar att man som före detta partner har 

rätt till att lägga ut information och intima uppgifter om den man var tillsammans 

med innan. Man uppmanas att berätta sin historia och skriva ut så mycket uppgif-

ter som möjligt för att andra ska kunna delta. De flesta som lägger upp bilder eller 

videos väljer också att uppmana andra att höra av sig till personen i fråga. Vi har 

exempelvis hittat uppmaningar som att man borde skicka så kallade ”dick-pics”, 

bilder på sitt könsorgan, till personen genom facebook- eller twitterlänkar. Vi an-

ser att detta är en manifestation av vidhållande av makt. Här används ännu en av 

Ås (199n) härskartekniker då man för det första undanhåller information från 

kvinnan genom att publicera innehållet utan hennes samtycke, men också genom 

att förlöjliga henne genom att säga att hon skulle älska om ni skickar bilder och 

kontaktar henne.    

Webbsidorna fungerar för det mesta som medlemssidor där man kan skapa 

sig användarnamn och därefter kunna publicera och kommentera på andras inlägg.  

Användarnamn som personer valt att ha är bland annat: rectom wrecker, ballsde-

ep, cuntlicker, fuckingtwatlicker, breadwinner, luvbigtits och mule fucker. Vi fann 

också vanliga namn så som Fred och Bob, men majoriteten av screen-names an-

spelade på någon form av sexuellt beteende. Collier (1998) menar att maskulinitet 

förstärks inom heterosexuella kontexter i form av penetrerande sex och aktiviteter 

närliggande normen för heterosexuellt sex. Vi kan se tydliga mönster att män väl-

jer namn som ska förstärka deras maskulinitet och sexualitet i form av grova och 

bildliga screen-names. Vi anser också att val av namn visar distinkta tecken på att 

man väljer ord som ska förstärka sin överordnande roll som man. Ord som ”rec-

tom wrecker” eller ”breadwinner” anspelar på ord som faller inom ramen vad en 

man är och för vad en kvinna inte är. Enligt Hirdmans (2001) dikotomier är män 

och kvinnor varandras motpoler. Vi ser därför att ord som förstörare och familje-

försörjare anspelar på en mer maskulin underton och att man därmed tar avstånd 

från femininitet och vad det står för.  

Under analysen av kommentarer fann vi andra intressanta vinklingar på hur 

flödet av kommentarer såg ut.  Connell (2009) menar att män som känner sig 

marginaliserade i förhållande till andra män kan markera sin maskulinitet genom 



 

 45 

att hota med sexuellt våld mot kvinnor. Som tidigare nämnts tror vi därför att 

stämningen ibland kan eldas upp i kommentarsflödet och att grövre språkbruk kan 

komma att användas. Dock ser vi tendenser till att männen i kommentarerna inte 

bara blir grövre i sitt uttryck mot kvinnorna utan också mot varandra. Vi ser också 

mönster av andra provocerande tankar och åsikter som ligger utanför diskursen 

om kvinnor och kvinnlig sexualitet. Vi fann exempelvis trådar där män börjat pra-

ta om ras och religion. Uttryck som ”white power” och ”leave her for the niggas”. 

Vi anser också att detta är försök att förstärka sin maskulinitet i jämförelse med 

andra män och för att i slutändan kunna stoltsera sig som någon typ av alfahane.  

Vi tycker också att Benthams (1995) idé kring panoptik blir intressant. Han 

menar att detta kan appliceras på alla situationer där någon person hålls under 

kontroll. I detta fall anser vi att de näthatande männen förbehåller sig rätten att 

kontrollera kvinnorna. I våra intervjuer där kvinnorna var medvetna om att de ut-

satts för hämndporr anser vi att männen som både publicerat materialet och skrivit 

näthatande kommentarer agerat som övervakare i den mån att de kontrollerar situ-

ationen och att man därefter som kvinna inte vet om man är övervakad eller inte. 

När det kommer till kommentarer på material på internet där vi tror att kvinnorna 

inte är medvetna om det publicerade materialet, ser vi istället panoptik ur det 

Bentham (1995) menar att fångarna i fängelset isolerats från varandra. Kvinnorna 

vet med största sannolikhet inte om att de är utsatta och kan därför inte mobilisera 

och tillsammans skapa motståndskraft. Männen som i detta fall näthatar skapar 

också relationen av fängelsevakt och fånge. Kvinnorna på dessa hemsidor blir 

fångar för den manliga dominansen och förtryck, medan männen som övervakare 

har den ”tysta” makten. Männen kan här både fysiskt övervaka offren, men samti-

digt ge intryck av dem övervakar när kvinnorna blir medvetna om övergreppet.        
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6. Diskussion och slutsatser  

Vår studie utgår från syftet att undersöka mäns näthat mot kvinnor med fokus på 

fenomenet hämndporr. Studien syftar till att undersöka vilket typ av språk och ar-

gument som används i samband med hämndporr och vilka typer av hat detta ger 

uttryck för. Studien har även berört kvinnor som offer och hur deras liv påverkats 

till följd av publicering av bilder eller videos av sexuell karaktär. I kommande av-

snitt har vi som avsikt att redogöra för studiens resultat genom en sammanfatt-

ning och därefter kommer vi ge förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Diskussion och reflektioner  

En av studiens huvudfrågor var hur kvinnor påverkas som utsätts för hämndporr. I 

intervjuerna framgick det att hämndporren fått förödande konsekvenser för kvin-

norna i deras vardagliga liv. De faktiska konsekvenser som kvinnorna fått ta del 

av är att de skäms över att de varit med i publicerat innehåll av sexuell karaktär, 

att de är rädda för vem som sett det delade materialet och att man inte vill att sin 

familj och vänner ska få reda på det. Detta har påverkat kvinnornas identitet och 

självbild i den mån att man anser sig själv vara mindre attraktiv och att man i so-

ciala sammanhang blir tillbakadragen till följd av att materialet finns publicerat på 

internet. Man kan även se att kvinnorna har svårt att lita på andra människor och 

vad deras avsikt egentligen är. Likaså ser man tydligt tendenser till att kvinnorna 

har svårt att inleda sexuella relationer, då man är rädd att man skulle kunna bli 

smygfilmad eller utsatt för hämndporr. 

Utifrån vår studie ser man genomgående mönster av att språk och argument 

inom genren hämndporr sker med grovt språkbruk och att användandet av skälls-

ord är mycket vanligt. Hat som aktualiseras genom hämndporr har vi i vår studie 

identifierat utifrån tre huvudgrupper; hat kring kvinnokroppen och hennes utseen-

de, hot om våld och sexuella övergrepp samt hat och nedvärderande syn på kvin-

nor som medmänniskor. De språk och talhandlingar som förekommer är i sin 

grund mycket nedvärderande och kvinnoförtryckande. Vi kan se att vår studie har 
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starkt samband med Hayes (2013) forskning kring victim-blaming. Hayes (2013) 

menar att om man anses vara delaktig i övergreppet finns det större sannolikhet att 

man sätts i skuld för det som hänt. Detta kan vi se både tydliga tecken kring gäl-

lande kommentarer och i våra intervjuer. Kvinnorna sätts antingen av sig själva, 

den före detta eller av näthatande kommentarer i skuld eftersom de ”valde” att 

vara med. Våra intervjuer visar att de flesta kvinnorna ej gått med på att bli filma-

de eller fotade, dock anser vi att man här kan läggas till skuld eftersom man ligger 

utanför normen av vad en kvinna ska göra sexuellt i likhet med vad Lander (2003) 

kallar normativ femininitet, det vill säga vad som gör en kvinna respektabel.  

     Kommentarerna i vår studie är anonyma och männen uttrycker sig ofiltrerat om 

sina åsikter vare sig det gäller kvinnorna eller andra män i kommentarsfältet. 

Männen väljer här att använda screen-names som vi anser på ett bildligt sätt visar 

deras överordning gentemot kvinnor. Likaså finner vi en grov jargong och tillmö-

tes sätt mot varandra där andra typer av uttryck används som faller utanför ramen 

för genus. Detta anser vi ligger i linje med vad Connells (2009) forskning kring 

dagens informationssamhällen och männens svårighet att iscensätta fysisk masku-

linitet, vilket lett till att man väljer att göra detta i from av näthat.  

Vi anser att vår studie visar att fenomenet hämndporr likt Stroud (2014) är en 

ny epidemi på den digitala horisonten där anonyma näthatare ges fritt spelrum i 

digitala och sociala medier. Vår studie visar att det i princip inte finns några be-

gränsningar i praktiken när det gäller vad man som deltagare inom digitala medier 

får uttrycka eller ha åsikter om. Som Schultz (2013) skriver så har befintlig svensk 

lagstiftning inte möjlighet att stoppa allt näthat bland annat eftersom man inte vet 

under vilken brottrubricering näthatet ska åtalas under, brist på tidigare domar 

samt den anonymitet som internet möjliggör. Även Stroud (2014) menar att ano-

nymitet driver på näthatare att uttrycka sig grövre. 

Sociala medier har medfört att vi mer eller mindre lever i ett delningssamhälle 

idag. Vi delar med oss av vad vi äter, vem vi umgås med, vad vi har på oss och 

var vi befinner oss. Och nu även vem vi har sex med. Det stora antalet hämnd-

porrssajter som finns tillgängliga på internet gör att det blir mer och mer vanligt 

att dela med sig av amatörporr för att hämnas mot tidigare flickvänner (Budde 

2014). Sociala forum på internet gör att anonyma människor öppet kan uttrycka 

sina åsikter kring det pornografiska materialet samt utan restriktioner kommentera 

kvinnorna och deras kroppar. Den ena kommentaren mer vidrig än den andra. 
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Detta är något som pågår utan någon censur eller hämningar från de näthatande 

männen. Precis som Van Doorn (2010) skriver handlar samhället idag om ”sexua-

lization” och ”pornification” och att det blivit normaliserat att dela med sig av 

sexuellt material tack vare sociala medier. Vilket vi anser att det empiriska mate-

rialet i studien bekräftar. Folk höjer inte längre på ögonbrynen när det handlar om 

sex. Det är inte längre tabubelagt. Detta får man även en tydlig inblick genom vårt 

inledande citat från hovrätten gällande en dom kring hämndporr.  

Med de slutsatser som vår studie resulterat i vill vi problematisera den aktuella 

diskursen kring hämndporr. Vi menar att vår studie ligger i linje med vår utgångs-

punkt i genusteorin att det finns en strukturell ojämställdhet där män som grupp 

har makt och utövar den över kvinnor. Vi finner tydliga exempel på att män ge-

nom både publicering och kommentering av hämndporr på ett tydligt sätt utövar 

makt över kvinnor. Vi finner att patriarkatet, det uttryck som Jarlbro (2006) be-

skriver finns för att problematisera och tydliggöra relationen mellan män och 

kvinnor, är mycket explicit. Likaså finner vi tecken på att härskartekniker och 

andra metoder för att videbehålla makten används, där kvinnan undermineras som 

ett objekt (Ås 199n). Vi vill också med denna uppsats ta en ståndpunkt kring att vi 

anser att problemet med hämndporr inte ligger i att kvinnor ibland väljer att ta bil-

der eller bli filmad. Problematiken ligger i att andra personer förbehåller sig rätten 

att inskränka på kvinnors integritet och publicera materialet utan deras vetskap.  

De kvalitativa intervjuerna i studien visar tydligt att man som kvinna och offer 

för hämndporr skuldbeläggs och precis som Harber et al (2015) skriver om vic-

tim-blaming, så läggs skulden ofta över på offret. I den tid man utsatts för brott 

och behöver stöd som mest går man från att vara offer till att själv bära skuld. 

Kvinnorna har fått höra att de borde vetat bättre och att de får skylla sig själva. 

Deras vardag har förändrats för alltid och de måste nu anpassa sig utifrån hur folk 

ser på dem. De är inte längre huvudpersonen i sina egna liv. 

Ur ett kommunikativt perspektiv ser vi att näthatet är ett problem för använd-

ning av internet och huruvida kränkningar i ett digitalt forum inkluderas i det fria 

talet eller inte. Detta väcker tankar kring om yttrandefrihet innebär uttrycksrätt 

utan gränser eller om gränsen borde gå när man kränker sina medmänniskor. Av 

det empiriska materialet att döma går åsikterna isär. De näthatande männen, de ut-

satta kvinnorna, lagstiftningen samt rådande normer i samhället verkar vara av 

olika åsikt. Vi anser också att vår studie belyser ett fenomen som är av betydelse 
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för området strategisk kommunikation. Ryktesspridning och interpersonell kom-

munikation tas upp som en del i internet och dess möjligheter. Likaså tas kommu-

nikation upp som en negativ aspekt i samband med internet. Till följd av detta an-

ser vi att forskning och kunskap som denna uppsats bidragit med har stor betydel-

se för hur man ser på området startegisk kommunikation och hur kommunikation 

kan användas i negativa syften.  Vi anser att vår studie har bidragit med kunskap 

om näthat som kommunikation med ett tydligt mål och hur näthat har tagit sig nya 

uttryck i form av fenomenet hämndporr. Vår studie är enligt oss även en del i be-

visningen om Hirdmans (2001) teori om att genuskontraktet, där män är överord-

nande kvinnor, reproduceras här i form av män som näthatar kvinnor.  

6.2 Förslag på framtida forskning  

Schultz (2013) anser att kränkningar kan krossa en människas tillvaro och att nät-

hat är ett svårt fenomen att bekämpa och få stopp på. Därför kommer framtida 

forskning bli betydelsefull för få en tydlig helhetsbild av vad näthat är och innebär 

så att man kan bekämpa och förebygga näthat med rätt metoder. Hämndporr är en 

stundande epidemi på den digitala horisonten precis som Stroud (2014) skriver 

som det idag heller inte finns så mycket forskning om. Likaså menar Budde 

(2014) att hämndporr får långvariga konsekvenser för offren. Vi bedömer att 

forskning om internet inte alltid är tidsenlig då innovationen för digitala medier 

sker kontinuerligt. Vi är därför rädda att den tekniska utvecklingen kan komma att 

möjliggöra ytterligare sätt att uttrycka anonymt näthat. Vi ger därför förslag på att 

framtida forskning borde ske genom flera olika infallsvinklar till exempel juridik, 

teknik och kommunikation. Utifrån vår studie anser vi att det skulle vara intres-

sant att undersöka om det finns kulturella skillnader för hämndporr och hur detta i 

så fall påverkar genren. Likaså hade det varit intressant att undersöka olika tek-

niska plattformar och dess inverkan på näthat och hämndporr. Utifrån kommuni-

kativa perspektiv hade det också varit intressant att genomföra en studie vars hu-

vudsyfte är att se till ryktesspridning på internet. Vi tror också att studier som ut-

förts över längre tid med återkommande mätningar eller observationer skulle bidra 

till framtida forskning.  
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7.1 Bilaga 1: Intervjuguide  

• Beskriv på vilket sätt du utsatts för hämndporr? 
• Hade du hört talas om hämndporr innan du själv utsattes för det? 
• Vilken respons har du fått efter publiceringen utan ditt samtycke? 
• Hur har publiceringen av materialet påverkat ditt liv? 
• Har bilden av hur du ser på dig själv förändrats efter detta? 
• Har du några funderingar kring varför din expojkvän gjorde detta?  
• Anser du att samhället, polisen och media delar din uppfattning? 
• Anmälde du din expojkvän? 
• Om ja, vilka blev konsekvenserna? 
• Om nej, varför inte? 
• Skulle du i framtiden ta liknande bilder/videos med intim natur och dela med 

dig? 
• På vilket sätt tror du internet möjliggör för fenomen som detta?  
• På vilket sätt anser du att man kan motverka fenomenet? 
 
 

 

 

 

 

 


