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Abstract  

This paper aims to identify and analyze the language used when women with feminist 

engagement are violated on the Internet. Four discussion threads on Flashback Forum whom 

contains discussions about five women with a public feminist engagement have been 

examined. The essay have a critical starting point and uses a feminist perspective on norms 

and critical discourse analysis as theory and method. 

 

The result of the essay has shown that a certain language is used on Flashback Forum against 

women with a public feminist engagement. The users expres anti-feminsim in their language 

and the text contains abusive language when refering to the women as feminists. Furthermore, 

the result show that there are expressions of racism among the users when producing text 

associated with feminism. 

 

Key words: Women, cyber hate, anti-feminsim, Critical discourse analysis, Flashback 

Forum. 
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1. Inledning  
Internets framväxt har medfört många positiva förändringar för exempelvis yttrandefriheten 

och även för möjligheten till att medverka i samhällsdebatter. Att exempelvis kunna publicera 

information och rapportera om nyheter är viktigt för en demokrati (Dir. 2014:74, 2). Internet 

bidrar dessutom till en snabbare spridning av information och gör det också möjlig för 

människor att nå, hålla kontakt samt kommunicera med varandra på ett smidigt och billigt 

sätt. Men internet och dess lättillgänglighet har också gjort att kräkningar, hot och mobbning 

har fått en ny plattform att spridas på. Vi uppfattar att näthat har blivit särskilt 

uppmärksammat den senaste tiden och ett startskott för den svenska debatten om näthat kom i 

samband med när Uppdrag granskning år 2013 via Sveriges Television sände avsnittet “Män 

som näthatar kvinnor”. I programmet presenterades de kränkningar och hot som ett antal 

offentliga kvinnor blivit utsatta för under en längre tid. “Du är en riktig slyna och hora och du 

har två veckor kvar att leva (...) Du är så hiskeligt ful att det är helt ofattbart att du har fått 

jobb på tv” är ett urval av kommentarer som en av kvinnorna läste upp i programmet (Schultz 

2013, 15).  

 

Hat och kränkningar kan idag spridas på exempelvis forum och bloggar på internet. Således 

kan vem som helst bli utsatt för diverse hat, kränkningar och hot via nätet. Vår uppfattning är 

alltså att näthat under de senaste åren har blivit allt mer uppmärksamt, både ur en rättslig 

synvinkel men även medialt. Bland annat har tv-programmet Trolljägarna sänts vars syfte är 

att söka upp och konfrontera människor som gjort sig skyldiga till kränkande och hatiska 

kommentar på internet. Ett nätforum som har blivit uppmärksammat i samband med näthat är 

Flashback Forum som kan beskrivas vara en mötesplats på internet för människor som vill 

diskutera allt från nyheter till specifika individer. Forumet har blivit aktuellt för debatten om 

näthat på grund av det grova språk som finns på hemsidan. Vi vill genom denna uppsats 

undersöka och synliggöra hur språket ser ut när ett antal kvinnor med ett feministiskt 

engagemang utsätts för kränkande kommentarer på Flashback Forum.  

1.1 Bakgrund  

En anledning till varför vi har valt att skriva om näthat är för att vi uppfattar att kränkande 

kommentarer på internet är ett aktuellt och växande problem. Vår uppfattning är att det förs 

en pågående debatt i Sverige om problematiken kring lagstiftningen för brott som sker på 

internet. År 2014 tog den dåvarande regeringen beslutet att ge en utredare i uppdrag att göra 
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en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. Anledningen till 

detta var bland annat att teknikens framväxt har gjort att hot och kränkningar av den 

personliga integriteten har tagit nya former. Samtidigt betraktas strafflagstiftningen på 

området vara, till viss del, omodern (Dir. 2014:74, 1). I samband med teknikens globalisering 

har det även skett en ökning av hatgrupper online och aktiviteter som är relaterade till just 

näthat (Perry & Olsson 2009, 187). Således har människors möjlighet till elektronisk 

kommunikation resulterat i nya och förändrade beteendemönster på internet (Dir. 2014:74, 2). 

Mycket av det som skrivs på nätet kan vara kriminaliserat enligt lag, således kan ett antal 

regler i brottsbalken tillämpas på kränkningar som sker online. Exempelvis kan förtal, 

förolämpning, olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande utgöra brott även på internet (Schultz 

2013, 21). Dock behöver en del av det som skrivs på nätet inte vara brottsligt, men innehållet 

kan ändå ha en betydelse för människor som utsätts för kränkningar. Det råder en växelverkan 

mellan rätten och samhället och dessa påverkar varandra. Juridiken är alltså inte ett slutet 

system som står för sig själv utan dess bestämmelser har effekt på individer i samhället 

(Mathisen 2001, 27). 

 

Kränkningar och hot på nätet kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan bland annat handla om 

att människor blir uthängda genom publicering av bilder eller får ta emot kommentarer med 

ett hotfullt innehåll. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att hot om våld är den 

vanligaste typen av kränkning vid polisanmälan bland pojkar. Bland flickor är nätkränkning i 

form av publicering av bilder med sexuell underton och nedsättande kommentarer vanligast 

(Andersson, Nelander Hedqvist & Shannon 2015, 9). Dessutom är exempelvis kommentarer 

som syftar till att kränka en persons kön vanligt förekommande på internet (Barak 2005, 78-

79).  

 

Efter att ha granskat en del rapporter och material har vi fått uppfattningen att specifika 

grupper är mer utsatta för kränkningar och hat på internet än andra. Danielle Keats Citron 

menar (2009a, 62) att vem som helst kan drabbas av näthat, men att det först och främst 

drabbar grupper som är underordnade och att exempelvis kvinnor kan tillhöra denna kategori. 

Vidare menar Tracy Kennedy (2000, 707) att när kvinnor, som är grundare till feministiska 

hemsidor, mottar negativa reaktioner angående hemsidornas innehåll är sexuella trakasserier 

och trakasserande inlägg förekommande. Genom denna uppsats vill vi bland annat ta reda på 

vilket språk som tillämpas när fem svenska offentliga kvinnor med ett feministiskt 

engagemang blir utsatta för näthat. För att ta reda på detta har vi valt att avgränsa oss till 
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forumet Flashback. Vi vill dessutom undersöka nätkränkningarnas innehåll med hjälp av ett 

feministiskt perspektiv och genom att använda normer som begrepp. För att svara på hur 

språket används när kvinnorna utsätts för näthat kommer vi dessutom att använda Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta görs för att undersöka vilka diskurser som finns 

samt hur de används genom en analys av texten som också kopplas till ett större socialt 

sammanhang. 

 

Näthat och kränkningar har studerats, både nationellt och internationellt. Vi har dock en 

uppfattning om att det under de senaste åren har tillkommit en del studier som inriktar sig på 

att undersöka framförallt ungdomars nätvanor. Bland annat presenterades år 2014 den 

rättssociologiska rapporten Nätkränkningar en studie av svenska ungdomars normer och 

beteenden vars syfte och resultat kommer att förklaras mer ingående under rubrik tidigare 

forskning. Dessutom har internationella studier gjorts kring barns användning av internet och 

diverse hemsidor. I studien Facebook Bullying: An extension of battles in school undersöks 

bland annat hur mobbing på Facebook är relaterad till skolmobbing bland gymnasielever i 

Singapore (Kwan & Skoric 2013, 16) Anledningen till varför vi har valt att synliggöra språket 

vid kränkningar som är riktade mot offentliga kvinnor med ett feministiskt engagemang beror 

på att vi uppfattar att denna samhällsgrupp tenderar att få ett grovt språk riktat mot sig på 

nätet. Dessutom har vi en uppfattning om att antifeminism har blivit något som syns allt oftare 

på olika nätforum. Därför anser vi att näthat som är riktat mot offentliga kvinnor med ett 

intresse i feministiska frågor är intressant att studera rättssociologiskt.  

 

Vi anser att studiet av nätkränkningar har en kriminologisk relevans eftersom en stor del av 

det som skrivs på internet kan vara brottsligt. Vi vill mot bakgrund av detta även undersöka 

vilka lagrum som kan tänkas bli aktuella i samband med näthat. Rättssociologin studerar 

bland annat den sociala verklighet som vi lever i och lägger vikt vid rättens delaktighet i 

denna (Mathiesen 2005, 14-15). Därmed vill vi dessutom undersöka det aktuella rättsliga 

skyddet för de kvinnor som blivit utsatta för hat på internet.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket språk som används i samband med 

nätkränkningar mot fem offentliga kvinnor i Sverige som har ett feministiskt engagemang. 

Därmed vill vi ta reda på vilka diskurser som förekommer vid diskussionen om kvinnorna på 

Flashback Forum. Vidare vill vi genom teoretiska perspektiv försöka förklara kränkningarnas 
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innehåll och betydelse. Detta görs med hjälp av kritisk diskursanalys, feminism och genom 

begreppet normer utifrån ett rättssociologiskt perspektiv.   

1.3 Frågeställningar  

De frågeställningar som vi avser att besvara i uppsatsen är följande: 

1. Vilka diskurser förekommer när kvinnor med ett feministiskt engagemang utsätts för 

näthat? 

2. Hur används diskurserna när kvinnorna blir utsatta för nätkränkningar?  

3. Vilket rättsligt skydd finns det för de aktuella kvinnorna som utsätts för näthat?  

2. Tidigare forskning  
Det finns en del forskning om näthat, både nationellt och internationellt. Det som presenteras 

härnäst anser vi är mest relevant för denna studie. 

2.1 Rättssociologisk kartläggning av kränkningar på nätet 

På uppdrag av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterades år 2014 en 

rättssociologisk undersökning vars namn är Nätkränkningar en studie av svenska ungdomars 

normer och beteenden. Rapporten är författad av Måns Svensson och Karl Dahlstrand som 

båda är verksamma på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Svensson och 

Dahlstrand har genom en webbenkät och fokusgrupper gjort en kartläggning av sociala 

normer avseende kränkningar på nätet. I rapporten redovisas resultatet från webbenkäten vars 

syfte var att få en bredare bild om problematiken kring nätkränkningar bland ungdomar i 

Sverige. Enkäten skickades ut till totalt 1102 personer i åldrarna 16-40 år och sammanlagt 

svarade 1035 personer (Svensson & Dahlstrand 2014, 29). I enkäten framkommer det vilka 

sociala forum respondenterna använder och Facebook, Instagram samt Twitter var populärast. 

Det fanns också tydliga könsskillnader när respondenterna fick ange vilket eller vilka sociala 

forum som de är användare av. Enkätstudien visar att Twitter och Flashback har fler manliga 

användare medan Instagram och bloggar har fler kvinnliga (Svensson & Dahlstrand 2014, 

31). Enkätstudien visar också att yngre känner sig mer kränkta än äldre samt att det gäller 

kvinnor i större omfattning än män. Vidare så har 75 procent av respondenterna angett att de 

inte tror att rättsväsendet har någon större förmåga att ta hand om kränkningar på internet 

(Svensson & Dahlstrand 2014, 38). I rapporten redogör även Svensson och Dahlstrand för de 

rättsliga förutsättningar som finns vid kränkningar på nätet. Vidare skriver författarna att vid 

kränkningar på nätet så tillämpas allmänna lagrum och de kommenterar sedan de relevanta 
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brottstyperna förtal, förolämpning, olaga hot, ofredande, hets mot folkgrupp och hatbrott. 

Svensson och Dahlstrand menar vidare att det finns en ”hög tröskel” för kränkningar på nätet 

att nå upp till för att åtal ska kunna väckas (Svensson & Dahlstrand 2014, 18)  

 

Svensson och Dahlstrand har dessutom använt sig av fokusgrupper i form av ungdomar från 

årskurs nio i Landskrona för att undersöka attityder kring näthat. I fokusgrupperna deltog 45 

personer som totalt bildade nio grupper. Svensson och Dahlstrand menar att materialet från 

fokusgrupperna visade att sociala medier som Facebook och Instagram, utgör en tillgång för 

ungdomar i form av socialt kapital men att det finns risker med användandet som kan ta sig 

uttryck i till exempel kränkningar eller dåligt rykte (Svensson & Dahlstrand 2014, 89). Vidare 

framkom det att det finns osynliga spelregler på nätet och om man bryter mot dessa finns 

större risk för att bli kränkt. “Fokusgrupperna beskrev också att det är tuffare spelregler som 

gäller för tjejerna.” (Svensson & Dahlstrand 2014, 92). 

2.2 Internet som arena för kvinnohat 

Jennie Ström har vid Kriminologiska institutionen i Stockholm skrivit sitt examensarbete på 

avancerad nivå och fokuserat på just näthat mot kvinnor. Näthat, gammalt kvinnohat på en ny 

arena? En kvalitativ innehållsanalys av näthat mot kvinnor ur ett feministiskt perspektiv är en 

studie om hur näthat mot kvinnor kan ta sig uttryck på internet. Genom en textanalys av 

kommentarer som 13 offentliga kvinnor själva läser upp i Uppdrag gransknings Män som 

näthatar kvinnor har Ström försökt att svara på uppsatsens frågeställningar. Utifrån teoretiska 

begrepp har hon även försökt se vilka normer som synliggjordes i språket kring genus samt 

varför det är så.	  Vid tolkning av sitt transkriberade material från programmet identifierade 

Ström fyra olika teman i texterna; ”slutligen hade jag således fyra dokument då näthatet 

tolkades som att röra sig kring fyra teman; kroppen, sexuellt våld, underordning och 

antifeminism.” (Ström 2013,	  27). 	  

 

Ström menar att hennes granskning av kommentarerna visar att de flesta rör temat kroppen 

med sexuella anspelningar. Ström skriver också att hon hittat delar i kommentarerna som 

visar på försök att tysta eller förminska kvinnorna och ger exempel på hur ordet ”fitta” 

används. Ströms analys visar också att det finns ett hat mot feminism i kommentarerna (Ström 

2013, 32-39). Genom att använda de teoretiska begreppen genus, makt, kroppar och 

intersektionalitet som utgångspunkt i studien har Ström kommit fram till följande resultat. Att 

språket gentemot kvinnorna anspelar på deras sexualitet och på kvinnor som underordnade, 
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dessutom syftar språket till att vara nedsättande gentemot dessa. Ström kommer även fram till 

att ”språket sägs förstärka kriminologiska genusstereotyper om kvinnor som offer och män 

som förvarare, kvinnorna konstrueras som våldtagbara och männen som de som kan våldta.” 

(Ström 2013, 41-42). 

2.3 Hatbrott online  

Ett exempel på en vetenskaplig artikel som berör hatbrott på nätet är Laura Leets artikel 

Responses to Internet Hate Sides: Is Speech Too Free in Cyberspace. Leets har genomfört en 

studie vars syfte är att undersöka hur människor uppfattar så kallade vitmaktsidor som är 

publicerade på internet (Leets 2001, 311). Leets menar att internet har lett till att bland annat 

extremistgrupper har blivit allt mer synliga och tillgängliga samt ökat dramatiskt under de 

senaste åren (Leets 2001, 287). Leets har i sin undersökning använt 266 respondenter som har 

läst innehållet på ett antal vitmakthemsidor (Leets 2001, 303). De grupper som studerades på 

hemsidorna var bland annat grupper som Ku Klux Klan, nynazister och skinheads (Leets 

2001, 291). Leets studie visar bland annat att respondenterna till största delen uppfattade 

hemsidorna som webbplatser vars syfte är att enbart sprida hat (Leets 2001, 307).  

 

Ytterligare en artikel som berör hatbrott på internet är Regulating hate speech online som är 

författad av James Banks. Banks menar att teknikens globalisering har resulterat i en ökning 

av hatgrupper online. Dessutom har en ökning skett av aktiviteter på nätet som är relaterade 

till just hat (Banks 2010, 233) Vidare skriver Banks att den första extremistiska hemsidan på 

internet grundades av en tidigare Ku Klux Klan-medlem år 1995 (Banks, 2010, 234). 

Hemsidor som till exempel Facebook och Myspace har enligt Banks blivit en plats för rasister 

och högerextremistiska grupper att sprida sin propaganda på. Således är hemsidor med flera 

miljontals användare en viktig ingång för radikala individer eftersom de på sådana hemsidor 

kan sprida sina idéer och föreställningar på ett flexibelt sätt. Banks skriver också att tillväxten 

av hatgrupper på nätet beror på att det har skett en ökning av ”hate speech”, mobbing och 

diskriminering som utspelas på exempelvis nätforum och bloggar (Banks, 2010, 234). 

 

Även Isabelle Rorive skriver om det ökade hat som sprider sig på internet. I artikeln What can 

be done against Cyberhate? Freedom of speech in the council of Europe skriver Rorive att det 

nutida informationssamhället har resulterat i att människor som är anslutna till internet inte 

enbart kan nå en global publik utan dessutom få tillgång till en ofantlig stor mängd av 

information. Rorive menar vidare att internet kan ses som en global plattform för människor 
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som strävar efter att sprida rasistisk och främlingsfientlig propaganda. Vidare nämner Rorive i 

artikeln att Europarådet år 2002 meddelade att sammanlagt 4000 främlingsfientliga hemsidor 

hade noterats jämfört med totalt 160 stycken under 1995 (Rorive 2009, 417).  

2.4 Kvinnors utsatthet för trakasserier på nätet 

I den vetenskapliga artikeln Cyber Civil Rights skriver Danielle Keats Citron att sociala 

webbplatser och bloggar har blivit ett centrum för anonyma personer som spenderar tid med 

att attackera bland annat kvinnor.  Citron menar vidare att de anonyma grupperna på nätet gör 

sig skyldiga till förtal, hot om våld och använder sig av teknikattacker för att tysta ner och 

förstöra offrens liv (Citron 2009a, 62). Dagens teknik kan göra så att människor kan 

kommunicera med varandra i större utsträckning men detta innebär också att människors idéer 

separeras från deras fysiska närvaro (Citron 2009a, 63). Citron påpekar att tillgången till 

online communitys leder till att anonyma grupper samlas för att neka kvinnor, religiösa 

minoriteter och homosexuella tillträde till internet (Citron 2009a, 68). Människor som blir 

offer för kränkningar på nätet kan upphöra med sina online- aktiviteter, exempelvis kan 

personerna sluta med att använda sina riktiga namn, sluta blogga eller publicera på sociala 

forum (Citron 2009a, 64). Vidare menar Citron att attacker som sker online kan i teorin 

drabba vem som helst men i praktiken är det underordnade grupper som drabbas och 

framförallt kvinnor (Citron 2009a, 65).  

 

I artikeln Law’s Expressive value in combating cyber gender harassment skriver Citron vidare 

att trakasserier som sker online är ett problem och att det har en stor påverkan på kvinnors liv, 

men att detta har uppmärksammats i väldigt liten skala (Citron 2009b, 378). Trakasserier på 

nätet kan yttra sig genom att kvinnor får ta emot hot om våldtäkt och manipulerade bilder som 

till exempel visar kvinnor som blir strypta. Dessutom publiceras inlägg som nämner vilken 

adress kvinnorna bor på tillsammans med förslag om att kvinnorna skulle vara intresserade av 

anonymt sex (Citron 2009b, 373). I sin artikel beskriver Citron hur ett antal kvinnor blivit 

utsatta för trakasserier på nätet. Exempelvis uppmärksammar Citron trakasserierna som 

programmeraren och bloggaren Kathy Sierra utsatts för under år 2007. Sierra fick på sin 

blogg motta ett flertal kommentarer riktade mot sig där det bland annat stod att hon förtjänade 

att få sin hals avskuren, bli kvävd och hängd. Sierra fick även motta manipulerade bilder på 

sig själv. På en av bilderna hade hon en snara bredvid sin hals medan en annan bild föreställde 

henne skrikandes under tiden som hon blev kvävd av ett par underkläder (Citron 2009b, 380-

381). Citron skriver även om de trakasserier som filmbloggaren Alyssa Royse fick motta.  
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Efter att Royse på sin blogg hade kommenterat en film attackerades hon med grova 

kommentarer som bland annat innehöll hot om våldtäkt (Citron 2009b 382). I sin text skriver 

Citron att samhället tenderar att se könstrakasserier på nätet som en petitess, oavsett hur 

allvarliga trakasserierna är (Citron 2009b, 375). Vidare menar Citron att även om argumenten 

kring könstrakasserier skiljer sig åt har de ett gemensamt budskap dvs. att kvinnor måste 

tolerera de så kallade online-upptågen eller att kvinnorna annars får upphöra med sin aktivitet 

på internet (Citron 2009b, 376). När kvinnor utsätts för trakasserier på nätet är det vanligt att 

kommentarerna befäster stereotypa genusroller, exempel på sådana kommentarer är “vem 

släppte ut den här kvinnan från köket?” och “gör lite nytta och föd barn” (Citron 2009b, 380). 

Citron påpekar att när väl trakasserier på nätet uppfattas som könsdiskriminerande kommer 

kvinnor troligen att göra sina röster hörda angående förföljelsen istället för att lida i det tysta 

(Citron 2009b, 377). 

3. Näthat som fenomen 
Näthat kan beskrivas vara exempelvis kräkningar och hot som sker över internet. Det är inte 

lätt att definiera exakt vad begreppet näthat är för något eftersom det inkluderar en mängd 

olika företeelse som sker på nätet. Mårten Schultz menar bland annat att det “råder 

missuppfattningar om vad som gäller på nätet och att det finns en felaktig uppfattning om att 

internet skulle vara en slags ansvarsfri zon (…)” där människor får skriva vad de vill till andra 

(Schultz 2013, 9) Såldes kan ett flertal brott förekomma även online. Exempel på brott som 

kan ske på internet och gå under begreppet näthat är bland annat ärekränkningsbrotten förtal 

och förolämpning, olaga hot och ofredande.  

 

Under den senaste tiden har hot och kränkningar på nätet fått större uppmärksamhet från till 

exempel skolor som har upptäckt barns och ungdomars ökade utsatthet för nätmobbning 

(Andersson, Nelander Hedqvist & Shannon 2015, 37). Nätmobbning kan förklaras vara 

mobbning som sker på internet och som kan ske via exempelvis nätforum eller via 

diskussionsgrupper. Ett annat fenomen som har blivit allt mer uppmärksammat på internet är 

hämndporr som innebär att sexfilmer och bilder publiceras på en tidigare partner som hämnd 

(Andersson, Nelander Hedqvist & Shannon 2015, 37). För tillfället finns det ingen specifik 

lagstiftning för kränkningar som sker på nätet utan istället tillämpas redan befintliga lagrum.  



	   9	  

Statistiken kring hot och kränkningar på nätet är i dagsläget kraftigt begränsad eftersom det är 

svårt för polisen att utläsa vilka brott som har begåtts på internet (Andersson, Nelander 

Hedqvist & Shannon 2015, 39).  

3.1 Kränkningar online - hur de kan se ut 

Citron skriver att hot på internet ofta tar sig uttryck i hot om fysiskt våld, publicering av 

personliga uppgifter om offret som t.ex. hemadress samt direkta uttalande med syfte att verka 

sårande för personen. Hoten kan också uppmana övriga läsare på nätet att förverkliga hoten 

(Citron 2009a, 69). Kränkande kommentarer på internet kan exempelvis skada ett offers 

rykte. Bland annat ger Citron exempel på uttalanden där påstående om att en person är 

psykiskt sjuk utgör något som kan skada personens rykte (Citron 2009a, 71). Vidare menar 

Citron att även om hoten sker över nätet och således inte fysiskt, så leder detta ändå till skada 

för offren då hoten kan hindra dem från att delta i samhället på olika sätt, samt att de kan 

känna sig allvarligt hotade och rädda (Citron 2009a, 81). Ur rapporten Nätkränkningar en 

studie av svenska ungdomars normer och beteenden framkommer det hot om våld ses som 

den grövsta formen av kränkning och som ger störst emotionell reaktion bland respondenterna 

(Svensson & Dahlstrand 2014, 37).  

3.2 Nätkränkningar med sexuellt innehåll 

Gemensamma drag vid trakasserier av kön, menar Citron, är att de är riktade mot speciella 

kvinnor och dess innehåll riktar sig mot individens kön på ett sexuellt och nedvärderande sätt 

(Citron 2009b, 378). Citron menar också att hatet mot kvinnor ter sig olikt från det hat män 

generellt upplever då de inte får samma kommentarer om deras kön som sämre eller lägre 

(Citron 2009b, 384). Kroppen kan ses som ett instrument som utstrålar kvinnlighet och det 

finns förväntningar på hur kvinnor ska vara samt se ut. Exempel på hur kvinnor dagligen 

arbetar med sitt utseende är att sminka sig, träna, äta bra, ha rätt kläder på sig och om kvinnor 

inte gör detta så bestraffas de (informellt). Att kvinnor ska vara vackra är kulturellt skapat av 

manliga normer och inte naturligt då kvinnor lägger mycket arbete, tid och pengar på att vara 

”kvinnliga”. Detta kan därför ses som ett sätt för samhället som är grundat på manlighet som 

norm, att utöva och behålla makt över kvinnor (Mulinari, Sandell & Schömer, 2003, 191-

192). ”Den manliga blicken” är ett uttryck för att kvinnor strävar efter att se ut på ett visst sätt 

för att bli godkända som kvinnor. Denna blick kan alltså ses som en form av övervakning som 

finns överallt i samhället och är då också ett sätt att bruka makt. Både män och kvinnor kan se 

och kontrollera med den manliga blicken (Mulinari, Sandell & Schömer, 2003, 193). 
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Normen är heterosexualitet och upprätthålls exempelvis genom social acceptans. ”Gender” 

måste förstås i relation till heterosexualitet då samhället bygger på motsatserna mellan könen, 

dvs. man och kvinna. Om normen är heterosexualitet – heteronormativitet - kan således 

sexuella trakasserier anses bidra till ett upprätthållande av normen. Människor socialiseras 

därför in i normer med antagandet om heterosexualitet - kvinnor ska vara och klä sig på ett 

visst sätt medan män är på ett annat. Endast i relationen till varandras motsatser synliggörs 

skillnaderna (Thomas & Kitzinger, 1997, 157). Det finns därför en slags makt som bland 

annat kan tänkas bygga på synliggörandet mellan könen och andra sexuella relationer. Samt 

att heterosexualitet är det förmodade och därmed normen då avvikande sexualitet på så sätt 

straffas (Thomas & Kitzinger, 1997, 158). 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Nedan följer en presentation av uppsatsens teoretiska ramverk. Vi utgår från ett kritiskt 

synsätt i uppsatsen och kommer att använda normer och feministiskt perspektiv samt kritisk 

diskursanalys. Eftersom teori och metod inom kritisk diskursanalys kan ses sammanlänkande 

kommer därför den kritiska diskursanalysen istället att presenteras senare under rubrik 5.5.  

 

Kritisk teori är den största och mest inflytelserika vid forskning om rätten i samhället. 

Feminism är således en gren inom kritisk teori som därmed har ett kritiskt förhållningssätt till 

lagen och dess funktion i samhället. Till skillnad från traditionell kritisk samhällsteori som har 

utgångspunkt i sociala klasser så synliggör feminism diskriminering utifrån kön, sexualitet 

och etnicitet (Banakar & Traves 2013, 91-93). Även kritisk diskursanalys är en gren inom 

kritisk teori och har till syfte att synliggöra en ojämn maktfördelning i samhället genom 

analys av språket och därmed diskursiva praktiker (Winther & Jörgensen 2000, 70). Boken 

Understanding Jurisprudence: an introduction to legal theory visar dessutom att kritisk 

samhällsteori även finns inom rättsvetenskapen (Wacks 2012, 281). I Konstruktion av genus i 

rätten och samhället: en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett 

formellt jämlikt rättssystem (1999) studerar Eva Schömer jämställdhet som en rätt till kvinnor 

i ett rättssystem som officiellt är jämlikt. Avhandlingen har ett feministiskt perspektiv och 

synliggör bland annat skillnaden mellan begreppen jämställdhet och jämlikhet. Även Reza 

Banakar är en forskare som i rättssociologiska studien Om konflikthantering i ett 

mångkulturellt samhälle (1994) har studerat strukturell skillnad i samhället i form av rasism.  
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4.1 Normer som koordinerar socialt handlade  

Normer är intressant för den som studerar ämnet rättssociologi då normer är förväntningar på 

hur andra ska agera (Baier & Svensson 2009, 18, 34). Sociala normer kan alltså beskrivas som 

handlingsanvisningar och kan förklara människors beteende (Baier & Svensson 2009, 41). 

Ur ett makroperspektiv kan normer ha sitt ursprung i socio-kulturella systemet vilket innebär 

att systemet lär oss vad som är socialt accepterat och vilka förväntningar som finns på 

individen (Baier & Svensson 2009, 179-180). Sociala normer berättar för individen vad som 

är rätt beteende och således också hur individen ska handla för att agera normalt. Sociala 

normer har internaliserats, vilket innebär att de är införlivade i individens värderingar, och 

därför strävar människor också efter att leva enligt dem (Hydén 2002, 110). 

 

Genusnormer är en kategorisering som betecknar relationen mellan könen.  De föreskriver hur 

kvinnor respektive män ska vara på ett visst sätt och hur dessa normer i sin tur producerar en 

strukturell skillnad i samhället mellan könen (Baier & Svensson, 2009, 92). Normer 

distribuerar även makt och personerna som står bakom normerna är de som vill utöva makten 

(Baier & Svensson 2009, 179-180). Sanktioner är de konsekvenser som drabbar dem som 

bryter mot normerna. Att bryta mot sociala normer resulterar i sämre socialt anseende eller 

mindre respekt för individen. Normerna bidrar därmed till att minska oklarhet vid socialt 

beteende och understödjer således en social ordning (Hydén 2002, 110). 

4.2 Ett feministiskt perspektiv på socialt handlade  

Feminism formulerar en kritisk forskningsansats där avsikten är att urskilja och analysera 

maktstrukturer i samhället som hör samman med kön (Gunnarsson & Svensson 2009, 27). 

Jane Freedman menar att det finns många olika grenar av feminism men grundläggande 

gemensamt drag är att feminismen påpekar kvinnans underordnade ställning i samhället på 

grund av sitt kön, samt att de vill arbeta emot denna diskriminering av kvinnor (Freedman 

2003, 7). Sexualitet är centralt i mäns dominans av kvinnor och därför ifrågasätter 

feminismen också den heterosexuella normen. Feminismen menar att heterosexualitet är 

socialt konstruerat i mäns dominans av kvinnan; ”ett av sätten på vilka män kontrollerar 

kvinnor genom heterosexuella relationer är definitionen av “normal” kvinnlig sexualitet.” 

(Freedman 2003, 91). Kön är det biologiska könsorgan som kvinnor respektive män föds med, 

medan genus socialt konstruerar en skillnad mellan könen (Hirdman 2003, 12-16). Hirdman 

talar även om genussystem och hur det upprätthålls genom en hierarki där mannen är norm 

och placeras högre än kvinnan som därmed är socialt underordnad (Hirdman 2003, 23-24).  
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Vi menar att rättssociologin ser på normer som positiva och uppmärksammar således inte 

dessa ur kritisk synvinkel. Att normer koordinerar socialt handlande och bidrar till en 

förutsägbarhet i samhället är en positiv aspekt. Att normer reglerar socialt beteende och 

markerar vad som är accepterat är också positivt ur synvinkeln att samhället följaktligen inte 

behöver reglera varje beteende genom exempelvis lagstiftning. Men vi menar att normer inte 

enbart har positiva effekter på socialt handlande. Om normen är heterosexualitet markeras det 

ju också indirekt att homosexualitet är avvikande. Vi menar dessutom att det finns för många 

olika sociala konstellationer av människor och grupper ute i samhället för att det ska vara 

möjligt att avgöra om ett beteende är normalt eller inte.  

5. Metodbeskrivning  

5.1 Den kvalitativa metodens relevans för studien  

Utgångspunkten för valet av metod baserades på studiens syfte och ämne. I och med att vi 

bland annat vill undersöka vilket språk som används vid nätkränkningar genom att identifiera 

diskurser har en kvalitativ metod tillämpats. Inom kvalitativ metod riktas oftast fokus på ord 

och detta sker under både insamlingen av data samt under analysen. En skillnad mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning är att den kvantitativa metoden istället oftare riktar fokus 

på kvantifiering (Bryman 2011, 40). Vidare anses kvalitativ metod vara tolkningsinriktad 

vilket innebär att det finns en strävan efter att försöka få en förståelse för den sociala 

verkligheten utifrån deltagares tolkning av denna verklighet (Bryman 2011, 340-341). 

 

Eftersom studiens syfte delvis är undersöka vilket språk som tillämpas när kvinnor med ett 

feministiskt engagemang utsätts för näthat är den kvalitativa metoden att föredra eftersom 

metoden oftare lägger tonvikt på ord och tolkning än på kvantifierbar data som till exempel 

statistik. Om vårt syfte hade varit att mäta eller räkna förekomsten av specifika ord som 

kvinnorna får riktade mot sig när de utsätts för näthat hade den kvantitativa metoden, enligt 

oss, varit mer lämplig. Eftersom vi med uppsatsen även vill ta reda på hur språket ser ut när 

kvinnorna blir kränkta på Flashback Forum gör vi en tolkning av språket som riktas mot 

kvinnorna. I och med detta anser vi att den kvalitativa metoden är bättre lämpad för 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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5.2 Abduktion  

I denna uppsats har vi använt ett abduktivt arbetssätt. Den abduktiva ansatsen utgår från 

empirisk fakta men förkastar inte en teoretisk förförståelse. Detta innebär att abduktion har 

likheter mellan de båda ansatserna induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg 2008, 

56). Abduktion kan dock inte ses som en enkel blandning av de nyss nämnda ansatserna, detta 

på grund av att abduktion tillför och skapar nya moment (Alvesson & Sköldberg 2008, 55). 

När abduktion tillämpas skiftar forskaren mellan teori och empiri vilket innebär att båda 

tolkas om vartannat (Alvesson & Sköldberg 2008, 56). Således har vår teoretiska 

utgångspunkt vuxit fram successivt när vi har granskat uppsatsens empiriska material i form 

av de utvalda inläggen på Flashback Forum utifrån vår kritiska förståelse av studieområdet.   

5.3 Diskursanalys som metod 

Diskursanalys kan beskrivas vara ett lämpligt tillvägagångssätt inom forskning när 

exempelvis språket är av intresse (Bryman 2011, 466). Diskursanalysen ses som en mer 

öppen metod jämfört med exempelvis samtalsanalys, detta på grund av att diskursanalysen 

även kan appliceras på texter. (Bryman 2011, 474) Dessutom har vi en uppfattning av att 

diskursanalys till stor del även tillämpas på exempelvis film och bilder. Metoden kan således 

ses som flexibel i tillvägagångssätt vid studier av språket i olika kommunikationsformer.  

Diskursanalys kan, som nyss nämndes, ses som en metod för att analysera till exempel texter 

samtidigt som diskursanalys inom samhällsvetenskapen kan ses som en samhällsteori 

(Bergström & Boréus 2012, 354). Således är teori och metod i diskursanalys sammanlänkande 

och precis som vid abduktion där empiri och teori växer fram successivt i förhållande till 

varandra.  

 

Diskursanalys kan ha ett flertal olika angreppssätt exempelvis diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi (Winther Jörgensen & Philips 2011, 7). De tre 

angreppssätten utgår alla från ett socialkonstruktionistiskt synsätt och därmed har 

socialkonstruktionismen en betydande roll inom diskursanalysen. Socialkonstruktionismen 

menar bland annat att människors kunskap om världen inte kan anses som en objektiv sanning 

och att människors syn på världen alltid påverkas av kultur och historia (Winther Jörgensen & 

Philips 2011, 11) Vidare intresserar sig diskursanalysen specifikt för språket och oberoende 

inriktning har diskursanalys ett bestämt sätt att se på just språk (Bergström & Boréus 2012, 

354). Diskursanalys tar avstånd från att språket kan ses som en bestämd verklighet, 

användning av språk kan istället ses som en social aktivitet och något som skapas i en social 
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kontext (Bergström & Boréus 2012, 378). Ett exempel på en rättssociologisk studie, där bland 

annat diskursanalys har tillämpats som metod, är i Charlotte Agevalls (2012) avhandling 

Våldet och Kärleken, våldsutsattas kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter. Agevall 

har bland annat intresserat sig för vilka diskurser som kan identifieras i våldsutsattas kvinnors 

begripliggörande (Agevall 2012, 16). Vidare är begreppet diskurs centralt inom 

diskursanalysen och kommer således att presenteras och förklaras mer ingående härnäst. Ofta 

kombineras även diskursanalys med kritiska perspektiv likt vårt och därför kommer vi att 

beskriva detta djupare längre fram i uppsatsen.  

5.4 Begreppet diskurs 

Vad som är gemensamt för diskursanalysens alla inriktningar är att de studerar diskurser, 

dock har termen diskurs olika innebörder beroende på vilken inriktning som står i fokus 

(Bergström & Boréus 2012, 355). Begreppet diskurs är inte ett lättdefinierat begrepp eftersom 

termen har används i ett flertal vetenskapliga texter och debatter som har undgått en 

beskrivning av begreppets innehåll. För att ge en förklaring åt begreppet diskurs kan det 

beskrivas vara ett visst sätt att förstå och prata om världen (Winther Jörgensen & Philips 

2000, 7). Bland annat har Michel Foucault utvecklat både teorier och begrepp inom 

diskursanalysen och är därmed en person som har blivit en viktig gestalt för diskursanalys 

(Winther Jörgensen & Philips 2000, 19). Foucault definierar diskurs som “en praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden” (Bergström & Boréus 2012, 358). Mot denna bakgrund 

kan en diskurs ses som ett slags regelsystem som rättfärdigar specifika kunskaper och som 

dessutom bestämmer vem som är mest lämplig att yttra sig med auktoritet (Bergström & 

Boréus 2012, 358).   

 

Inom den kritiska diskursanalysen används begreppet diskurs av Norman Fairclough på två 

olika sätt, dels som ett språkbruk och som en social praktik (Winther Jörgensen & Philips 

2000, 72). Att diskurs är en form av social praktik spelar en stor roll för Faircloughs sätt att se 

på diskurser eftersom det är den sociala praktiken som framställer och förändrar bland annat 

kunskap och sociala relationer (Winther Jörgensen & Philips 2000, 71). 

5.5 Hur vi använt och förstått kritisk diskursanalys  

Med kritisk diskursanalys kan vi i detalj studera vad som skrivs samtidigt som texten kan 

kopplas till en social praktik (Bergström & Boréus 2012, 391). Kritisk diskursanalys ses av 

grundaren Norman Fairclough “som en fråga om att blottlägga de sociala och politiska 

konsekvenserna av olika texter” (Andersen & Kaspersen 2007, 137 ). Fairclough anser att en 
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diskurs har tre olika funktioner, den första är ideationell funktion vilket innebär att en diskurs 

består av en innehållslig dimension. Vidare har diskurser enligt Fairclough en relationell 

funktion, detta på grund av att olika relationer skapas mellan diverse grupper. Den tredje 

funktionen är att identiteter konstrueras i diskurser (Bergström & Boréus 2012, 374-375). För 

att beskriva den kritiska diskursanalysen används Faircloughs tredimensionella modell som 

går att finna på sida 375 i boken Textens mening och makt. Modellen består av tre olika nivåer 

vilka är text, diskursiv praktik och social praktik, vilket illustreras nedan. 

	   	  

 
Figur 1.  

 

Med hjälp av Faricloughs modell kan den kritiska diskursanalysen beskrivas i tre steg. När 

den första nivån, texten, ska analyseras utifrån kritisk diskursanalys är det lingvistik som står i 

fokus och detta innebär att textens grammatiska struktur är av intresse (Bergström & Boréus 

2012, 375). I denna del av modellen använder Fairclough analytiska redskap som framför allt 

är av lingvistisk art som till exempel syntaxanalys (Bergström & Boréus 2012, 376). När 

analysverktyget syntaxanalys tillämpas finns ett intresse riktat mot olika aspekter av 

meningsbyggnader. När detta görs finns det tre grammatiska tekniker som en forskare kan 

använda sig av. Dessa är transitvitet, nominalisering och modalitet (Bergström & Boréus 

2012, 376). När analysverktyget transitivitet används vill man som forskare granska hur 

händelser och processer blir eller inte blir sammankopplat med subjekt och objekt (Whinter & 

Jörgensen 2000, 87). Transitivitet innefattar processer, deltagare och omständigheter. 

Processer kan exempelvis vara handlingar och händelser. Handlingar görs medvetet av 

människor medan en händelse kan vara en förändring i världen som sker okontrollerat. Vidare 

kan deltagare beskrivas vara de aktörer som utför en handling medan omständigheter innebär 
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tid och plats för handlingen (Bergström & Boréus 2012, 281-282). Nominalisering innebär att 

deltagare utelämnas i en beskrivning av processer, detta kan i sin tur leda till att texten tolkas 

på ett annat sätt (Bergström & Boréus 2012, 283-284). Med hjälp av analysverktyget 

modalitet läggs istället fokus på en talares instämmande i en sats och modalitet kan således 

ses som en sanning (Whinter & Jörgensen 2000, 87-88).   
 

Nästa nivå i Faircloughs modell är diskursiv praktik vilket innebär att fokus riktas på hur 

texter produceras, distribueras och konsumeras. I detta skede kan verktyget intertextualitet 

användas som innebär att forskaren kan se hur texter relaterar till varandra då ingen text står 

för sig själv (Bergström & Boréus 2012, 376). När den tredje nivån i den tredimensionella 

modellen appliceras är det den sociala praktiken som står i fokus. I denna del av analysen 

placeras diskursen i ett socialt sammanhang och då betonas dessutom ett ideologi- och 

maktperspektiv (Bergström & Boréus 2012, 377).  

 

Vi anser att kritisk diskursanalys passar vår studie som metod och teori, då språket utgör en 

central roll i de Flashbacktrådar som vi har studerat. Genom den kritiska diskursanalysen har 

vi analyserat text för att studera ett fenomen i samhället, dvs. nätkränkningar mot kvinnor som 

har ett feministiskt engagemang. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen har vi även 

kunnat identifiera underliggande teman i den granskade texten samt försökt se textens 

produktion och konsumtion i ett större samhällsperspektiv. 

5.6 Genomförande  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har vi under vårterminen 2015 inom 

ramen för kandidatkurs i rättssociologi vid Lunds universitet genomfört denna studie som ett 

examensarbete. Studiens utförande återges mer ingående nedan.  

5.6.1 Urval och avgränsning av nätforum 

Vi har valt att fokusera på fyra diskussionstrådar på Flashback Forum för att finna inlägg och 

text som fokuserar på offentliga kvinnor med feministiskt engagemang. Detta har gjorts för att 

kunna undersöka vilket språk som används när kvinnorna blir kränkta. De utvalda inläggen 

som har blivit analyserade utgör vårt empiriska material i denna studie. 

5.6.2 Beskrivning av Flashback Forum 

Flashback Forum blev tillgängligt på internet år 2000 som en del av webbplatsen Flashback.se 

och forumets uttalade syfte är att försvara åsikts- och yttrandefriheten (Flashback 2015a). För 
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att kunna skriva inlägg på forumet behövs ett användarkonto skapas. Detta görs enkelt genom 

en registrering av födelsedatum, användarnamn och e-post samt ett godkännande av att man 

har läst och accepterar hemsidans regler. När detta har gjorts tar det tre dagar tills en 

aktivering av kontot kan ske, därefter är det fritt att publicera inlägg (Flashback, 2015b). I 

rapporten Nätkränkningar, svenska ungdomars normer och beteenden visar resultatet från 

undersökningens webbenkät att Flashback har fler manliga användare än kvinnliga (Svensson 

& Dahlstrand 2014, 31). Det stora antalet registrerade användare (nästan en miljon) gör 

nätforumet intressant för oss att studera eftersom vi uppfattar att forumet har ett stort utbud av 

diskussionstrådar. Därför har en avgränsning gjorts till just Flashback Forum. Vi anser även 

att forumet är en relevant arena för en granskning av näthat eftersom vi har en uppfattning om 

att användarna på forumet generellt tenderar att ha ett grovt språkbruk när diskussioner förs. 

Dessutom tror vi att en del av inläggen som publiceras på nätforumet kan ha ett brottsligt 

innehåll. Bland annat har författaren och journalisten Lisa Bjurwald i sin bok 

Skrivbordskrigarna utforskat internets negativa sida. Bjurwald har i sin bok analyserat och 

undersökt den rasism som framförallt organiserade högerextrema grupper sprider på nätet 

(Bjurwald 2013, 16). Inledningsvis i Skrivbordsjägarna ger Bjurwald ett exempel på tre 

inlägg från en diskussionstråd på Flashback Forum för att belysa hur människor kan uttala sig 

utan att det ger straffrättsliga följder. I sin bok beskriver Bjurwald dessutom Flashback 

som “ett mecka för förtal” (Bjurwald 2013, 12).  

 

Samma år som Flashback Forum lanserades skedde den första stängningen av nätforumet. 

Anledningen till detta berodde på att internetleverantörer ansåg att forumet gav icke-

demokratiska grupper en chans att yttra sig och därmed fick hemsidan inte tillåtelse att köpa 

internet i Sverige. Året därpå var nätforumet tillbaka efter att ha gjort ett avtal med en 

utomlandsbaserad internetleverantör. Forumet stängdes dock återigen ner under år 2002 på 

grund av att Marknadsdomstolen krävde att Flashback skulle förhandsgranska alla inlägg 

innan publicering, således fick Flashback ett vite utfärdat mot sig på 400 000 kr. Flashback 

ansåg att man inte längre kunde driva forumet från Sverige och flyttade då verksamheten 

utomlands, därmed var nätforumet återigen tillbaka på internet under år 2003 (Flashback 

2015a). Att Flashback har varit ett nätforum som har ifrågasatts av samhället bekräftas med 

tanke på de avstängningar och krav som forumet har fått riktat mot sig. Med bakgrund av 

detta anser vi att de inlägg och den text som publiceras på forumet är högst aktuellt och 

relevant att undersöka.  



	   18	  

5.6.3 Tillvägagångssätt vid urval av diskussionstrådar, inlägg och teman 

För att kunna analysera inläggens text blev vårt första steg att söka efter diskussionstrådar på 

Flashback Forum som inriktade sig på kvinnor med ett feministiskt engagemang. Den första 

genomgången av trådar och inlägg skedde således direkt på datorn. Efter en genomläsning av 

en stor mängd trådar gjorde vi ett första urval av det granskade materialet. Eftersom 

uppsatsens syfte är att undersöka vilket språk som framkommer och därmed vilka diskurser 

som finns när kvinnor med ett feministiskt engagemang blir utsatta för nätkränkningar, valde 

vi att göra en internetsökning för att få fram namn på kvinnor med feministiskt engagemang. 

Genom att skriva sökord som exempelvis svenska feminister och feminism fann vi namn på 

kvinnor med ett feministiskt engagemang i Sverige. Därefter skrev vi in kvinnornas namn i 

sökrutan på Flashback Forum för att undersöka ifall vi fick några träffar. Efter att ha läst 

igenom en del diskussionstrådar som innehöll diskussioner om kvinnorna valde vi ut fyra 

trådar för att analysera mer djupgående. Anledningen till varför vi valde de fyra trådarna var 

att vi ansåg att dessa trådar hade ett generellt grovt språk när avsändarna diskuterade 

kvinnorna. När vi hade bestämt vilka fyra trådar som skulle granskas skrevs allt material ut i 

pappersform för en mer djupgående analys. Detta gjordes för att underlätta granskningen och 

sökandet efter teman och ord i inläggen. Under steg två läste vi igenom de fyra utvalda 

trådarna var för sig och markerade gemensamma teman samt meningar för att hitta en röd tråd 

i inläggen. Efter ett antal granskningar av diskussionstrådarnas inlägg fann vi återkommande 

teman vilka är ursprung och kultur, utseende, feminism, arbete och sexualitet. I uppsatsen 

kommer totalt 20 inlägg att presenteras och analyseras utifrån den kritiska diskursanalysen. 

De utvalda inläggen kommer även att undersökas utifrån uppsatsen teoretiska utgångspunkter 

normer och feminism. 

5.6.4 Etiska överväganden  

De kvinnor som de utvalda diskussionstrådarna fokuserar på kommer i denna uppsats att få 

fingerade namn. Anledningen till varför vi inte vill uppge kvinnornas riktiga namn är att vi 

som författare inte vill bidra till att kränka kvinnorna ännu en gång. Om Flashback Forum en 

dag skulle stängas ner från internet vill vi inte att kvinnorna, återigen, ska bli uthängda genom 

denna uppsats och därmed riskera att bli utsatta för dubbel viktimisering. Dessutom saknar vi 

ett samtycke från kvinnorna när det gäller deltagandet i studien. Ett samtyckeskrav innebär att 

deltagare i en undersökning har rätt att bestämma över sin medverkan och således är 

samtyckeskravet en grundläggande etisk fråga i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 

2011, 131-132). När inläggen från diskussionstrådarna redovisas kommer exempelvis stavfel, 
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markering av text och felaktiga versaler samt gemener dock att finnas kvar. Detta väljer vi att 

behålla eftersom vi vill skildra avsändarnas budskap genom texten så gott det går. Dock har vi 

valt att utesluta symboler och publicering av länkar i inläggen eftersom vi huvudsakligen vill 

presentera text som avsändarna på Flashback Forum har skrivit. Vi kommer dessutom att ta 

bort eventuella namn på andra offentliga personer som publiceras i inläggen och som 

nämndes tidigare kommer vi att även utelämna namnen på de aktuella kvinnorna. Detta görs 

för att förhindra att avslöja kvinnornas identitet. Vid redogörelsen av inläggen kommer 

kvinnorna således att bli presenterade som Maria, Elisabeth, Anna, Kristina och Margareta 

som är de fem vanligaste svenska kvinnonamnen år 2014 enligt Statistiska centralbyrån 

(Statistiska centralbyrån, 2015).  

6. Redovisning av aktuell lagstiftning vid kränkningar på nätet 

6.1 Lagstiftning rörande näthat 

Som tidigare nämnts finns det inget specifikt lagrum som fördömer kränkningar på nätet, utan 

de lagrum som används vid brott i verkligheten tillämpas således också på internet (Svensson 

& Dahlstrand 2014, 15).  

 

Nedan kommer en presentation av vad vi anser är olika relevanta lagrum för vår uppsats, som 

kan vara aktuella vid kränkningar på nätet. 

6.1.1 Ärekränkningsbrotten förtal och förolämpning 

Ärekränkningsbrott har till syfte att skydda personers ära och heder. Förtal regleras i 

Brottsbalken, hädanefter BrB, 5 kap. 1 § och säger att en person kan dömas för förtal om 

denne pekar ut annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift 

som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, dvs. att framställa personen som 

sämre. Om uppgiften är sann eller inte spelar således ingen större roll för att en person ska 

kunna dömas för förtal. Förtalet måste dock rikta sig mot en levande människa och 

uppgifterna måste alltså lämnas till en tredje person. Brottet är fullbordat när uppgiften om 

den ärekränkte når tredje person. Lämnandet av uppgiften kan ske i form av eget 

framställande av uppgiften eller enbart spridande av uppgift och innehållet avgör om det är ett 

brott. Innehållet i uppgiften måste således vara nedsättande för den ärekränktes anseende med 

uppsåt att skapa missaktning hos andra (Holmqvist m.fl. 2013a, 5:8-5:11). 
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Det kvittar således om brottet är sårande eller inte för personen som blir utsatt för det, den 

juridiska frågan ligger i huruvida andra uppfattar personen efter förtalet och vidare ska denna 

uppfattning vara negativ (Schultz 2013, 76). Vad uppgiften väcker för missaktning hos andra 

bedöms utifrån vilken social grupp som personen lever i - exempelvis att peka ut någon som 

homosexuell i en religiös grupp kan utgöra förtal (Schultz 2013, 78). Ett exempel på förtal 

enligt svensk domstol är när Kalmar Tingsrätt 2011 dömde en person för grovt förtal till att 

betala sammanlagt 15 000 kr i skadestånd. Personen hade skrivit på Facebook och bloggar om 

hur målsägande hade ”sexuella förbindelser” med andra och att hen därför var en dålig 

förälder (Schultz 2013, 81). 

Förolämpning regleras i BrB 5 kap. 3 § och säger att den som smädar annan genom 

kränkande tillmäle eller beskyllning döms för förolämpning. Brottet riktar sig direkt till 

personen till skillnad från förtalsbrottet och hänsyn tas således till om personens självkänsla 

har blivit sårad. Förolämpningen ska såra personens känsla av ära för att utgöra brottslig 

handling och ett exempel på detta är att använda skällsord direkt mot personen (Holmqvist 

m.fl. 2013a, 5:26). Att exempelvis kalla annan för ”blattejävel”, ”negerfitta”, ”hora” och 

”fitta” utgör således förolämpningsbrott om syftet är att såra individens självkänsla (Schultz 

2013, 96, 99). 

6.1.2 Brott mot liv och frihet - olaga hot och ofredande  

Olaga hot regleras i BrB 4 kap. 5 § och innebär att om någon lyfter vapen eller hotar med 

annan brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade döms för 

olaga hot. Hotet behöver inte verkställas, utan det viktiga är att hotet har framkallat allvarlig 

fruktan hos den hotade om att det ska verkställas. Hotet måste således också vara av 

kännedom hos den hotade (Holmqvist m.fl. 2013a, 4:22). 

Syftet med paragrafen är att skydda personers känsla av trygghet mot vissa typer av 

angrepp.  Hotet måste syfta på en annan brottslig handling. Det är ingen skillnad på hotet om 

det uttalas i verkliga livet eller om det skrivs på internet – personen som uttalar hotet är lika 

ansvarig för det oavsett. Ett exempel på olaga hot på internet är från Eskilstuna tingsrätt (B 

2617-12) där en person har skrivit på en annan individs Facebooksida att personen är en 

äcklig negerjävel och att hen ska dö. Personen som skrev hoten blev bland annat dömd för 

olaga hot och till att betala ett skadestånd på 17 000 kr (Schultz 2013, 45-46). 
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Ofredande är ett brott som regleras i BrB 4 kap. 7 § och säger att den som handgripligen 

antastar eller med skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar 

annan, döms för ofredande. Det är mindre viktigt var ofredandet inträffar och kan således ske 

på allmän plats eller online. Exempel på handlingar som utgör ofredande är knuffar eller slit i 

kläder, att ringa upprepade gånger utan tillstånd, intrång på annans hemsida, konton, epost 

eller stalking på internet. (Holmqvist m.fl. 2013a, 4:30- 4:32). Ofredande tillämpas sällan vid 

kräkningar på nätet då regeln fokuserar på fysiska handlingar som presenteras i lagrummet. 

”Annat hänsynslöst beteende” är således den sats som fångar upp handlingar som begås över 

nätet. Ett exempel är från Göta Hovrätt 2012 där en person under ett år hade skickat 

hundratals inlägg på en annan individs Facebooksida trots att personen bett hen att sluta 

skriva. Personen dömdes bland annat för ofredande till att betala 5 000 kr i skadestånd 

(Schultz 2013, 51, 56). 

6.1.3 Sexualbrott – sexuellt ofredande  

Om gärningarna enligt ofredande ovan har sexuella inslag med syfte att kränka personens 

sexuella integritet kan handlingen istället utgöra sexuellt ofredande enligt BrB 6 kap. 10 §. 

Lagrummet lyder kort att den som sexuellt berör eller övertalar ett barn under 15 år att 

medverka i sexuell handling döms för sexuellt ofredande. Vidare döms också den som blottar 

sig eller handlar ofredande med syfte att kränka personens sexuella integritet. Exempel på 

sexuellt ofredande är tafsande och om en person får barn att klä av sig i webbkamera (Schultz 

2013, 62). Att använda skällsord, som att kalla någon för hora, utgör i vissa fall sexuellt 

ofredande och andra inte. För att gå under sexuellt ofredande så ska syftet vara att sexuellt 

ofreda någon annan. Brottet, att exempelvis kalla någon för hora, utan syftet att ofreda en 

personens sexuella integritet kan då tillämpas som förolämpning (Schultz 2013, 63). Ett 

exempel på sexuellt ofredande från svensk domstol är då Göta Hovrätt (B 2750-11) dömde en 

person för sexuellt ofredande till att betala ett skadestånd på 6 000 kr då hen hade skrivit på 

Facebook till en 13 åring att hen ville ”tränga in i hennes trånga fitta och att han ville knulla 

henne.” (Schultz 2013, 65). 

6.1.4 Om brott mot allmän ordning- hets mot folkgrupp och hatbrott 

Hets mot folkgrupp regleras i BrB 16 kap. 8 § och lyder att den som uttalar eller genom annat 

meddelande hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller andra i grupp på grund av 

deras ras, hudfärg, ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning döms för hets mot 

folkgrupp (Holmqvist m.fl. 2013b, 16:8). 
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Handlingen ska ske i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids samt att det måste 

innehålla ett hot eller utryck för missaktning som avser en folkgrupp. Uttalandet eller 

meddelandet kan innehålla beskyllningar om mindervärdiga egenskaper hos en grupp som 

grundar sig på personernas ras, ursprung, sexuell läggning osv. Uttalandet eller meddelandet 

måste alltså också spridas så att innehållet når andra för att kunna rubriceras som hets mot 

folkgrupp. Missaktning innebär kränkningar på annat sätt än den typ som regleras i förtal. 

Uttalandet ska således också vara nedsättande för gruppens anseenden för att utgöra brott. 

Exempel på ett rättsfall (NJA 1982 s. 128) är när en person hade satt upp en skylt där det stod 

att zigenare inte fick vistas på en campingplats. Högsta domstolen menade att genom att 

skriva att det var förbjudet för zigenare att vara på campingen uttrycktes det indirekt att romer 

hade negativa egenskaper som var nedsättande för gruppens anseende (Holmqvist m.fl. 

2013b, 16:8). 

 

Hatbrott anses enligt i BrB 29 kap 2 § 7 p. vara en försvårande omständighet vid beräknande 

av straffvärde, dvs. hur klandervärt brottet anses vara. Således är det motivet bakom 

handlingen som avgör om det är ett hatbrott. Förenklat säger lagbestämmelsen att den som 

kränker folkgrupp på grund av deras ras, hudfärg, etnicitet eller sexuell läggning ska särskilt 

beaktas som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet (Jareborg & Zila 

2010, 114).  

7. Redovisning av våra diskussionstrådar  

7.1 Diskussionstrådar på Flashback Forum 

Totalt har fyra trådar på Flashback Forum granskats för att svara på hur språket ser ut när 

offentliga kvinnor med feministiskt engagemang blir utsatta för näthat. Nedan presenteras en 

kort beskrivning av de offentliga kvinnorna och kort information om trådarna. De utvalda 

inläggen från trådarna kommer senare i uppsatsen att redovisas och analyserats. 

 

Tråd 1 - Elisabeth  

Tråden handlar om en svensk programledare som engagerar sig i feministiska frågor och som 

i vår uppsats heter Elisabeth. Bland annat driver Elisabeth en blogg där hon skriver om frågor 

rörande kvinnor och jämställhet. Förutom att synas i tv medverkar hon även i svensk radio. 
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Elisabeth ser sig själv som feminist och antirasist. Tråden består av över 500 inlägg och 

sträcker sig från 2012 till 2015. 

 

Tråd 2 - Anna och Kristina  

Tråden fokuserar på två svenska serieskapare, hädanefter Anna och Kristina, som har ett 

engagemang i feministiska frågor. De båda kvinnorna är även radioprofiler. Tråden innehåller 

sammanlagt 23 inlägg och sträcker sig från 2012 till 2014. 

 

Tråd 3 - Margareta  

Margareta är en svensk tv- och radioprofil som även bloggar. Hon är dessutom skribent och 

förekommer i diverse svenska tidningar som kolumnist. Tråden som fokuserar på Margareta 

sträcker sig från 2009 till 2015 och under denna tidsperiod har över 700 inlägg publicerats. 

 

Tråd 4 - Maria  

Tråden fokuserar på Maria som är en svensk skådespelerska och komiker. Under de senaste 

åren har Maria gjort sig känd genom diverse tv-program samt via Youtube. Genom sina 

program och Youtube-videor belyser hon ämnen som exempelvis feminism, rasism och 

sexism. Totalt består tråden av 40 inlägg som sträcker sig mellan åren 2012 till 2014.  

8. Resultat och analys av inlägg på Flashback Forum  
Nedan kommer vi att presentera utvalda inlägg från de fyra diskussionstrådar som därmed 

ligger till grund för en djupare analys utifrån Faircloughs tredimensionella modell och en 

kritisk diskursanalys. Vårt empiriska material utgörs alltså av inlägg som bildar 

diskussionstrådar om fem offentliga kvinnor med feministiskt engagemang.  

Inläggen kommer att presenteras som citat där vi efter varje inlägg redogör för våra 

kommentarer och analys utifrån text, diskursiv praktik och social praktik. Som nämnts 

tidigare i vår metod kommer det sista steget i Faircloughs tredimensionella modell, dvs. den 

sociala praktiken, att kompletteras med teoretiska utgångspunkterna normer och feminism. På 

så sätt försöker vi förklara att texten och den diskursiva praktiken även finns i en social 

verklighet och vice versa. När vi använder normer som begrepp menar vi att normer utgör en 

anvisning om vad som är socialt normalt i samhället. Med det feministiska perspektivet avser 

vi att förklara att den västerländska mannen utgör en norm och därmed är utgångspunkten i 

samhällets struktur. Vidare innebär också ett feministiskt perspektiv att forskaren således är 
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kritisk till denna typ av norm.  

 

I analysen kommer vi i löpande text att referera till avsändarna som ”hen” då vi inte vet om 

det är kvinnor eller män som skriver inläggen.  

8.1 Diskussionstråd 1- Elisabeth  

Tråden handlar om programledaren och bloggaren Elisabeth och startar med ett inlägg där en 

avsändare skriver att hen lyssnar på “radikalfeministen” och “radikalfettot” Elisabeth på 

radio. Vidare frågar avsändaren övriga Flashbackanvändare om vem som helst kan få 

anställning på Sveriges radio och startar således tråden. Vidare fortsätter tråden med följande 

inlägg. 

Avsändare 1: 

Den här jävla satkärringen står för allt som jag föraktar! Fet som en gris mogen för slakt(är det 

för mkt att hoppas på att hen misstas för en vid juletid?), feministisk manshatare, ett oerhört 

fjantigt och klämkläckt “namn”, kukvägrare och så fruktansvärt talanglös. Att se hens 

häxliknande uppenbarelse varje dag i idol iförd sin kaftan(?) är en sann plåga som jag av 

någon anledning lider mig igenom om jag fått i mig en stor mängd gräs och atarax. Tillhör hon 

folket med näsa för affärer också så är hon undermenschen personifierad. Snälla Putin befria 

oss från detta helvete på jorden (2013-08-28) 

Avsändare 1 inleder sitt inlägg med att benämna Elisabeth som satkärring och säger att hon 

står för allt som hen föraktar. Vi menar att de ordval avsändare 1 använder redan i första 

mening befäster hens hat mot Elisabeth och hennes existens. Vidare beskriver avsändare 1 

Elisabeth som en fet gris mogen för slakt. Därefter skriver avsändaren inom parantes “är det 

för mkt att hoppas på att hen misstas för en vid juletid?” Vi tolkar att avsändare 1 indirekt 

påstår att Elisabeth är så pass tjock att hon ska misstas för gris som ska slaktas, dvs. att hon 

ska dödas. Avsändare 1 skriver också att Elisabeth är en feministisk manshatare och 

kukvägrare vilket vi menar är ett uttryck för det som avsändare 1 verkar hysa förakt för hos 

Elisabeth. Att använda ordet manshatare och kukvägrare tror vi således är ett uttryck där 

avsändaren menar att Elisabeth är feminist och homosexuell. När avsändare 1 skriver 

kukvägrare tror vi att hens avsikt är att på ett grovt sätt understryka att Elisabeth inte är 

heterosexuell. 

Avsändare 1 skriver dessutom att Elisabeth är undermenschen personifierad. Undermenschen 

är idag ett impopulärt ord och betyder underordnad. Ordet användes av Nazityskland under 
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andra världskriget för att beskriva bland annat judar och romer (Bork 1992, 715). Att 

avsändare 1 avslutar sitt inlägg med att skriva att Putin ska vara snäll och befria oss detta 

helvete på jorden menar vi också är ett uttryck för en önskan om att Elisabeth (med andra 

likasinnade personer) ska dö. Vi tror att avsändare 1 syftar på att Rysslands president 

Vladimir Putin när avsändaren skriver namnet Putin. Vi tolkar att avsändaren indirekt vill att 

presidenten genom politiska beslut exempelvis ska förhindra att personer som Elisabeth får 

komma till tals. Intressant är också att avsändaren väljer att skriva ordet oss i samma mening.  

Vi menar att detta är ett uttryck från avsändarens sida att markera att det dels finns en skillnad 

mellan avsändaren och Elisabeth, och dels att användandet av ordet oss syftar på att många 

har samma åsikter som avsändare 1. Att avsändaren använder ordet detta innan helvete menar 

vi syftar på det som avsändaren tidigare i inlägget har beskrivit Elisabeth som, dvs. 

satkärring, feministisk manshatare och kukvägrare. Att sedan benämna det som ett helvete på 

jorden menar vi är ett uttryck för att det är mycket negativt att vara som Elisabeth.  

Avsändare 2: 

Släng in Elisabeth i ugnen. I början av tråden benämnde någon hennes som talangfull. Vad fan 

har Elisabeth  “fettot” (...) åstadkommit? I den judaiserade skräpkultur vi lever i har vi ju fått 

lära oss att alla är lika mycket värda, alla kan bli kändisar och man behöver inte åstadkomma 

något av egentligt värde för att bli upphöjd till geni. Man behöver bara sitta i radio och prata 

om sin fitta, sin sexuella läggning och att man hatar män. Vilket avgrundsdjupt hål av anti-

intellektualism feminismen är, kanske alltid har varit?, när sådana som Koljonen kan bli 

uppburen som en förebild bara för att hon har berättat om att hon tar den i tvåan. Elisabeth 

äcklar mig, feminister äcklar mig, rasförrrädare äcklar mig. Jag tror att hon hellre skulle bli 

gruppvåldtagen av en bestialisk negerflock än att bilda kärnfamilj. Elisabeth, vi ses i 

Auschwitz. Ugnen är på. (2013-08-30) 

Avsändare 2 börjar, precis som avsändare 1, i sitt inlägg att kommentera att Elisabeth är fet. 

Vidare väljer avsändaren att skriva att ”vi lever i en skräpkultur där vi lärt oss att alla är lika 

mycket värda och att alla kan bli kändisar utan någon speciell anledning”. När avsändare 2 

skriver skräpkultur tror vi att hen menar att den kultur som råder i samhället är dålig och att 

denna kultur har lett till att alla är lika mycket värda. I kombinationen av orden menar vi att 

avsändare 2 indirekt menar att alla inte är lika mycket värda utifrån, vad vi uppfattat som, en 

negativ ton i inlägget. Vidare anser vi att ordet fitta är ett grovt uttryck för det kvinnliga 

könsorganet och används för att nedvärdera Elisabeth.  
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Avsändare 2 skriver dessutom att Elisabeth, feminister och rasförrädare äcklar hen vilket vi 

tolkar som ett uttryck för att avsändare starkt ogillar både Elisabeth och feminism. Med ordet 

rasförrädare tror vi att avsändaren avser när människor med olika ursprung träffas då hen i 

nästa mening skriver att Elisabeth hellre blir våldtagen av en bestialisk negerflock än att bilda 

kärnfamilj. Således tror vi att avsändare 2 menar att Elisabeth och feminister är rasförrädare. 

Att avsändare 2 väljer att skriva att Elisabeth ska bli gruppvåldtagen menar vi kan vara ett 

uttryck för att avsändaren menar att Elisabeth gärna har samlag med flera personer. Vidare 

när avsändare 2 skriver bestialisk negerflock tror vi att hen avser att vara negativ, då bestialisk 

innebär djurisk eller omänsklig samt att neger är ett nedsättande ord. Dessutom väljer 

avsändare 2 att sätta gruppvåldtagen av bestialisk negerflock i relation till att bilda kärnfamilj. 

Kärnfamilj tror vi är ett uttryck för att en familjekonstellation av en man, kvinna och deras 

barn. Vi menar att meningen har till syfte att vara mycket nedsättande gentemot Elisabeth och 

hennes levnadssätt. Vidare avslutar Avsändare 2 med att hen ska se Elisabeth i Auschwitz, 

vilket vi tror är ett uttryck för att avsändaren vill att Elisabeth ska dö på ett brutalt sätt då 

Auschwitz är starkt förknippat med förintelsen under andra världskriget och har således en 

negativ association.  

Avsändare 3: 

Såklart hon säger att hon är flata, med hennes utseende och person så är det självklart att 

ingen man vill röra vid henne. Då går hon ut som flata, fast det handlar egentligen om att 

ingen vill ha henne. Och det vet hon. (2013-09-28) 

Avsändare 3 skriver att Elisabeth är flata på grund av hennes utseende och därför vill ingen 

man röra henne. Vi tolkar att avsändare 3 menar att Elisabeth inte har ett fördelaktigt utseende 

vilket innebär att inga män har visat intresse för Elisabeth. Detta i sin tur är orsaken till varför 

Elisabeth, enligt avsändaren, är flata. Vi tror dessutom att användaren använder ordet flata för 

att beskriva Elisabeth som homosexuell på ett nedvärderande sätt. Om vi ser till meningen 

därefter så skriver avsändare 3 att anledningen till varför Elisabeth går ut som flata handlar 

om att ingen vill ha henne. Vi tolkar att avsändaren indirekt menar att ordet ingen, i detta fall, 

syftar på män. 

Avsändare 4: 

Sagt det förr, säger det igen: Hon är ENDAST manshatare och lesbisk pga. hon är så jävla ful. 

Oerhört fet, och sjukt ful i ansiktet. Och hennes fula jävla kläder. Hoppas att du ser det här 

Elisabeth, DU kan skära halsen av dig själv.  (2013-11-21) 
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Avsändare 4 skriver att Elisabeth endast är manshatare och lesbisk för att hon är ”så jävla 

ful”. Återigen förekommer ordet manshatare. Således tror vi att avsändare 4 menar att 

Elisabeths utseende har lett till att hon har fått ett förakt för män och därmed blivit även blivit 

lesbisk. Vidare avslutar avsändare 4 med att skriva direkta uppmaningar till Elisabeth då hen 

skriver ”hoppas du ser det här, du kan skära halsen av dig” till Elisabeth. På så sätt tolkar vi 

att avsändare 4 vill att Elisabeth ska dö genom att begå självmord. Varför avsändaren vill att 

Elisabeth ska dö kan vi enbart tolka mot den bakgrund som texten tidigare i inlägget ger oss. 

Således kan anledningen till varför Elisabeth ska dö vara på grund av att avsändaren anser att 

Elisabeth är ful, lesbisk och/eller manshatare. Följande inlägg går även att finna i 

diskussionstråden. 

Avsändare 5: 

Redan i trådtiteln fäster (…) vikt vid hennes kropp och utseende. Klassisk kvinnohatare. 

(2013-06-12) 

Vår tolkning av inläggen om Elisabeth som kränkande och att hon skulle vara mindre kvinnlig 

bekräftas av avsändare 5. De diskurser vi har identifierat i diskussionstråden på Flashback 

Forum borde således finnas till en viss grad. Avsändare 5 skriver att när avsändarna fäster vikt 

vid Elisabeths kropp och utseende utgör det ett klassiskt kvinnohat. Sett till ordet så borde 

kvinnohat således vara en person som hatar kvinnor. Att det finns avsändare som inte 

producerar text i de ovan presenterade diskurserna tolkar vi således som utmanare. Det skulle 

kunna betyda att det finns maktstrukturer i samhället som synliggörs i diskurser på Flashback 

Forum genom texten i de presenterade inläggen. 

8.1.1 Diskursiv praktik  

Efter en djupare analys av inläggen där vi undersökt vilka ord och meningsbyggnader som 

avsändarna använder, så utgör den analyserade texten diskursiva praktiker enligt Faircloughs 

tredimensionella modell (se sida 15). Vi har således utifrån de granskade inläggen identifierat 

diskursiva praktiker som innebär det sätt på vilka avsändarna pratar om kvinnorna på 

Flashback Forum. Vi menar att det råder en antifeministisk diskurs i tråden om Elisabeth när 

exempelvis avsändare 1 skriver att Elisabeth är en feministisk satkärring, manshatare och 

kukvägrare. Dessa ord menar vi är negativa och syftar till att vara förnedrande för Elisabeth 

samt synliggör det förakt mot feminism som avsändare 1 har. Manshatare är ett ord som är 

återkommande i inläggen och ett ord som vi anser synliggör den antifeministiska diskursen 

eftersom feminister och feminism ofta omnämns i diskussionstrådarna i samband med ordet. 
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Vi har också identifierat en heterosexuell diskurs där vi menar att exempelvis avsändare 1 

skriver om homosexualitet som avvikande och sämre i motsats till heterosexualitet. Vi menar 

att användningen av manshatare och kukvägrare även är uttryck för denna diskurs där t ex. 

avsändare 1 indirekt diskuterar Elisabeth som homosexuell och därmed avvikande från 

normen om heterosexualitet. Den heterosexuella diskursen synliggörs också då avsändare 3 

och 4 skriver att Elisabeth är flata och lesbisk. Vi har även identifierat en tredje diskursiv 

praktik som vi benämner som kvinnlighet. Vi menar att när avsändarna skriver om Elisabeths 

utseende och väljer att benämna henne som fet och ful synliggörs det en diskursiv praktik om 

kvinnlighet.  

8.1.2 Social praktik 

Efter att diskursiva praktiker har identifierats ska forskaren söka förstå textens produktion 

samt konsumtion i en social praktik. För att förstå och hitta maktrelationer i denna sista del av 

Fairclughs tredimensionella modell bör den sociala praktiken kompletteras med andra 

begrepp och teoretiska utgångspunkter (Winther & Jörgensen 2000, 90). För att förklara 

texten i den antifeministiska diskursen, som vi anser är övergripande och genomgående i 

tråden, använder vi oss av begreppet normer och feminism som perspektiv. Vår utgångspunkt 

är således att den västerländska mannen utgör en norm och präglar samhällets struktur, vilket 

vi menar synliggörs i texten och i de diskursiva praktiker vilka avsändaren producerar samt 

konsumerar text i.  

Texten i vad vi har identifierat som en antifeministisk diskurs menar vi har sin förklaring i 

den rådande norm där mannen dominerar. Orden satkärring, manshatare och kukvägrare är 

ord som vi menar befäster denna norm i texten. Satkärring menar vi är en negativ definition 

av en person som används för att nedvärdera denna. Manshatare syftar således också till att 

vara något negativt sett till den ton som vi tolkar att exempelvis avsändare 1 använder i sitt 

inlägg. Om normen är mannen och på så sätt det som speglar det goda samt det riktiga i 

samhället utgör således en manshatare någon som hatar män och därmed också det normala i 

samhället. När detta dessutom används i kombination med ord som kukvägrare menar vi 

således också att kuk, som utgör det manliga könsorganet, enligt normen är det riktiga och att 

vägra detta könsorgan är således avvikande och därmed dåligt. Att orden sedan används i 

kombination med feminist menar vi speciellt visar att avsändarna uttrycker sitt förakt 

gentemot feminism och därmed producerar text i en antifeministisk diskurs.  
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Kukvägrare är också ett uttryck i den heterosexuella diskursen där normen är heterosexualitet. 

Således menar vi att kukvägrare utgör en stark omskrivning för att Elisabeth är homosexuell. 

Normen om heterosexualitet syns och belönas genom en social acceptans. Sexuella 

trakasserier kan således tänkas hjälpa till att bevara denna norm och utgångspunkten är 

därmed alltid ett heterosexuellt förhållningssätt i socialiseringen mellan människor (Thomas 

& Kitzinger, 1997, 157). Vi menar att sättet avsändare 1 skriver på innebär att hen har en 

utgångspunkt i den heterosexuella normen då detta synliggörs i sättet på hur hen talar om 

homosexualitet som avvikande. Vidare kan de sätt som avsändare 1 skriver på också ses som 

ett försök att bevara normen om heterosexualitet. Genom att skriva nedsättande om Elisabeth 

visar avsändare 1 att det inte anses vara socialt accepterat att avvika från denna norm. 

Elisabeth ska drabbas av sanktioner för sitt normbrytande beteende vilket vi menar att 

avsändare 1 gör genom att skriva illa om henne på Flashback Forum. Vi menar att detta på så 

sätt synliggör att det finns en norm i den sociala praktiken som påverkar den text som 

produceras samt konsumeras.  

Kvinnlighet som diskurs menar vi synliggörs i texten genom att avsändarna väljer att tala om 

Elisabeths utseende och benämner henne som fet och ful. Kroppen kan tänkas vara ett redskap 

som visar hur kvinnlig respektive manlig en person är. Ett feministiskt perspektiv menar att 

det finns förväntningar på hur en kvinnlig kropp ska se ut och vidare är dessa förväntningar 

kulturellt skapade av manliga normer (Mulinari, Sandell & Schömer, 2003, 191-192). Vi 

menar att denna förväntan på den kvinnliga kroppen i så fall är motsatsen till det avsändarna 

benämner som fet och ful. Således är alltså normen att kvinnor är smala och vackra vilket 

Elisabeth därmed verka avvika från. Begreppet ”den manliga blicken” uttrycker en slags 

övervakning som sker av de normer som råder angående hur kvinnor ser ut. Att följa de 

skönhetsnormer som råder för kvinnor belönas med ett socialt godkännande och kan därför 

ses som ett uttryck för en maktutövning. Den manliga blicken används inte bara av män utan 

kvinnor kan också se med denna blick (Mulinari, Sandell & Schömer, 2003, 193). Vi menar 

att avsändarna kontrollerar att de skönhetsideal för kvinnor följs genom att dels 

uppmärksamma att Elisabeth inte uppfyller idealet, och dels genom att uttryckligen skriva att 

hon är fet och ful. Således menar vi att även detta är ett uttryck för hur avsändarna försöker 

bruka makt och befästa normen genom sin text.  

Text och diskursiva praktiker synliggör alltså maktstrukturer i samhället, dvs. i den sociala 

praktiken (Winther & Jörgensen 2000, 90). Vi menar att vi kan se hur avsändarna genom sitt 
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deltagande i tråden konsumerar text med bland annat en antifeministisk agenda samt i sin 

textproduktion producerar text i den antifeministiska diskursen. Således menar vi att 

avsändarna dels tar del av den rådande normen där mannen är det normala och dels att de 

försöker att befästa makt genom att konstatera att de normer som nämnts ovan inte följs av 

Elisabeth. Vi tolkar detta som att avsändarna försöker reproducera normer och ideal angående 

kvinnlighet genom texten, där de då förkastar Elisabeths utseende. Detta stämmer överens 

med hur kroppen ses som ett verktyg för att utstråla kvinnlighet och om hur det finns 

förväntningar på kvinnor som skönheter med ett speciellt utseende (Mulinari, Sandell & 

Schömer 2003, 191-192). Det är således männens förväntningar som sätter ordningen för vem 

som är godkänd som kvinna och vem som inte är det. Om mannen inte godkänner kvinnan 

och hennes utseende så duger således inte hon till honom. Indirekt betyder detta också att 

kvinnan får söka sig någon annan än en man för att bli accepterad. Sett till vad avsändare 3 

och 4 skriver så blir de kvinnor som inte uppfyller det kvinnliga idealet lesbiska. 

Gemensamt för inläggen är dessutom att avsändarna väljer att skriva om Elisabeths sexualitet. 

Vidare anser sig avsändarna mena att anledningen till varför Elisabeth är flata och lesbisk är 

att ingen man har velat röra henne och på grund av detta har Elisabeth tvingats till att bli flata. 

Avsändare 3 och 4 verkar utgå från heterosexualitet som normalt och vidare synliggörs 

skillnaderna mellan heterosexualitet och homosexualitet då det först nämnda framställs som 

något bra, medan avvikande sexualitet ses som något dåligt. Exempelvis kan det sätt hur 

avsändare 3 skriver, att hen anser att det är självklart att ingen man vill röra vid Elisabeth, 

vara ett exempel på där heterosexualitet är utgångspunkten för det normala. Detta stämmer 

överens med hur heterosexualitet belönas genom social acceptans bland deltagare i en viss 

grupp som anammar normen (Thomas & Kitzinger, 1997, 158). I Elisabeths diskussionstråd 

synliggörs acceptansen genom att avsändarna utgår från heterosexualitet som norm, detta 

visas genom språkval som till exempel ”såklart att hon är flata när ingen man vill röra henne.”  

Personer som avviker mot vedertagen norm brukar således också bestraffas med informella 

sanktioner (Baier och Svensson 2009, 148). Vi tolkar att sättet som avsändarna skriver om 

Elisabeth på, och tillsammans producerar text som syftar till att vara negativ för henne, är en 

form av sanktion från gruppen. Avsändarna bakom normen vill således utöva och förmedla 

makt genom sina inlägg (Baier & Svensson 2009, 179-180).  
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8.2 Diskussionstråd 2 - Anna och Kristina  

Tråden handlar om serietecknarna och radioprofilerna Anna och Kristina och det första 

inlägget som publiceras i diskussionstråden presenteras nedan.  

Avsändare 1: 

Så vad kan vi här på flashback gräva fram för intressanta fakta kring dessa två slynor? Har 

lyssnat på P3:s program “tankesmedjan” ett par gånger och slås varje gång av hur IQ befriade 

dessa två kvinnor är. De ägna mestadelen av sina inslag till personangrepp och rena lögner 

(manipulerade av statistisk etc). De uttrycker ett starkt förakt till män och tjatar på med 

argumentationer och påståenden om kvinnligt och manligt som fullkomligt skriker -90tal… Så 

har nån där ute slagit/pissat/dylikt någon av dessa kvinnor i ansiktet eller har ni någon annan 

smaskig historia så delge gärna! (2010-12-21) 

Genom begreppet modalitet kan vi analysera hur trådstartaren instämmer med sitt påstående, 

dvs. i vilken grad hen är säker på sin sak och ser det som en sanning. Vi kan även se hur 

trådstartaren ger tillåtelse till andra att producera och konsumera text i tråden (Winther 

Jörgensen & Philips 2011, 88). Avsändare 1 skriver att hen har lyssnat på Annas och Kristinas 

radioprogram ett antal gånger. På grund av att avsändaren har hört Anna och Kristina på 

radio mer än en gång anser vi att avsändare 1 därmed upplever sin text som en sanning. 

Vidare ser vi att avsändaren inleder med att ge tillåtelse till andra användare på Flashback 

Forum att skriva om kvinnorna genom att fråga om någon har något smaskigt att berätta om 

kvinnorna. Avsändare 1 använder också ordet vi i samband med tillåtelsen. Detta vi kan tolkas 

som ett sätt att enbart bjuda in användare på Flashback Forum som vill producera text i det 

som vi tolkat som en antifeministisk diskurs. Att använda ordet vi kan även tolkas som ett sätt 

att försöka stänga ute eventuella utmanare av diskursen och förhindra att dessa publicera text i 

diskussionstråden.  

Avsändare 1 skriver i sitt inlägg att Anna och Kristina har ett förakt till män. Avsändaren 

använder ett skällsord, dvs. slynor, för att beteckna kvinnorna men när avsändaren talar om 

män benämns de enbart som män. Vidare avslutar avsändare 1 sitt inlägg genom att fråga om 

någon på Flashback har slagit eller pissat Anna och Kristina i huvudet. Detta menar vi är ett 

uttryck som avsändaren använder för att få fram förnedrande information om kvinnorna.  

Avsändare 2: 

Jag hatar också feministfittorna, de är säkert i lag med (…) och knarkar bäst de kan medan de 

skriver in störda insändare till KP. Den dagen Sverige befrias från puckade luder som har 
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möjlighet att skriva och teckna skräp, den dagen kommer många att känna lyckan slå ut som 

en knopp. De flesta fattar inte hur sjuk vår nuvarande tillvaro är.  (2011-05-07) 

Avsändare 2 beskriver Anna och Kristina som feministfittor och skriver att hen hatar dem. 

Vidare skriver avsändaren att det finns många som kommer känna lycka när Sverige har 

befriats från dessa puckade luder. Vi tolkar detta som att avsändare 2 tycker att finns fler än 

hen som tycker samma om Anna och Kristina samt att feminister är puckade luder. Luder 

menar vi också är ett skällsord som har till syfte att vara nedvärderande för kvinnorna.  

Avsändare 3: 

Kunde inte sagt det bättre själv och ställer härmed in mig i ledet bland dom som hatar Anna 

som verkar vara en säregen marxist-spya och en kvarleva från en svunnen tid. Jag tror inte hon 

förstår att hon är en parodi på något som inte längre har en reell makt även om hon såklart 

lever på våra skattepengar. Det gör ju även invandrare och tattare så där hör hon ju hemma. 

(2011-10-15) 

Avsändare 3 menar att hen håller med tidigare inlägg i tråden. Vidare väljer avsändare 3 

skriva att Anna lever på skattepengar precis som invandrare och tattare. Således tolkar vi att 

det är dåligt att leva på skattepengar, och Anna placeras i samma kategori som invandrare och 

tattare som vi tolkar är en sämre grupp socialt enligt avsändare 3.   

I tråden om Anna och Kristina så skriver inte alla avsändare i den antifeministiska diskurs 

som vi menar att avsändarna ovan producerar i. Vi tolkar att avsändare 1 blir irriterad när 

övriga avsändare i diskussionstråden inte har något skvaller att bidra med eller när hen 

ifrågasätts. Ett exempel på detta visas genom följande svarskedja.  

 

Avsändare 4: 

Är inte Tankesmedjan satir? (2010-12-22) 

Avsändare 1: 

Uppenbarligen är du sympatisör med dessa befängda luder, och deras undermåliga åsikter så 

jag bortser ditt inlägg. Har du något att bidra med till tråden, dvs skvaller gällande dessa två 

manshatare så gör det gärna. Vill du vara märkvärdig - bidra till den enfaldiga debatten "om 

mäns övergrepp" på aftonbladets hemsida där du kan gråta ut om dina lustkänslor vid anal 

våldtäkt… (2010-12-22) 
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Avsändare 4 ifrågasätter om avsändare 1 har förstått syftet med det radioprogram som Anna 

och Kristina medverkar i. Avsändare 1 svarar då avsändare 4 att hen antagligen sympatiserar 

med dessa luder och att avsändare 1 därför kommer att bortse från inlägget. Dessa luder antar 

vi är Anna och Kristina eftersom tråden handlar om dem. Vidare skriver avsändare 1 att 

kvinnorna är manshatare och understryker ordet skvaller för att tydliggöra att det är just 

skvaller om Anna och Kristina denna tråd handlar om. Vidare hänvisas avsändare 4 till att 

skriva någon annanstans. Detta tolkar vi som att avsändare 1 menar att övriga avsändare inte 

behöver publicera inlägg i diskussionstråden om de inte har något skvaller att bidra med. 

Skvaller är således det enda som intresserar avsändare 1. Detta kan bekräfta vår tolkning av 

avsändares 1 användning av ordet vi för att bjuda in likasinnade och stänga ut utmanare från 

diskussionstråden. När avsändare 1 skriver att hen bortser från inlägg som inte innehåller 

skvaller är avsändare 1 således enbart ute efter att hitta likasinnade genom sin text.  

8.2.1 Diskursiv praktik  

Den antifeministiska diskursen anser vi är mest relevant och synliggörs även i denna tråd. Vi 

menar att avsändare 1 startar tråden med en antifeministisk agenda och genom vissa ordval 

som vi, slynor och förakt till män bjuder avsändare 1 in andra användare på Flashback att 

producera text i samma antifeministiska diskurs. Vi menar att avsändaren enbart är ute efter 

att komma i kontakt med andra som också vill skriva negativt om Anna och Kristina på detta 

sätt. Avsändare 2 och 3 kan således anses fortsätta att producera text i antifeministisk diskurs. 

Att avsändarna väljer att benämna Anna och Kristina vid skällsord som slynor, fittor och 

luder menar vi har till syfte att vara nedvärderande. Detta görs även i kombination med 

användningen av ordet feminism och det blir tydligt hur avsändarna avser att producera och 

konsumera text i antifeministisk diskurs.  

8.2.2 Social praktik 

Som tidigare har nämnts vill feminismen bland annat synliggöra de skillnader som finns 

mellan män och kvinnor samt kvinnors underordnade ställning (Freedman, 2003, 7). Vi tolkar 

att mannen som norm även råder i denna diskussionstråd då avsändare 1 dels skriver att Anna 

och Kristina har ett förakt till män och i samband med detta benämner dem som slynor. 

Således kan detta ses som ett uttryck för att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Om 

mannen är norm ska han då också vara omtyckt av alla. Om kvinnan inte håller med om 

normen väljer avsändarna således att kalla dem för slynor och manshatare. Det synliggör 

därmed en social ställning genom texten där kvinnan blir nedvärderad genom användandet av 

skällsord i språket. 
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Feminism verkar bland avsändarna vara lika med manshat eller förakt till män och om 

normen är mannen så strider således feminism mot detta. Detta menar vi är orsaken till att 

avsändarna skriver på det sätt det gör om Anna och Kristina. De personer som inte följer 

sociala normer riskerar att drabbas av sanktioner i form av exempelvis sämre anseende och 

blir på så sätt utpekade som avvikare (Hydén 2002, 110). Vi menar att avsändarna har en 

uppfattning av att kvinnorna inte beaktar normen i den grad som de önskar. Därför kränker 

avsändarna Anna och Kristina genom att skriva om dem på Flashback.  

8.3 Diskussionstråd 3 - Margareta	  

Tråden handlar om mediaprofilen samt kolumnisten Margaretha och diskussionstråden börjar 

med att en trådstartare undrar om det finns några Flashbackanvändare som har något saftigt 

skvaller om henne. En annan avsändare undrar bland annat ifall Margaretha har någon karl.  

Avsändare 1: 

Har hon nån karl? Ser ut som en typisk negerknullare, en mångkulturist?  (2009-06-14) 

Vi tolkar att avsändare 1 indirekt frågar ifall Margareta är i ett förhållande. Därefter skriver 

hen att Margareta ”ser ut som en typisk negerknullare”. Vi uppfattar att avsändaren menar att 

Margaretha ser ut som en person som har samlag med män med annan etnicitet. Sett till 

språkbruket och användandet av neger och knulla tolkar vi inlägget som nedvärderande.  

Avsändare 2: 

Det pågår förmodligen en PK-storm där inne och snart kommer hennes hjärna att explodera i 

live-tv då hon för sista gången säger "hen" .. fan jag skulle önska att Margareta och (…) 

tillsammans fick tio somaliska kukar i stjärten, eller ännu bättre, att (…) och (…) bara stod 

och runkade på dom. Seriöst så var det någon som skrev på typ första sidan att hon hade 

problem med synen, antar att hon fått någon nervskada eller något som också gör så att hon 

rycker sådär. (2012-03-20) 

Avsändare 2 skriver att hen önskar att Margaretha tillsammans med en annan kvinna ”fick tio 

somaliska kukar i stjärten”. Vi tolkar detta som att avsändare 2 vill att Margaretha ska ha 

analt samlag med tio män med annan etnicitet. Vi tror inte att avsändare 2 avser det som något 

positivt då hen dels använder ordet fan innan meningen och dels då avsändaren använder 

ordet kukar. Vidare skriver avsändare 2 att hen önskar att två män stod och runkade på 

Margaretha istället.  
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Avsändare 3: 

Finns det några nakenbilder på henne? Även om hon är en psykisk störd narcissist och 

exhibitionist så är hon ju ändå ganska het, inte sant.. Fler än jag som skulle vilja genomborra 

hennes bleka stjärthål?.. Förövrigt verkar hon vara en kvinnlig variant av riksavskummet och 

universalfnasket (...), kanske därför hon har fått jobb på TV 4?.. Fast å andra sidan, ingen kan 

bli lika vidrig som lille (…) ..  (2012-06-18) 

Avsändare 3 inleder sitt inlägg med att fråga om det finns några nakenbilder på Margaretha 

och skriver sedan att hon är ganska het trots att hon är en psykiskt störd narcissist. Vidare 

undrar avsändare 3 om det är fler avsändare på Flashback Forum som vill ha analt samlag 

med Margaretha. Vi tolkar det som att avsändare 3 tycker att Margaretha är så pass snygg att 

hen kan tänka sig ha samlat med henne och bortse från att hon är psykiskt störd narcissist. Att 

vara psykiskt störd menar vi således inte är något positivt då det betecknar en person som är 

mentalt sjuk.  

Klimatet i Margaretas diskussionstråd verkar annorlunda än övriga diskussionstrådar som vi 

har granskat. I diskussionstråden finner vi i övrigt väldigt många avsändare som väljer att 

skriva positiva inlägg om Margareta. Bland annat så skriver avsändare 4 och 5 följande.  

 

Avsändare 4: 

Jag tycker hon skriver väldigt bra krönikor. Hon framstår som både intelligent och lite 

spännande. (…) är mest patetisk som leker skjutjärnsjournalist och trackar pensionärer. (2009-

06-05) 

Avsändare 5: 

En bra kolumnist som sticker ut lite, verkar sympatisk. (2009-06-05) 

Vi får inte intrycket av att avsändare 4 är ironisk i sitt inlägg utan menar att hen tycker att 

Margaretha skriver bra krönikor samt att hon är intelligent och spännande. Vidare väljer 

avsändare 5 att skriva ett kort inlägg i tråden och menar att Margaretha är en bra kolumnist 

som sticker ut. Till skillnad från avsändare 3 som skrev att Margaretha var en störd narcissist 

så menar avsändare 5 att hon är sympatisk.    

8.3.1 Diskursiv praktik  

Jämfört med övriga trådar som granskats skriver avsändarna inte lika nedvärderande om 

Margaretha och inläggen har således inte några tydliga uttryck för antifeminism.  
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Samtliga presenterade inlägg talar om sexualitet och berör således den heterosexuella 

diskursen där vi även räknar in kvinnors sexualitet i allmänhet. Genom att avsändare 1 inleder 

med att fråga om Margareta har en karl bekräftas indirekt att heterosexualitet är 

utgångspunkten och därmed normen. Vidare vill några avsändare att Margaretha ska ha 

samlag på olika sätt och vi menar att avsändarna istället kränker henne sexuellt.  

8.3.2 Social praktik 

Sexualitet kan ses som ett uttryck för makt (Freedman 2003, 7). Vi anser att det sättet som 

avsändarna förmedlar sina olika önskemål om hur Margareta ska ha samlag är ett uttryck för 

just makt. Vi menar att avsändarna försöker att producera och reproducera makten genom 

texten de skriver. Att vissa avsändare väljer att skriva att Margareta ser ut som en 

negerknullare och att de önskar att hon ska ha sex med “tio somaliska kukar” kan förklara hur 

den västerländska mannen är norm i samhället, men också i världen. Vi tolkar att den 

västerländska mannen således är den rätta att vara och bestämmer vad som är godkänt och 

inte. Vi menar att när avsändarna skriver ”tio somaliska kukar” och negerknullare synliggör 

avsändarna att det finns en betydande skillnad på att vara svensk och icke-svensk. 

 

Vi ställer oss frågandes till varför Margareta överlag inte får lika mycket kränkningar som de 

andra kvinnorna som är presenterade i uppsatsen - detta trots att även Margareta engagerar sig 

i feministiska frågor. Vi menar att detta skulle kunna bero på att Margareta inte verkar avvika 

från normen om heterosexualitet eller kring kvinnligt utseende i lika hög grad som framförallt 

Elisabeth gör. Margaretha verkar således vara heterosexuell, smal och snygg enligt vissa 

avsändare och mot denna bakgrund verkar avsändarna inte tycka att det finns så mycket att 

kommentera om Margaretha. Detta skulle i sin tur kunna bekräfta att diskurserna som vi har 

funnit tidigare finns i de övriga diskussionstrådarna. Således kan vi också se att det finns en 

maktskillnad mellan män och kvinnor som synliggörs i texterna och som i sin tur grundar sig i 

en social praktik. Rättssociologin utgår från att rätten har skapats utifrån maktkamper med 

olika intressen där de som vinner avgör grunderna för utvecklingen av rätten (Mathisen 2005, 

123-128). Makt som begrepp kan tolkas på olika sätt, exempelvis som en möjlighet att få 

igenom krav i det sociala livet trots motstånd eller som något som präglar alla miljöer och 

relationer (Mathisen 2005, 125-126). Vi med ett feministiskt perspektiv på rätten och makt 

menar att mannen som norm är den dominerande gruppen som sätter agendan och får igenom 

sina krav i det sociala livet och som präglar samhället. Således menar vi att män som grupp 

har makt genom att de utgör normen.  
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8.4 Diskussionstråd 4 - Maria 

Tråden handlar om skådespelaren och komikern Maria och diskussionstråden startar med att 

en avsändare väljer att beskriva Maria som ännu en arg feminist som arbetar i Radio. Efter att 

diskussionen kring Maria är igång publicerar en avsändare en länk till en video där Maria är 

med. I videon framkommer det, enligt avsändare 1, att några svenska män har kallat Maria för 

ordet blatte. 

Avsändare 1: 

(vita män har tydligen påpekat för blatten att hon är en blatte) Typisk aggressiv och hotfull 

blatte-attityd. Man känner verkligen de rasliga skillnaderna när de svarta hatiska ögonen 

kommer up-close.  (2013-03-08) 

Avsändare 1 antyder att Maria har en typisk ”blatte-attityd” som är aggressiv och hotfull med 

svarta hatiska ögon. Här väljer avsändare 1 att tillskriva Maria vissa kännetecken i förhållande 

till det hennes förmodade etnicitet. Genom att använda ordet typisk före aggressiv och hotfull 

“blatte-attityd” instämmer avsändaren i sitt eget påstående om att Maria skulle vara en 

”blatte”. Dessutom påpekar hen att de rasliga skillnaderna är tydliga när de hatiska ögonen 

kommer nära. Vi tolkar detta som att avsändaren menar att det finns, samt gör, en skillnad 

mellan sig själv och Maria genom textproduktionen. 

Avsändare 2: 

Kollade på videon i en minut och insåg att hon ljuger. En grupp 30-åriga vita svenska män 

som kollar snett på henne och helt oprovocerat kallar henne för blatte mm. Jo då. Hon har en 

stor notis i DN idag men jag vill inte länka skiten. Så otroligt mycket lögner som sprids i 

media och av psykiskt sjuka flickor nu för tiden. HATA svenska män i arbetarklassen! 

Tragiskt. Jag antar att dessa människor är så otroligt rädda för oss “vanliga snubbar” att de tar 

till lögner för att svartmåla oss. Ja, jag skrev OSS då jag är en 30+ svensk man i 

arbetarklassen. Helt orelaterat till detta åker allt fler svenska män till Thailand allt oftare. Mvh 

(2013-03-22)  

 

Avsändare 2 väljer att ifrågasätta Marias trovärdighet och antyder också att Maria ljuger. 

Genom att skriva “så otroligt mycket lögner som sprids i media och av psykiskt sjuka flickor 

nu för tiden” tolkar vi att avsändare 2 indirekt menar att även Maria är psykiskt sjuk. 

Avsändaren ifrågasätter även att en grupp 30-åriga svenska män skulle ha tittat snett på Maria 

och helt oprovocerat har kallat henne för blatte. Genom att skriva orden mm jodå strax efter 

meningen tolkar vi detta som att avsändaren är ironisk i sitt svar. Hen antyder således explicit 
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att svenska männen aldrig har kallat Maria för blatte utan att hon själv har gjort sig skyldig till 

den kränkande kommentaren. När avsändare 2 dessutom skriver ”psykiskt sjuka flickor” tror 

vi att avsändaren menar att flickor är en specifik grupp som sprider lögner om män. Därmed 

gör flickorna sig skyldiga till en handling i texten. Att avsändare 2 även väljer att använda 

ordet flicka menar vi betecknar en omyndig person samt att hen skriver så för att 

omyndigförklara just Maria. Avsändare 2 skriver dessutom att hen är en man och att han 

tycker det är tragiskt att dessa flickor är rädda för män, vilket också är orsaken till att de 

sprider lögner. Vidare avslutar avsändaren med att skriva att fler svenska män åker till 

Thailand oftare. Vi tolkar detta som att avsändare 2 på något sätt vill markera att svenska män 

tvingas åka utomlands för att hitta riktiga kvinnor. 

Avsändare 3: 

TYyypisk svennebrud som kommit på att hon kan göra kulturkarriär genom att parodiera 

blatte-attityd. Samtidigt som hon som den svenne hon är vet precis vad hon ska säga för att få 

kulturtanter att gå upp i brygga. Hon har garanterat glömt hur mycket hon fick terrorisera de 

där snubbarna på tunnelbanan, och kalla dem för sexistiska och rasistiska öknamn, innan 

någon av dem eventuellt svarade med samma mynt. Små kulturpretentiösa feministbrudar som 

skriker på vilt främmande svenska män har man ju sett lite då och då.  (2014-04-08) 

 

Avsändare 3 skriver till skillnad från avsändare 2 att Maria är en svennebrud vilket vi antar 

betyder en svensk tjej. Vidare menar avsändare 3 att Maria har gjort karriär genom att 

parodiera en blatte-attityd. Avsändare 3 antyder även att Maria inte helt oprovocerat kan ha 

blivit kallad för blatte, hon måste således ha gjort något för att förtjäna det. Vidare skriver 

avsändare 3 att man har sett små kulturpretentiösa feministbrudar skrika på främmande 

svenska män.  Avsändare 3 använder även orden små och brudar. Detta menar vi används för 

att förminska Maria och feminister generellt. Vi tolkar att när avsändare 3 skriver att männen 

är främmande innebär det indirekt att avsändaren menar att de är oskyldiga i detta 

sammanhang. 

I samband med granskningen av diskussionstråden fann vi att när några avsändare försvarar 

Maria blir de ifrågasatt av andra på Flashback. Nedan följer en svarskedja mellan avsändare 4 

och avsändare 5.  

Avsändare 4: 

Haha, jävla lipsillar. Detta är ju klassisk genialitet. Hon är högbegåvad. Gå och ta er 

antidepressiva och sov lite mer, tack. Bara för att eran världsbild suger, så blir knappast 
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världen bättre av att hata allt som är fint - utan faktiskt, tro det eller ej, SÄMRE! Jävla massa 

nötter här omkring. (2013-03-08) 

Avsändare 4 väljer att försvara Maria då hen skriver att Maria är begåvad. När avsändaren 

använder ordet världsbild i kombination mer ordet suger så menar vi att avsändare 4 också 

har tolkat att det finns ett visst sätt att prata om Maria i diskussionstråden. Vidare väljer 

avsändaren att skriva att det finns en massa nötter på forumet. Vi tror att avsändare 4 menar 

att det finns många korkade personer på Flashback Forum.  

Avsändare 5  

men vad är fint med en sur tattare? Och vad är genialiskt? har själv bara sett två videor ska 

sägas, så jag dömer inte hela hennes samlade youtube-verk. Jag skrattade lite åt hennes 

utklädning i den ena videon. Jag tycker det känns lite 1990-tal med mustasch-kvinnor men 

kanske finns det fortfarande en nisch för detta både i P3 & Bonnier-television o fler som du 

som tycker det är jättekul med denna unga arga starka tjej som vågar ta plats med alla sina 

angelägna känslor om ditt o datt” (2013-03-11) 

Vidare ifrågasätter avsändare 5 vad som är genialiskt med Maria och benämner henne som 

tattare. Vi menar att tattare i vardagligt språk negativt och betecknar en person som är 

kriminell på något sätt. Vidare skriver avsändare 5 att hen tycker att Marias videor känns 

1990-tal vilket vi förmodar är ett uttryck för gammalt.  

Avsändare 4: 
Visst har jag hört mycket illa om tattare, men själv känner jag inga eller har om någonsin 

träffat en. Men jag har en bekant vars kompis jobbar för en tattare, alltså en zigenare, och 

kompisen kommer med många konstiga historier som gör att det vänder sig lite i magen. Men 

annars kan jag inte påstå att jag hatar grupper av människor "bara för att" - ens lite. Att hon är 

en tattare vet jag inte och ej heller bryr jag mig om det, tycker faktiskt hon är rätt snygg i 

nämnda video. Och genialiskt; ja det har ju urvattnats lite m.t.p. all skit som medierna pumpar 

ut, rent generellt - men jag tycker absolut att alla de YouTube-klipp jag såg var roliga, sedan 

att hennes väninnor är vad jag skulle kalla för "tråkiga och fula feminister" är en annan femma 

- även fast uttalandet är hårt så kan jag känna så över deras pretentiösa aura. Så min fråga eller 

undring är egentligen - egentligen - varför ni öht bryr er. Så nu skall jag återgå till att se klart 

The Princess Bride här på dass, tack.  (2013-03-13) 

Avsändare 4 väljer att fortfarande försvara Maria och skriver att hennes videor är roliga. 

Avsändaren menar även att hon är rätt snygg. Men senare i texten skriver avsändaren att 
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Marias väninnor är “tråkiga och fula feminister” men att detta inte hör till denna 

diskussionstråd. 

8.4.1 Diskursiv praktik  

Den antifeministiska diskursen menar vi finns på Flashback Forum och vi anser att den 

synliggörs när avsändarna skriver om feminister i kombination med att de hatar eller är rädda 

för män på, att de ljuger, är psykiskt sjuka osv. Maria och feminister i allmänhet framställs 

som mindre kvinnor. Dels genom användningen av ordet flicka och flickor som vi menar är 

ett sätt att omyndigförklara dem. När avsändare 3 skriver att feminister skriker på främmande 

män kan vara ett uttryck för att kvinnorna inte är mogna nog till att prata lugnt samt att de ger 

sig på oskyldiga män. Vi menar att den antifeministiska diskursen är genomgående i hela 

tråden då sättet avsändarna talar om kvinnor som feminister görs med en negativ ton. 

Avsändare 4 väljer exempelvis att försvarar Maria, men samtidigt beteckna hennes vänner 

som fula och tråkiga feminister. När detta görs producerar avsändare 4 trots allt text i en 

antifeministisk diskurs. 

8.4.2 Social praktik 

Feminism kan förklara hur västerländska män har högre ställning som även upprätthålls 

genom rasism. Vi menar att när avsändarna talar om rasliga skillnader och använder ordet 

blatte så är det rasistisk då det har ett syfte att synliggöra en skillnad mellan människor. Detta 

i sin tur kan vara ett uttryck för makt och hur avsändaren genom texten vill visa att hen är 

överordnad Maria. Utgångspunkten är således att den västerländska mannen ses som ideal och 

präglar samhället. När avsändare 2 exempelvis skriver att vita män inte kan kalla Maria för 

blatte helt oprovocerat och att psykiskt sjuka flickor sprider lögner, menar vi, att texten ger 

uttryck för maktstrukturer som råder i samhället.  

Vi tolkar det även som att avsändarna i tråden inte kan förstå att männen skulle ha kallat 

Maria för blatte utan att ha blivit provocerade till det. Vi tror att detta beror på att mannen ses 

som ett ideal som inte gör ogenomtänkta och dåliga handlingar. Därmed stämmer inte Marias 

påstående överens med avsändarnas syn på män och därför avfärdar de hennes påstående och 

kallar henne istället för lögnare. Vidare menar vi att avsändarna benämner Maria tillsammans 

med andra feminister för flickor för att markera att de inte är riktiga kvinnor. Att benämna 

kvinnorna som psykiskt sjuka kan ses som ett ytterligare försök till maktutövning gentemot 

kvinnor där man avfärdar deras åsikter som dumma. På så sätt upprätthålls också kvinnors 

underordnade ställning genom texten. I diskussionstråden om Maria finner vi att avsändarna 
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inte fokuserar lika mycket på hennes sexualitet jämfört med tidigare diskussionstrådar. Istället 

finns fokus på hennes förmodade ursprung. Kvinnor i allmänhet och kvinnor (samt män) med 

annan etnicitet i synnerhet, ser således ut att vara underlägsna västerländska män vilket vi 

menar synliggörs i texten. När man talar negativt om Maria riktas fokus på att hon, enligt 

avsändarna, ser annorlunda ut. 

9. Slutanalys och diskussion  
Nedan kommer vi att presentera vilka diskurser vi har identifierat i diskussionstrådarna på 

Flashback och vi kommer även att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar som 

redogjordes i kapitel 1. 

9.1 Vilka diskurser finns om kvinnorna på Flashback? 

Efter att ha granskat de utvalda inläggen från Flashback Forum har vi identifierat totalt tre 

stycken diskurser som förs på nätforumet i vilka avsändarna skriver i. En diskurs kan, som 

tidigare har förklarats, vara ett visst sätt att prata om och förstå världen (Winther Jörgensen & 

Philips 2000, 7). Nedan redovisas de tre diskurserna mer ingående 

9.1.1 Den antifeministiska diskursen  

Den antifeministiska diskursen ser vi är genomgående i alla trådar som vi granskat. Vi har 

således funnit att det generellt finns en antifeministisk ton där majoriteten av avsändarna 

producerar och konsumerar texten utifrån denna dominerande diskurs. En antifeministisk 

diskurs innebär att avsändarna på ett eller annat sett genom sin text skriver nedsättande om 

feminism och uttrycker ett visst förakt mot kvinnorna. Gemensamma drag i 

diskussionstrådarna är att när man talar om kvinnorna som feminister görs detta alltså med en 

negativ ton. Kvinnorna betecknas med skällsord som slynor och fittor och avsändarna menar 

att de är manshatare eller har ett förakt till män. Vidare ser vi också att när avsändarna talar 

om kvinnorna så görs det på förminskande sätt, exempelvis benämner man kvinnorna som 

psykiskt sjuka, man kallar dem för flickor istället för kvinnor och man menar att det jobb som 

kvinnorna utför är dåligt.  

 

Vidare antyder användarna också med sitt språk att det handlar om någon form av komplex 

eller tillstånd som kvinnorna lider av, annars är det oförståeligt varför kvinnorna skulle vara 

feminister. Således menar vi att det finns ett visst sätt att tala om kvinnor som uttrycker sig 

feministiskt. Vi menar att det språk som förs kring kvinnorna görs på ett sätt som avser att 
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vara nedsättande för dem och har till syfte att synliggöra att dessa kvinnor inte är riktiga 

kvinnor. De uppfyller inte normerna för hur riktiga kvinnor är enligt avsändarna och därför 

skriver avsändarna kränkande om kvinnorna. 

9.1.2 Den heterosexuella diskursen 

I trådarna utgår även avsändarna från den heterosexuella normen och diskussioner förs 

frekvent kring om kvinnorna i trådarna är lesbiska. Vidare anspelar de flesta användare som 

kommenterar i trådarna på kvinnornas sexualitet. Avsändarna skriver om hur de önskar att de 

själva eller hur andra män ska ha samlag med kvinnorna på olika sätt. Vi menar att sättet som 

avsändarna skriver om kvinnornas sexualitet på är nedsättande och ofta innehåller 

anspelningar på våld.  

9.1.3 Kvinnlighet som diskurs 

Vi har även sett att kvinnlighet diskuteras på ett speciellt sätt i trådarna och därför menar vi 

att det finns en diskurs om kvinnlighet på Flashback forum. Kvinnlighet som diskurs 

synliggörs i trådarna i den mån avsändarna tenderar att diskutera kvinnorna som kvinnliga då 

detta görs i relation till vad som är kvinnligt respektive manligt. Mycket av diskussionen förs 

kring kvinnornas utseende och kroppar och det spekuleras i om deras oattraktiva utseende är 

orsak till att de är feminister. 

9.2 Hur används diskurserna om kvinnorna? 

Vi menar att inläggen i diskussionstrådarna försöker upprätthålla det genussystem som 

Hirdman talar om. Hirdman menar att genussystemet upprätthålls när mannen som norm 

placeras högre än kvinnan, som till skillnad från män därmed ses som socialt underordnad 

(Hirdman 2003, 23-24). Vi menar att texten som produceras på Flashback således kan ses som 

ett system där avsändarna försöker upprätthålla mannen som norm och kvinnan som 

underordnad genom att tala nedsättande om dem.  Detta görs när avsändarna på olika sätt 

skriver om kvinnorna som mindre värda genom att benämna dem med skällsord, att prata 

nedlåtande om deras jobb och på olika sätt föra diskussioner med syfte att vara kränkande.  

När vi utgår från att mannen är norm, som har präglat samhället och dess strukturer, innebär 

detta också att människor har socialiserats in dessa normer genom familj osv. Detta innebär 

därmed att det finns en social ojämlikhet i samhället som speglas genom texten i trådarna där 

kvinnor är underordnade män. Detta innebär i sin tur också att de som skriver inläggen på 

Flashback kanske inte är medvetna om att de i sin text producerar samt reproducerar normen.  
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Men vi ser genom vår analys också att det finns skillnad på feminister och feminister. Vi 

menar att ju fler normer en kvinna bryter desto mer hat får hon ta från avsändarna. I 

granskningen av första tråden om Elisabeth kunde vi se att avsändarna tyckte att hon bröt mot 

flera normer. Bland annat är hon feminist som inte ansågs vara snygg eller smal och hon är 

också homo- eller bisexuell. Således bryter Elisabeth mot flera normer och avsändarna hittar 

således fler saker att diskutera i tråden om henne. I tråden om Maria menade avsändarna att 

hon är feminist som har ett annat ursprung än svenskt och således bröt hon mot andra normer. 

Däremot har Margaretha inte fått kräkningar på samma sätt som de andra. Avsändarna 

verkade överens om att Margaretha hade ett fördelaktigt utseende och levde med en man. 

Således fanns det bara hennes feministiska engagemang kvar att diskutera för avsändarna då 

hon inte bröt mot normer angående heterosexualitet och kvinnlighet.  

Eftersom denna uppsats inriktar sig på kvinnor med feministiskt engagemang trodde vi vid 

granskningen av trådarna att de skulle innehålla en del kränkningar med anspelning på 

feminism. Men vad vi inte räknat med var den grad av rasism som förekom i trådarna där 

fokus på människors etnicitet också diskuterades. Exempelvis är neger och blatte 

förekommande ord.  

9.3 Vilket rättsligt skydd finns det för kvinnorna som blivit kränkta på Flashback? 

Genom vår analys av texten på Flashback kan vi konstatera att många av inläggen innehåller 

ett kränkande språk men även direkta hot. Ärekränkningsbrotten förtal och förolämpning kan 

bli aktuella vid vissa inlägg. Sett till ärekränkningsbrotten som har till syfte att skydda 

personers ära och heder borde således kränkningarna utgöra brott. Lagstiftaren signalerar här 

att allt som skrivs inte är ok och att det således finns en gräns för vad som accepteras. Vi 

menar att flera av avsändarna har ett syfte att skriva nedsättande om kvinnorna och på så sätt 

ge dem ett sämre anseende. Vid denna typ av kränkningar kan alltså förtal bli aktuellt. För 

förolämpning ska avsändarna direkt rikta sin text till respektive kvinna för att uppfylla 

rekvisiten för brottet och frågan är om det räcker med att avsändarna ger uppmaningar och 

talar till kvinnorna via Flashback. Kränkningar och kommentarer om personers utseende utgör 

oftast inte brott, men den rättssociologiska studien Nätkränkningar en studie av svenska 

ungdomars normer och beteenden visar att människor ändå ser allvarligt på denna typ av 

kränkningar då det sårar på ett personligt plan och den känslomässiga reaktionen är stark i 

detta avseende (Svensson och Dahlstrand 2014, 37). 
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Olaga hot kan också bli aktuellt vid vissa inlägg då avsändarna hotar kvinnorna. Exempelvis 

när en avsändare till Elisabeth skriver att de ska ses vid ugnen i Auschwitz. Om Elisabeth 

uppfattar kommentaren som ett hot samt att den framkallar allvarlig fruktan hos henne att 

hotet ska verkställas kan inlägget uppfattas som ett brott. Sexuellt ofredande skulle kunna 

vara tillämpligt när avsändarna skriver hur de vill ha samlag med kvinnorna på olika sätt. 

Exempelvis skriver en avsändare till Margaretha att hen vill ”genomborra hennes bleka 

stjärthål”.  

 

En diskussion kan föras kring om avsändarnas inlägg skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. 

Kvinnor i sig är inte en folkgrupp, men för att ge kvinnor som kränks på grund av deras kön 

eller politiska engagemang ett rättsligt skydd kan det således diskuteras om feminister skulle 

omfattas av denna lag. I brottsrubriceringen står det att sexuell läggning omfattas och här 

täcks exempelvis de kvinnor som är homosexuella av lagen. Studien visar att det finns ett 

visst sätt att tala om kvinnor som är feminister och att detta görs på ett kränkande sätt. Således 

ses feminister också som en grupp bland avsändarna. Men vidare kan det diskuteras om en 

specifik lagstiftning för anti-feminism eller kränkningar mot kvinnor i allmänhet skulle ha 

verkan på människors handlingar. Rättssociologiska studien Om konflikthantering i ett 

mångkulturellt samhälle (1994) visar att rätten har bristfällig kommunikativ förmåga vid 

konflikthantering. Även om lagstiftning finns som syftar till att markera och synliggöra 

konflikter så är straffrättens egentliga enda mål att straffa och inte att lösa konflikter (Banakar 

1994, 182-183). Utifrån denna aspekt, att straffrätten endast har till syfte att straffa, menar vi 

att en lagstiftning inte skulle påverka avsändarnas beteende så länge det inte finns införlivat i 

deras egna värderingar att det är fel att skriva kränkande och nedsättande om andra på nätet.  

Vidare visar studien Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle (1994) att när 

lagstiftning kriminaliserar samhällsföreteelse så missar rättssystemet ursprungliga 

mekanismer som utgör konflikten. Vid kriminaliseringen måste konflikten skrivas om så att 

den passar juridikens termer och således omdefinieras konflikten också. De konflikter som 

saknar specifik lagbestämmelse försöker lagstiftaren istället att inordna problemet under andra 

liknande brottsrubriceringar och följaktligen omdefinieras även då problemet och blir något 

annat (Banakar 1994, 247). 

 

Utifrån denna aspekt innebär det också att det sätt på vilka rätten fungerar idag, där andra 

lagrum tillämpas vid nätkränkningar, så omdefinieras det egentliga problem som 
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ursprungligen har utgjort en konflikt om anti-feminism. Således menar vi att lagstiftningen 

inte nödvändigtvis hjälper till att lösa konflikten då den missar de underliggande orsaker som 

utgör konflikten.  

9.4 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på framtida forskning är att undersöka vilken betydelse nätkränkningar har för de 

utsatta kvinnorna. Exempelvis hade det varit intressant att intervjua ett antal kvinnor med 

feministiskt engagemang som upplever att de har blivit drabbade av näthat för att få en 

djupare förståelse för hur kränkningarna påverkar dem i vardagslivet. Allt som skrivs på 

internet är inte brottsligt men kommentarer kan innehålla ett mycket grovt språkbruk, som 

denna studie visar. Ett annat alternativ på framtida forskning är att presentera de kränkningar 

och kommentarer som är förekommande på internet mot kvinnor med ett feministiskt 

engagemang i fokusgrupper. Detta för att få fram respondenternas åsikter och tankar kring 

näthatet.  
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