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The purpose of this study is to examine discussions on the Swedish internet forum 
“Flashback” regarding female body hair and the cultural norms that surround it. The 
discussion is centered around a broadcasted event in which a woman’s hairy armpit was 
incidentally shown, with a lot of viral hate as a result. Our purpose with this study is to 
get a deeper insight into viral hate towards women who challenge gender norms. This 
led us to analyse part of a thread detailing the event. Through critical discourse analysis 
we identified four themes that were common in the discussions regarding female body 
hair: personal attacks on the woman, defending her or questioning the purpose of the 
thread, debates for and against societal norms and body ideals, and hypocritical double 
standards. By using media and communication perspectives on gender and norms, as 
well as structuration and homosocial theories, we identified power structures that were 
present both in the thread and in the whole of the internet forum. Our hope is that this 
study will aid in further research into how hate is communicated on the internet and 
gender norms in particular. 
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1 Inledning 
Internet används idag av 89% av Sveriges befolkning och av dem är det de unga som 

överlägset använder internet mest. Av ungas internetanvändning går 33% av tiden till 

Sociala medier så som Facebook och Twitter och åtta av tio personer mellan 16-25 år 

kommenterar andras inlägg där. Intressecommunities och forum (se s.20) har en stark 

ställning och bland åldrarna 16-35 är det 70% som besöker ett diskussionsforum som 

Reddit eller Flashback minst en gång i veckan (Findahl, 2013, s.5ff.). 

Kommunikationen över internet är större än någonsin och vi som författare till studien 

är i högsta grad del av den första internetgenerationen. Vi har haft tillgång till Internet 

sedan länge och har i flera år spenderat stora delar av vår tid uppkopplade. Intresset för 

studiens ämne kommer från en växande fascination men också en förfäran över en 

kategori nätkommentarer som vi tar del av via sociala medier och forum. Det vi kan läsa 

är trakasserier, kränkningar och hot över internet. Dessa förekommer ofta i samband 

med artiklar eller diskussioner kring integration, sexuell läggning, könsroller och det 

som vi uppmärksammar är kvinnors normbrytande beteenden. Det har visat sig att långt 

fler människor, än vi någonsin insett, är villiga att offra både tid och energi på att 

kommunicera sitt hat mot dessa kvinnor. Kvinnor som antingen, med eller utan avsikt, 

valt att inte forma sig efter de könsnormer och strukturer som präglar vårt samhälle. 

Inspirationen till att studera ämnet kom från när den kvinnliga programledaren Nour El-

Refais håriga armhålor syntes under Melodifestivalen 2014 och det mediedrev som 

följde. Ett Facebookevent uppstod för att visa stöd för Nour. Denna händelse ledde fram 

till att vi hittade vårt forskningsobjekt, en flashbacktråd om kvinnan som blev utsatt för 

stort näthat efter att hennes armhåla synts under Melodifestivalen 2012. Efter händelsen 

blev hon intervjuad i Aftonbladet. I fortsättningen ger vi kvinnan det fingerade namnet 

Eva. Ämnet verkar generera en stor mängd av de inlägg som stämmer med definitionen 

av näthat i Nationalencyklopedin (2014a) och kvinnor blir, enligt vår uppfattning, 

särskilt drabbade. Våra tidiga sökningar ledde oss till diskussionsforumet Flashback, 

vars innehåll gång på gång har förvånat oss på grund av den negativa människosyn som 

huserar där. Detta kan bero på att forumet är mycket tillåtande i vad dess användare får 

skriva. Vår uppfattning utgår från att den allmänna stämningen på Flashback forum är 

värdekonservativ, drogliberal, men framförallt rasistisk och kvinnofientlig. Vi menar 

därför att valet att analysera Flashback är intressant. Vår generation spenderar mycket 

tid på internet vilket har medfört att vi blivit åskådare till näthat i stor utsträckning.  
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Vi ser näthatet som en form av kommunikation på internet som har en negativ inverkan 

på individer och fungerar som ett slags förtryck, särskilt mot dem som på ett eller annat 

sätt inte rättar sig efter samhällets normer. Vi kan se hur makten att uttrycka sig har 

förflyttats från enstaka individer till allmänheten i och med internet. När publiken har 

tillgång till internets megafon samt skyddas av anonymitet blir missbruket av den 

makten vanligt förekommande. Goffman i Månsson (2000, s.172) ser på vardagslivet ur 

ett dramaturgiskt perspektiv och menar att publiken har en stor makt. Vi ser denna 

maktutövning på internet som en del av en större struktur där förtryck förekommer och 

kommuniceras. Hall i McQuail (2010, s.508) beskriver receptionsmodellen, som utgår 

ifrån att en mottagare kan ha tre olika positioner för att tolka medieinnehåll. Mottagaren 

kan inta en accepterande, förhandlande eller oppositionell position. Både händelsen med 

kvinnan och artikeln om henne togs emot på olika sätt. Studien blir relevant ur ett 

medie- och kommunikationsperspektiv då kommunikation på internet, som vi tidigare 

nämnt, är en stor del av vår vardag och makten som utövas där påverkar således många 

individer. De personer som skrivit inläggen benämns i fortsättningen sändare. 

 

1.1 Problembakgrund 

Bakgrunden till studien är tre händelser i media vi har tagit del av, och som har lett till 

debatt och ett stort antal av hatiska kommentarer på olika nätforum och sociala medier. 

Det första fallet inträffade i avsnitt tre av SVT Debatt 2011 säsong 23. Under 

programmet räckte en kvinna i publiken upp handen och hennes håriga armhåla syntes, 

vilket ledde till starka negativa reaktioner på, bland annat forumet Flashback. Det andra 

fallet var liknande, en kvinna som vi kallar Eva stod i publiken under Melodifestivalen. 

Hon räckte upp sina armar och hennes håriga armhålor fångades på bild av en 

panorerande filmkamera. En facebookanvändare laddade upp en skärmdump på henne 

som spreds snabbt och drog på sig hundratals negativa kommentarer. I samband med 

händelsen startades därför facebookeventet ”Ta håret tillbaka!” där folk visade sitt stöd 

för Eva genom att visa sina egna håriga armhålor. Sidan lockade även många negativa 

kommentarer och eventet hade 15 224 deltagare (antalet gäller för den 14 april 2014). 

Eva blev några dagar efter händelsen intervjuad av Aftonbladet och fick berätta om sin 

upplevelse av hatet hon fått, och om sin egen inställning till hår under armarna. Tredje 

fallet är under första deltävlingen av 2014 års Melodifestival då Nour El-Refais håriga 

armhåla syntes (se s.1). Debatten drog igång efter att SD-politikern William Hahne i en 

kommentar på Twitter uttalat sig negativt om händelsen. 
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Hashtagen ”hairriot” startades av programledaren och skribenten Cissi Wallin för att 

väcka uppmärksamhet för det hat många fått utstå på grund av hår under armarna. 

Debatten fortsatte på många andra forum och sociala medier.  
 

Näthatet som begrepp har blivit allt mer påtagligt för allmänheten, genom mediernas 

rapportering och de TV-program som tar upp temat. Uppdrag granskning gjorde, den 6 

februari 2013, ett avsnitt om näthat, “Män som näthatar kvinnor”, där intervjuas, bland 

annat Julia som blev utsatt för hot efter att hon ifrågasatte ett tröjtryck på H&Ms 

facebooksida. Även en rad offentliga kvinnor som näthatats har fått berätta om sina 

erfarenheter och hur de påverkats (Uppdrag granskning, 2013). Den omfattning i vilket 

media tagit upp ämnet visar tydligt att näthat har blivit ett samhällsproblem som även 

kan drabba privatpersoner. TV3 sände i april 2014 programserien, “Trolljägarna”, där 

programledaren Robert Aschberg sökte upp några av de som näthatar och ”ställde dem 

mot väggen”. Programmet gav en inblick i hur de personer som utför näthat agerar. De 

som blivit hatade på nätet fick också delge sina upplevelser. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en djupare inblick i de diskussioner som förs på forumet 

Flashback kring ämnet kvinnlig kroppsbehåring, med utgångspunkt i den tråd (se s.20) 

som tar upp artikeln Eva blev intervjuad i. Vi vill ta reda på vilken diskurs som råder 

kring brytandet av könsnormer i tråden och om maktstrukturer reproduceras. Därför 

ställs följande övergripande problemformulering: 
 

Hur ser diskussionen ut på Flashback om kvinnor som bryter mot normer? 
 

Forskningsfrågor: 
 

Vilket språk används när det talas om kvinnors kroppsbehåring? 

Är diskursen i tråden ensidigt emot normbrytande? 
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1.3 Nyckelbegrepp 

1.3.1 Flashback 

Forumet Flashback har sitt ursprung i den tryckta tidningen “Flashback” som började 

ges ut 1983 och sade sig ha målsättningen att “föra den svenska 

yttrandefrihetstraditionen vidare”. Tidningen tog steget ut på nätet redan 1995 och i maj 

2000 startades Flashbacks forumdel. I oktober samma år stängdes dock sidan ner, på 

grund av att ingen internetoperatör ville förse dem med internet. Det skedde genom att 

forumet lät grupper med antidemokratiska åsikter, uttrycka sig fritt. Efter att ha tagit 

hjälp av nederländska internetoperatörer för att återställa sidan blev de 2002 åtalade av 

marknadsdomstolen. Det resulterade i att de blev belagda med krav på att 

förhandsgranska alla inlägg innan publicering. De fick även 400 000 kronor i vite. Det 

ledde vidare till att sidan inte längre kunde drivas i Sverige och forumdelen stängdes. I 

juni 2003 återkom Flashback forum genom att likt reklamkanalerna i Sverige flytta sin 

verksamhet utomlands. Forumdelen skildes från sin modersida flashback.se, som 

numera endast består av nyheter, länkar och artiklar om yttrandefrihet (flashback, 

2014a). Genom Flashback International Inc drivs nu forumet självständigt genom en 

domän utomlands (flashback, 2014b). Flashback forum har 857 249 medlemmar och 45 

830 869 inlägg (21 april 2014). Som användare på Flashback krävs en åldersgräns på 18 

år och registrering sker med födelsedatum, användarnamn och mailadress samt klicka i 

ett godkännande av deras regler. Därefter är det en väntetid på tre dagar innan det är 

möjligt att börja publicera inlägg. Forumet uttrycker tydligt sitt stöd för 

yttrandefriheten, både med sin slogan, som lyder “Yttrandefrihet på riktigt”, och att 

regelsidan öppnar med ett utdrag ur FN:s artikel om åsikts- och yttrandefrihet. Dock är 

inte vad som helst tillåtet. Trakasserier, hot, grova påhopp och regelbrott är inte tillåtna, 

men endast om de riktas mot andra registrerade användare (Flashback, 2014c). Det 

anses inte som ett regelbrott att utsätta människor utanför forumet. På Flashback forum 

diskuteras ämnen från droger till mat, fordon och politik. Det liberala förhållningssättet 

till åsiktsfrihet gör många gånger debattstämningen hätsk och hård, särskilt kring de mer 

kontroversiella ämnena. 
 

1.3.2 Diskurs 

Diskurs kan enkelt beskrivas som språkuttryck eller samtal, och något som sker när två 

eller flera individer kommunicerar med varandra. Det finns olika diskurser för olika 

sammanhang, så som i umgängeskretsen och på kontoret. Diskurs på den institutionella 
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nivån studerar vad som händer när diskurser möts, till exempel patient och läkare eller 

student och lärare. Frågor som rör makt och över- och underordning är relevanta, inte 

minst i den kritiska diskursanalys vi kommer att applicera. Vi kommer därför att se på 

diskurs ur perspektivet hur en social grupp underkastas andra grupper. 

Ur ett ideologiskt forskningsperspektiv kan hela samhället ses som en diskurs, där all 

interaktion, osynliga strukturer, värderingar och normer tillsammans är diskursen 

(Ekström & Larsson, 2010, s.271). 
 

1.3.3 Näthat 

Näthat är ett brett begrepp, vilket gör det svårt att definiera. Bjurwald (2013, s.18) 

skiljer det från nätmobbningen genom att beskriva näthatet som organiserat, och något 

som har politiskt eller ideologiskt motiverade gärningsmän. Nätmobbning sker däremot 

på individnivå. Forskaren beskriver också hur tabun mot extrema åsikter har brutits 

genom anonymitet, samt hur en normaliseringsprocess har inletts. Åsikter som tidigare 

bara vädrats i slutna kretsar och hörts av ett fåtal personer kan nu läsas dagligen i 

kommentarsfält och på forum (ibid, s.12). Olsson, (2009, s.13) skriver att grundlagarna 

kan gälla även på internet. 

En webbplats kan skaffa ett utgivningsbevis, och på så sätt bli skyddad av grundlagen. 

Sidan måste dock ha en ansvarig utgivare, och den personen blir ansvarig rent rättsligt 

för vad som publiceras, oavsett vem som publicerat materialet. Det betyder att någon 

kan posta en text som innehåller brott mot yttrandefriheten, så som förtal eller hets mot 

folkgrupp, men bara den ansvariga utgivaren kan bli åtalad för det (ibid, s.17). En 

webbplats som innehåller något element där besökarna kan publicera innehåll, till 

exempel kommentarer, kan inte få grundlagsskydd då den ansvarige utgivaren inte har 

kontroll över vad som publiceras (ibid, s.15). Överlag ska den som sköter en webbplats, 

där andra kan kommentera, hålla uppsyn över vad som skrivs och ta bort de 

kommentarer som innehåller kränkningar, hot och andra brott. 
 

1.3.4 Genus 

Genus är den kulturella skillnaden mellan kvinnor och män med avstamp i deras 

biologiska olikheter (Connell 2002, s.19). Forskaren skriver vidare om hur vi i vardagen 

ofta tar distinktionen för givet när vi ser män och kvinnor. Mycket av det vi gör i 

vardagen är uppbyggt med den distinktionen, i allt från äktenskap till sporter (ibid, 

s.13f). Genusuppdelningen genomsyrar samhället och med fokus på könsnormer är det 
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viktigt att ta upp hur genus spelar in i debatten som studeras. Många av de inlägg som vi 

har gått igenom anspelar på rådande genusordning och vad som är passande för 

respektive kön. Genus är inte ett uttryck för biologi, och inte heller en fast tudelning i 

människors liv eller personlighet. Det är ett mönster i den sociala ordningen och i de 

dagliga aktiviteter eller praktiker som styr denna ordning. Genus är en social struktur, 

med ett särskilt förhållande till människokroppen. Den allmänna uppfattningen av genus 

är att det skulle vara en spegling av vissa naturliga skillnader, nämligen skillnaderna 

mellan manliga och kvinnliga kroppar (ibid, s.46f). Connell anser att det finns stora fel 

med den modellen. Inte för att den koncentrerar sig på kroppen eller den sexuella 

fortplantningen, utan för tanken att kulturella mönster enbart skulle vara en spegling av 

kroppsliga skillnader. Informellt uttryckt handlar genus om hur samhället förhåller sig 

till människokroppen och vilka konsekvenser detta får både i vårt privatliv och 

samhället i stort (Connell, 2002, s.22). 
 

1.3.5 Normer 

Normer tillhör ett av de mest grundläggande begreppen inom samhällsvetenskapen och 

har kopplingar till många andra centrala begrepp (Baier & Svensson, 2009, s.161). 

Intressant är att normbegreppet har relevans för det lilla och det stora perspektivet i 

samhället, något som vi även kan utläsa av Giddens struktureringsteori (se s.8). 

Mänskliga rättigheter är ett bra exempel på hur normer skapar och utgör en struktur i 

samhället (ibid, s.161). En viktig del av normer är den sociala sammanhållning som de 

skapar. Sociala normer dikteras inte utav någon utan skapas av konsensus och 

gemensamma värden. Att göra som andra skapar tillhörighet. Social sammanhållning 

kan även talas om i termer av kultur, vilket kan beskrivas som samtliga socialt 

överförda levnadsmönster (ibid, s.166). Normer är svåra att ändra av olika anledningar 

och skänker stabilitet åt en social enhet. I den utsträckning de sociala normerna följs, 

ersätts i samma utsträckning också de egna preferenserna och intressena. Sanktioner 

mot normbrytande används ofta som en integrerande ritual för att stärka 

sammanhållningen i en grupp. Att exkludera en mindre grupp har ofta använts genom 

historien för att med negativ integration stärka sammanhållningen i gruppen. Den 

sanktion som utövas är ofta offentlig och med särskilda ritualer. På detta sätt tros 

sanktionen få större effekt (ibid, s.181). Ambjörnsson (2003 s.16) menar också att det 

ofta leder till bestraffning när normer bryts. Det är lätt att urskilja handlingar i fallet 
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med den uthängda kvinnan, och vi anser därför att det är lämpligt att utgå ifrån 

normbegrepp i analysen.  

Normer har en stark relation till studien och vi kommer betrakta hur de normer som 

finns används i diskursen om den kvinnliga kroppsbehåringen.  
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2 Teori och litteraturgranskning 
Här presenteras de teorier som ligger till grund för analysen i resultatdelen. 
 

2.1 Giddens struktureringsteori 

Gauntlett (2008 s.102) beskriver Giddens struktureringsterori som är baserad på 

relationen mellan mikroprocesser och makrostrukturer. Mikroprocesser är individuella 

handlingar av människor och makrostrukturer är sociala strukturer såsom traditioner, 

institutioner och moralkoder. Giddens menar att den sociala strukturen styr hur vi beter 

oss i samhället (mikroprocesser) men genom att ignorera eller byta ut dem, kan vi 

påverka hela den sociala strukturen. Han beskriver hur de regler som finns, för det 

sociala beteendet, sällan är formella eller nedskrivna utan endast existerar i våra 

huvuden. Trots det här kan även ett litet avsteg från de inlärda “normala” beteendena 

skapa mycket starka reaktioner (ibid, s.103). Han fortsätter med hur socialt beteende är 

extra tydligt när det kommer till könsnormer. Ett exempel är hur en pojke som kommer 

till skolan med eyeliner och läppstift skulle utsättas för stort socialt tryck i form av 

mobbning för sina val, trots att miljoner kvinnor kompletterar sitt utseende på samma 

sätt dagligen. Reproduktionen av sociala normer används på samma sätt för att peka ut 

kvinnor som väljer att, till exempel inte raka benen eller armhålorna och på så vis 

ignorerar de existerande sociala konventionerna. 

Enligt Giddens i Månsson (2000, s.422) är det mikroprocesser som skapar förväntningar 

och det är människors förväntningar som skapar de sociala strukturerna. Varför 

uppehålles då dessa strukturer? Han fortsätter med att det är en önskan om en 

ontologisk trygghet i vardagen som utvecklas tidigt i livet och upprätthålls genom 

normal interaktion med andra. Giddens i Gauntlett (2008 s.103) menar att orsaken till 

varför människor tar illa upp när andra utmanar sociala konventioner de tar för givet, till 

exempel hur män och kvinnor bör bete sig. Det skulle förklara företeelser som varför 

många män blir upprörda när andra män beter sig på ett “feminint” sätt, eller tvärtom 

när kvinnor inte beter sig på ett “feminint” sätt.  
 

2.2 Homosocialitet 

Homosocialitet är ett begrepp som relaterar till idéer om gemenskap och beskriver 

banden mellan personer av samma kön (Hirdman, 2002, s. 20). Det bygger på system av 

normer, vilka skapas och förmedlas via samhälleliga institutioner, exempelvis familj, 
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skola eller arbetsplats, och enligt Hirdman även media (ibid, s.21). Formandet av dessa 

homosociala band är viktiga i media, då det delar upp publiken efter kön och skapar en 

gemenskap som grundas i idéer om hur dessa kön ska vara. Olika kanaler i media kan 

ses som homosociala medierum där det finns gott om tankar kring könens relation med 

sig själva och varandra. Teorier kring homosocialitet har i första hand fokuserat på 

banden mellan män, och Lipman-Blumen såg på banden mellan män som basen för 

segregeringen mellan könen. I grund och botten antyder teorin att män attraheras och 

intresseras av andra män, vilket är tydligt redan i ung ålder och som uppmuntras under 

hela livet (citerad i Hirdman, 2002, s. 20). Homosocialiteten innefattar och kräver 

lojalitet mellan män, där den som inte sätter kollektivet i första hand riskerar att 

uteslutas från gemenskapen (Holmberg, 2003, s.93). Dock är det heterosexuella 

förhållandet viktigt i de homosociala gemenskaperna. Kvinnor var symboliska “varor” 

som i huvudsak skulle förstärka banden män emellan, enligt Lévi-Strauss arbeten 

(refererad i Hirdman, 2002, s.20). Därför är det samtidigt män och deras relationer till 

varandra som strukturerar samhällets genusordning, men också kvinnor som bekräftar 

mäns status. För att bekräfta underliggande strukturer som leder till under-och 

överordning mellan könen används homosocialitet. Enligt Holmberg (2003, s.92) finns 

det två orsaker till varför män inte är villiga att bekämpa denna struktur. Första 

anledningen är att män inte gärna vill konfrontera andra män. Det skulle innebära att gå 

emot gemenskapen, och homosocialiteten handlar, som redan nämnts, om hur banden är 

starkare mellan individer av samma kön. Den andra anledningen är att män eventuellt 

inte vill ge upp den samhälleliga makten (Holmberg, 2003, s.92). 
 

Motivering till val av teorier 

Förväntningar i det sociala samspelet är en viktig del till att vi valde struktureringsteorin 

som den första teori att utgå ifrån. Kvinnor blir i fallen, som vi tar upp i 

problembakgrunden, uthängda, hatade och hotade på grund av handlingar som går emot 

de gängse sociala strukturerna och detta är något Giddens förklarar på ett utförligt sätt. 
 

Valet av homosocialitet som andra teori kommer utifrån våra erfarenheter och 

förförståelse av den manliga dominansen på Flashback. Vi anser att den kompletterar 

vår andra teori bra då den behandlar gemenskaper mellan män. Dessa gemenskaper är 

väl synliga och homosocialitet kan hjälpa oss förstå motiven bakom handlingarna på 

forumet. 
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2.3 Tidigare forskning 

I avsnittet kommer vi att presentera relevant tidigare forskning. Forskningen kring 

näthat är relativt begränsad, därför har vi studerat närliggande fenomen. En presentation 

av dessa närliggande fenomen kommer dessutom att öka förståelsen för fenomenet 

näthat. Vi har sökt relevant litteratur genom sökning i Linnéuniversitets 

bibliotekskatalog. Sökorden vi använde var näthat, normer, genus och internet. När vi 

sökte studier och vetenskapliga artiklar användes Linnéuniversitetes katalog samt 

Google Scholar och DiVA. Vi använde sökorden cyber hate, harassment, näthat, 

trakasserier, kränkningar och normbrytande beteende i olika konstellationer.  
 

2.3.1 Nätmobbning och näthat 

Nätmobbning sker mer på individnivå än traditionell mobbning. Det är något som 

förekommer oftare bland de yngre, och nätmobbningen kan vara från skolkamrater 

snarare än någon främmande på internet. Det finns en del gemensamma faktorer för 

näthat och nätmobbning. Lindfors, Kaltiala-Heino och Rimpelä (2012, s.1) beskriver i 

en studie hur nätmobbning skiljer sig från “traditionell” mobbning på flera olika sätt. 

Mobbningen kan vara svårare att fly från, publiken kan vara större, nätmobbarna har en 

chans att vara anonyma samt att nätmobbning kan ske när och var som helst. Internet 

har dessutom gjort att personer som tidigare inte varit utsatta för mobbning nu kan bli 

det. Däremot är ofta de som är nätmobbade även mobbade i verkliga livet, och de som 

nätmobbar är ofta “traditionella” mobbare. De har dessutom valt att fokusera mer på 

åskådarna till nätmobbningen, som kan vara både aktiva och pådrivande samt passiva 

och iakttagande, men inte ingripa (ibid, s.2). 

Forskarna har skickat ut frågeformulär till ungdomar mellan 12-18 år innehållande 

frågor om mobbning på internet. Frågorna berörde fyra kategorier: om de mobbat 

någon, om de blivit mobbade, om de iakttagit mobbning och hur det i så fall påverkat 

deras liv. Studien visar att det vanligaste var att ha blivit mobbad samt att ha iakttagit 

mobbning bland 14-åringarna i båda könen. Det var ovanligast bland 18-åringarna. 

Trots att det var vanligt att ha blivit mobbad var det dock få som blivit det varje vecka, 

och ännu färre som uppgav att nätmobbningen störde deras livssituation. Bland 

flickorna var det vanligast att ha iakttagit mobbning i alla åldrar. (Lindfors, PL., 

Kaltiala-Heino, R, & Rimpelä, AH. 2012, s.3f). 
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Studien inriktar sig på ungdomar, men är relevant för oss då den ger en bild av 

fenomenet “hat på internet” och att det kan vara mer än en mobbare.  
 

Rafferty & Vander Ven, (2014. s.367) utförde en kvalitativ studie med studenter, vid ett 

universitetet, i västra USA. Studien bestod av en surveyundersökning med öppna frågor, 

där studenterna fick frågan om de eller någon de kände hade utsatts för nätmobbning de 

senaste 12 månaderna. De ombads beskriva om den senaste inträffade händelsen 

involverade nätmobbning. Efter att ha analyserat svaren skapade de tre kategorier för 

motivationen bakom händelserna: cyber sanctioning, power struggles och 

entertainment. 13,6% av svaren var cyber sanctioning, vilket innebar att offret utsatts 

för press av kamrater för att få offret att ändra något beteende. Detta kunde ske i form 

av att kalla offret för okvädesord eller på annat sätt förolämpa personen online (ibid, 

s.368). Nästa var power struggles med 24% som handlade om att förödmjuka eller 

manipulera en annan individ för att komma åt eller återta en värdefull tillgång. 

Kategorin innehöll allt från att vinna tillbaka partners till att förödmjuka motståndare i 

tv-spel (ibid, s.370). Det sista var entertainment som var 30% av svaren. Rafferty och 

Vander Ven använder sig här av begreppet ‘trolling’ för att definiera någon som 

provocerar och förargar för att få en emotionell respons av offret för sitt eget nöjes 

skull. Det var alltså det främsta målet för händelser i denna kategori. Här var dessutom 

anonymitet en viktig del, framförallt för att detta minskade förövarens chans att behöva 

stå till svars för sina handlingar och att det gav ytterligare makt över offret (ibid, s.372). 

Även om studien är baserad kring nätmobbning har de tre kategorierna, som var 

resultaten, stor relevans för att underlätta analysen, men den kan också visa hur 

kategorisering går till. 
 

2.3.2 Identitet och normer på internet 

Bailey, Steeves, Burkell och Regan (2013, s.93ff) undersökte hur kvinnor porträtterar 

sig själva på Facebook, och hur andra kvinnor tänker kring sina och andras profiler i 

relation till genus. Internet har gjort det möjligt för kvinnor att berätta sin egen historia, 

hellre än att få den återberättad av någon annan, kanske en man. De ville undersöka hur 

den stereotypa bilden av kön reproducerades. De ställer frågan, när kvinnor själva kan 

förmedla sin identitet på internet, kommer patriarkala strukturer fortsätta styra hur de 

presenterar sig? Enligt Bailey et al visar tidigare forskning, av Ringrose, att kvinnor till 

en viss grad tillämpar den kommersiella bilden i sina online-identiteter. De gjorde en 

påhittad profil som baserades på andra riktiga profiler de undersökt, vilken skulle 
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representera den “typiska” flickan på Facebook. Profilen innehöll festbilder, bilder på 

henne själv och hennes pojkvän, samt statusuppdateringar om detta. Med sex intervjuer 

och en fokusgrupp diskuterades innehållet på profilen. Många av de tillfrågade tyckte 

att hon verkade som en typisk flicka i tonåren, genom att det var ett typiskt beteende att 

belysa de delar som skulle få ens liv att se intressant ut (ibid, s.100). De diskuterade 

även att pojkar och flickor blir bedömda olika för samma beteende på internet. För en 

flicka ses det som ett negativt beteende att skriva mycket om sin pojkvän, medan en 

pojke kan ses som engagerad och rar för samma beteende (ibid, s.102). Att sexualisera 

sig själv var också något som diskuterades. Intervjupersonerna berättade att det fanns en 

balansgång mellan att vara sexig, men inte ”slampig”, som var väldigt skör. I 

fokusgruppen var många överens om att flickor, över lag, måste vara mer försiktiga än 

pojkar när de skapar sin Facebookprofil. Bailey et al kunde, i en onlinepresentation, slå 

fast att stereotyper fortsatte att styra flickors upplevelse av genus. De upptäckte också 

en viss dubbelmoral över hur deltagarna bedömde den påhittade profilen och hur de 

förstod sig själva och bedömningen online. De intervjuade antydde att bilden, media 

ger, om hur flickor ska vara attraktiva, ha en pojkvän och vara en social person, 

påverkar flickor. Samtidigt riskerar flickor att bli hårdare bedömda än pojkar när dessa 

egenskaper lyfts fram online. Forskarna avslutar med att dessa stereotypa bilder kan ha 

formats både av diskriminerande normer och den “övervakning” som internet ger. På så 

sätt kan dessa könsdiskriminerande normer fortsätta att kontrollera kvinnors roll i det 

offentliga rummet samtidigt som viss uppvisning av stereotypiskt beteende belönas 

(ibid. s.107f). 

Studien berör inte näthat direkt, men är intressant för oss då den visar på att 

framställningen av sin identitet på internet kan få olika konsekvenser, och på hur dessa 

skiljer sig åt mellan könen. 
 

2.3.3 Haters 

Bishop (2013, s.29) har intervjuat en så kallad “hater”, alltså en person som näthatar. 

Bishop har samlat in kommentarer som den intervjuade har skrivit. Han definierar en 

hater som någon som väljer ut ett offer och känner sig tillfreds när de krossar offrets 

självförtroende, inte sällan i skydd av anonymitet. I studien ställde Bishop en näthatares 

karaktärsdrag i jämförelse med diagnostiseringskriterier för antisocial 

personlighetsstörning (ASP). Med utgångspunkten i materialet från intervjun kom han 

fram till att det fanns många likheter. 



  
 

13 

Några kännetecken för en person med ASP är ilska, egocentrism, att öka sitt 

självförtroende genom personlig vinst och makt, att inte bry sig om andras behov och 

känslor, samt oärlighet och en förvrängning av sin identitet. Många av dessa 

kännetecken återfanns hos den intervjuade, som fick tillfredsställelse genom att såra 

andra, vilket var ett beteende som repeterades. Materialet visade dessutom att om offret 

gick igenom något svårt använde näthataren ofta detta som ammunition i sina påhopp. 

Det var också vanligt att gå till attack mot offret endast på grund av en mindre 

meningsskiljaktighet (ibid, s.32). Bishop fortsätter med att det var vanligt för näthatare 

att attackera individer vars prestationer och egenskaper de själva respekterade men inte 

hade. En handling som kan härledas till många näthatares brist på självförtroende vilket 

fick dem att angripa självsäkra individer (ibid, s.34f). 

Bishops studie är intressant för oss då den visar på vad en näthatare kan ha för 

identifierande kännetecken och ger oss en fingervisning om det tillvägagångsätt som 

används för att kränka andra över internet. 
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3 Metod 
I följande kapitel redogör vi för de urvals- och analysmetoder vi ska använda oss av i 

studien. Vi beskriver också hur vi ska genomföra studien och hur vi ställer oss till våra 

forskningsetiska principer. 
 

3.1 Urval 

Vårt empiriska material består av inlägg från en tråd (se s.20) på forumet Flashback. Vi 

sökte efter trådar som handlar om händelsen i Melodifestivalen och Eva, och valde 

tråden Flashade armhålan fullt med hår på melodifestivalen - Visar upp det stolt i 

Tidningen (Flashback 2012a). Efter att ha valt ut tråden vi ville analysera började vi 

skärmdumpa alla inlägg i tråden varefter vi läste dem. Detta resulterade i empiriskt 

material bestående av 144 skärmdumpade inlägg mellan datumen den 12 mars 2012 till 

den 13 mars 2012. När vi gick igenom tråden märkte vi att inget nytt tillfördes i 

diskussionen och vi upplevde upprepningar av teman och kategorier. Därför valde vi att 

inte ta med alla 972 inlägg som tråden innehöll, utan avslutade insamlingen vid 144 

inlägg. 18 av inläggen citeras och analyseras. 
 

3.1.1 Tematisering 

Själva insamlingsmetoden har en del kvantitativa drag som att kategorisera och 

identifiera teman (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.122). Tematisering är något 

som vanligtvis görs i systematiserande undersökningar, för att logiskt ordna innehåll 

från en text. Detta är ett element vi valt för att kunna placera argumenten i överblickbara 

kategorier. För att ställa samman olika ståndpunkter i en debatt är det en passande 

metod, men som främst används i argumentationsanalytiska studier. (Esaiasson et al, 

2010, s.240) 

Vi ser metoden som ett bra komplement till diskursanalysen (se s.15) samt något som 

kommer att ge struktur åt både materialet vi samlar in samt av uppsatsen. 

 

3.1.2 Källkritik 
Källkritik är en viktig del vid analys av material från internet (Sveningsson, Lövheim & 

Bergquist, 2003, s.165). Eftersom Flashback är ett forum som erbjuder absolut 

anonymitet, vet vi inget om personerna bakom inläggen. Det kan vara svårt att veta om 

personer menar det de skriver, eller om de bara vill provocera. Vi är medvetna om att 

den debattkultur som råder på Flashback är mycket tillåtande. Med tillåtande avses i 
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sammanhanget att det är fritt att uttrycka vad som helst, och att användarna inte skräder 

orden. Inom ramen för analysen anser vi inte att det gör diskussionen där missvisande 

för debatten i stort. Vad som skrivs där är fortfarande intressant och visar på delar av 

samhällets attityder i frågan. 
 

3.2 Diskursanalys 

Materialet kommer att bearbetas genom en diskursanalys. En diskursanalys kan göras ur 

flera olika perspektiv, bland annat ur ett ideologiskt. Frankfurtskolan pratar om natur 

och kultur. Företeelser som är kulturellt betingade, så som social orättvisa, är skapat av 

oss människor och upprätthålls av oss människor. När en sådan företeelse har funnits 

länge kan det till slut ses som något biologiskt och naturligt. Diskursanalysen är ett 

användbart redskap för att upptäcka den omedvetna produktionen av dessa ideologier, 

och urskilja hur texten kan vara ett resultat av kulturen som den befinner sig i (Ekström 

& Larsson, 2010, s.269). En diskursanalys kan också göras utifrån ett institutionellt 

perspektiv, vilket innebär att att analysen fokuserar på diskurser inom till exempel 

vetenskapen eller medicinen. Olika typer av kunskap har utvecklats genom regler och 

rutiner inom institutionerna. Det bestämmer hur vi gör specifika saker och genom social 

interaktion blir reglerna och konventionerna synliga för oss (ibid, s.272). 

Van Dijks (refererad i Ekström & Larsson, 2010, s.275) syn på den kritiska 

diskursanalysen utgår från att studera texten på makro- och mikronivå. Makroanalysen 

är den övergripande nivån på vilken en tematisering genomförs, medan mikronivån 

kräver en närmare studie av texten för att finna detaljer, till exempel ordval. Förutom 

maktstrukturer, behandlar diskursanalyser ofta språket och huruvida det är med och 

formar verkligheten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010, s.239) 

Diskursanalysen är passande till att studera debatter, ordningar, t.ex. könsmakt och för 

att utforska identitetskonstruktioner (Bergström & Boréus, 2012, s. 410). 

Med hjälp av diskursanalysen som metod undersöker vi förekomsten av dolda strukturer 

som styr människors handlingar. Vi ska undersöka var gränserna går för det 

samhälleligt acceptabla, och vad forumanvändarna ser som normalt respektive onormalt 

hos en kvinna. Metoden används ofta för att belysa maktstrukturer i samhället, varför vi 

anser att den passar bra i vår studie. 
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3.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen är en inriktning, eller tema inom diskursanalysen, som 

innehåller ett flertal liknande diskursteorier, men är även namnet på Norman 

Faircloughs egna angreppsätt (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.66). Faircloughs 

influenser var, bland annat den välkända Foucault, men också den franska marxisten 

Louis Althusser, mycket tack vare hans betoning på ideologins sammanhållande 

funktion i det kapitalistiska systemet (Bergström & Boréus, 2012, s.374). Det finns flera 

drag som sammanlänkar diskursteorierna under paraplyet som är den kritiska 

diskursanalysen. Ett av dem är påståendet att sociala och kulturella processer samt 

strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Produktion och konsumtion av 

texter ses som en viktig form av social praktik, som hjälper till att forma sociala 

identiteter och sociala relationer. Det förutsätts dessutom att det finns samhälleliga 

fenomen som inte kan analyseras då de saknar en lingvistisk-diskursiv karaktär 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.67). Diskurs är både konstituerande och 

konstituerad, vilket innebär att diskurser formas av och formar sociala praktiker. 

Diskursen bidrar till att forma och omforma sociala strukturer och processer, men är 

även en reflektion av dem. En annan viktig faktor är språkbruket. I den kritiska 

diskursanalysen används konkret lingvistisk diskursanalys av språkbruket i social 

interaktion. Att analysera texternas egenskaper med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen hjälper till att underbygga tolkningarna av texter (ibid, s.68). I och med 

diskursanalysens rötter i marxistiska teorier har den en samhällskritisk tradition och ser 

diskursiva praktiker som bidragande till att skapa och upprätthålla sociala orättvisor 

mellan grupper. Den kritiska diskursanalysen uppfattas därmed inte som politiskt 

neutral. Dess syfte är att bidra till social förändring för att skapa mer jämlika 

maktförhållanden i samhället i stort, och står därför på de undertryckta 

samhällsgruppernas sida. Kritiken är menad att klarlägga den roll diskursiv praktik har i 

upprätthållandet av den sociala värld och de sociala relationer som skapar maktobalans 

(ibid, s.70). 
 

Vi har valt att utgå från Faircloughs diskursteoretiska angreppsätt då vi ser det som 

viktigt att kritiskt granska på vilket sätt flashbackanvändare utnyttjar språket och 

grammatiken i sin diskursordning. Faircloughs teori bygger på att en diskurs har tre 

olika funktioner och handlar om regelbundenheter i utnyttjandet av språket. Därför har 
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han en tredimensionell modell för att kunna bryta ner och analysera diskursens 

språkliga praktiker. 
 

 

Figur 1. Den tredimensionella modellen (efter Fairclough, 1992, s.73). 

 

Den kritiska diskursanalysen ser till språkbruk som en kommunikativ händelse med tre 

dimensioner. Den första nivån är text, detta i bemärkelsen allt som kommunicerar något, 

som tal, skrift eller bilder. På textnivån granskas textens lingvistiska uppbyggnad och 

grammatiska struktur. Analysverktyg och tekniker såsom syntaxanalys används för att 

undersöka olika aspekter av meningsuppbyggnad i en text (Bergström & Boréus, 2012, 

s.374). Den andra nivån i den tredimensionella modellen är den diskursiva praktiken, 

eller hur texten produceras, distribueras och konsumeras. Den diskursiva praktiken 

analyseras genom en granskning av hur produktionen av texten blir formad av 

existerande diskurser och genrer (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.74). Den tredje 

dimensionen är den sociala praktiken. Här sätts diskursen i ett bredare socialt 

sammanhang och analysen vidgas för att kunna kritisera ideologi och makt i en större 

struktur (Bergström & Boréus, 2012, s.377). 
 

3.3 Forskningsetik 

Enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002, s.6) finns det fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Eftersom materialet redan existerar är det omöjligt för oss att informera 

användarna innan och det blir svårt att få samtycke. Sveningsson et. al (2003, s.180) 
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skriver att det är möjligt att informera och be om samtycke i efterhand, vilket 

Vetenskapsrådet avråder från. Vi anser inte, utifrån de riktlinjer som Sveningson och 

Vetenskapsrådet beskriver, att vi gör några etiska överträden när vi analyserar inläggen i 

tråden. Vi har också övervägt huruvida vi ”hänger ut” Eva som intervjuas i artikeln. 

Men eftersom vi gett henne ett fingerat namn anser vi inte att vi gör några felaktiga 

etiska överväganden. Vi inser att det är enkelt att finna hennes verkliga identitet då hon 

låtit sig intervjuas och publiceras med både namn, yrke och bostadsort. Vi har valt att 

inte ha med användarnas nätalias när vi citerar inläggen. Vi är medvetna om lättheten att 

spåra även användarna genom deras inlägg. Personerna i diskussionstråden har valt att 

göra sin text offentlig på internet, och är dessutom anonyma. Vi vet inget om 

personernas kön, ålder eller bostadsort, vilket betyder att inget av det vi citerar kan 

avslöja någons personuppgifter. 
 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Eftersom diskursanalysen har en relativt öppen syn på hur analysverktygen ska se ut kan 

detta påverka intersubjektiviteten. Eftersom diskursanalys är en tolkande metod är det 

viktigt att noga beskriva hur vi kommit fram till resultaten för att uppnå så god 

reliabilitet som möjligt. Då vi beskrivit i teorikapitlet hur vi kommer att utgå från två 

teorier, Giddens struktureringsteori samt homosocialitet, anser vi att metoden blir mer 

sammanhållen. I analysen kommer vi att citera hela inlägg, vilket gynnar 

genomskinligheten i vår studie enligt (Bergström & Boréus, 2012, s.405f). Författarna 

skriver att gällande kritisk diskursanalys relateras frågan om validitet till det 

maktperspektiv som är utgångspunkten (ibid). 

 

3.5 Metodkritik 

Winther Jörgensen och Philips (2000, s.93) berättar att det finns kritik mot Faircloughs 

angreppssätt och kritisk diskursanalys i stort. Det är osäkert vad det finns för 

konsekvenser av att skilja på det diskursiva och det icke-diskursiva, och det är otydligt 

vart gränsen går mellan analys av social och diskursiv praktik. Vi ser det däremot inte 

som ett problem, då allt hänger ihop och kommer att analyseras i relation till varandra. 

Fairclough själv bygger på en mängd olika teoretiker och det finns frågetecken i om det 

går att applicera vilken teori som helst med en kritisk diskursanalytisk metod. Vi anser 

dock att både Giddens strukturteori och Homosocialitet går väl ihop med 

diskursanalysen. 
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3.6 Studiens genomförande 

I studien har vi utgått från en diskussionstråd på forumet Flashback. Vi inledde med att 

googla termer som ”armhåla”, ”melodifestivalen 2012” och ”Flashback”, eftersom det 

var trådar (se s.20) om en specifik händelse vi sökte efter. Vi sökte trådar som handlade 

om händelsen i Melodifestivalen, där kvinnan vi kallar Eva fanns i publiken och där 

hennes håriga armhålor syntes i bild. Det första sökresultat vi fick upp var en tråd med 

titeln Flashade armhålan fullt med hår på melodifestivalen - Visar upp det stolt i 

Tidningen (Flashback 2012a). Tråden startade samma dag som en aftonbladetartikel om 

Eva publicerades, och två dagar efter händelsen i Melodifestivalen. Vi valde den här 

tråden på grund av att det var den första som publicerats på Flashback kring händelsen. 

Vi undersökte om det fanns fler trådar angående händelsen, och fann även en tråd 

baserat på facebookeventet “Ta håret tillbaka!”, startad samma dag och med liknande 

längd, men vi valde bort den då den hade ett större fokus på eventet i sig, snarare än 

händelsen, som startade hela debatten. Flashbacktråden vi valde har sin utgångspunkt i 

en Aftonbladet-artikel om Eva. I artikeln “kommer hon ut” som den kvinna vars håriga 

armhåla synts under den TV-sända melodifestivalen några dagar tidigare. Bilden spreds, 

på sociala medier, med hundratals hatiska kommentarer som följd. Hon fortsätter med 

att berätta om hur hennes håriga armhåla aldrig varit något ställningstagande, utan något 

hon inte tänkt på tidigare. Hon avslutar med att uttrycka sin förvåning över att “vi inte 

kommit längre” som kommentar på den hatiska reaktion hon fått på grund av bilden, 

men säger sedan att det inte är något hon bryr sig om (Svanberg, 2012).  
 

Genom Faircloughs tredimensionella modell kommer vi analysera de inlägg vi valt ut i 

tre nivåer. Den första nivån är den lingvistiska och vi kommer att analysera både 

språkbruk och vilka ord som används för söka underliggande meningar i sändarnas 

inlägg. Den diskursiva praktiken är länken mellan texten och den större sociala 

praktiken. Här kommer vi analysera vilka olika diskurser sändarna kan ha tagit del av 

eller är delaktiga i när de producerar sin text och konsumerar andras. Till sist granskar 

vi om sändarnas texter reproducerar eller omstrukturerar rådande diskursordningar och i 

så fall på vilket sätt. Därtill försöker vi koppla texterna till den större sociala praktiken 

och vilka strukturer de kan vara en del av. 

 



  
 

20 

3.7 Begreppsförklaring 

Internetforum eller forum: En mötesplats på internet där människor kan diskutera olika 

ämnen med varandra, ofta med en specifik inriktning 

 

Tråd: När en forumanvändare vill diskutera ett ämne så skapar denne en tråd, vilket blir 

en del av forumet dedikerat till att prata om just det ämnet. 
 

Halmdocka: Ett retoriskt knep där du bygger upp din egen version av din motståndares 

argument så att de verkar befängda och okloka, för att sedan enkelt slå hål på dem. 
 

Interdiskursivitet: När två eller fler diskurser/genrer möts i en text. Texten kan innehålla 

delar av diskurser som går emot varandra, men också liknar varandra, 
 

Modalitet: I vilken utsträckning en sändare kan tänkas knytas till ett visst innehåll, om 

de påstår saker explicit eller om de underförstås. 
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4 Resultat och analys 
Under rubriken tolkas och analyseras de 18 inlägg vi valt ut från flashbacktråden. 

Presentationen av inläggen sker i de fyra teman vi identifierade och som vi valde att 

kategorisera utifrån: “påhopp”, “oviktig fråga eller försvarare”, “normer och ideal” samt 

“dubbelmoral”. Kategorierna utgör underrubriker och kursiveras när orden används i 

löpande text. Inledningsvis presenteras trådstartarens inlägg och därefter analyserar vi 

var inlägg för sig i respektive kategori. Som nämnts, i Inledningen, används det 

fingerade namnet Eva på kvinnan. Alla användare numreras och ordet sändaren eller 

hen används, i löpande text, eftersom det är omöjligt för oss att veta sändaren verkliga 

kön. I två av inläggen är sändarna tydliga med sitt kön och därför är det kvar i texten. Vi 

har även valt att behålla stavfel och talspråk i citaten. Vi anser att texten skulle brytas 

upp, på ett onödigt sätt, av anmärkningar. Vi har också valt att citera inläggen i ett 

stycke för att underlätta läsning. Alla citat i kapitlet är härefter hämtade från tråden 

Flashade armhålan fullt med hår på melodifestivalen - Visar upp det stolt i Tidningen 

(Flashback, 2012a). Tråden startas med följande inlägg: 
 

Fyfan, nu har det hänt igen. En till äcklig feminist som flashar armhålan och är 

stolt över det, ler och visar upp det i aftonhoran. Ganska tydlig att hon är en 

feminist. Jag förstår inte hur det här kunnat väcka sådan anstöt. Särskilt med 

tanke på att det faktiskt är år 2012 och inte minst var internationella 

kvinnodagen förra veckan, säger hon. Inte undra att hon är feminist, ful och 

äcklig. Vad tycker ni om denna fenomen? Kommer vi män vänja oss och 

acceptera kvinnor som vägrar raka sig? 

(kommentar till citatet: Aftonhoran avser Aftonbladet.) 

 

4.1 Kategorisering och analys av inläggen 

 
4.1.1 Påhopp 

Inläggen karaktäriseras av att de alla hör till kategorin Påhopp. Det är direkta påhopp på 

Eva. De attackerar, bl.a. både vad de tror är hennes ideologiska ståndpunkt, hennes 

fysiska egenskaper och hennes påstådda oförmåga att kunna få romantisk kontakt med 

det andra könet. 
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Sändare 1: 

Vilken pudding! Som redan nämnt så är hon säkerligen inte ärkefeminist, ”utan 

bara är sig själv.”  
 

Inlägget inleds med ett ironiskt påhopp angående Evas utseende, som är ett skämt på 

hennes bekostnad. En pudding är vanligtvis en metafor för en attraktiv person, som vi 

tolkar det användes däremot epitetet på ett sarkastiskt sätt för att påvisa att Eva är 

oattraktiv. Sändare 1 fortsätter texten med att ospecificerat hänvisa till tidigare inlägg 

där det hävdas att hon inte är feminist, utan bara äcklig. Att sändare 1 skriver att Eva 

säkerligen inte är en ärkefeminist måste ses genom den sociala praktik som råder i 

tråden. Winther Jörgensen och Philips (2000, s.80) menar att den hegemoniska 

betydelsekonsensusen gör att ett ord kan tolkas lika av alla i ett visst sammanhang. På 

Flashback har ordet feminist en hegemonisk betydelse som en derogativ (se s.20), och 

har på många sätt blivit ett skymford snarare än ett beskrivande av en ideologi i vår 

tolkning. Winther Jörgensen och Philips (2000, s.68) menar att diskursen bidrar till att 

forma sociala processer. Här har sändarens språkbruk med stor sannolikhet formats 

utifrån diskursordningen i tråden och dess regler och processer. I användandet av orden 

har sändare 1 lagt till prefixet “ärke”, ett begrepp som innebär någon som är 

framstående eller har högsta rang, men kan också användas i nedsättande syfte för att 

förstärka en förolämpning. Slutligen påstår sändare 1 att Eva bara “är sig själv”. 

Detta tyder på att sändare 1 inte ser det som något positivt i att ”vara sig själv”. De 

dominerande normerna i tråden är i linje med Flashback i övrigt, och är väldigt hårt 

upprätthållna. Det sändare 1 skriver, kan tolkas som att ”vara sig själv” är accepterat så 

länge de rådande samhällsnormerna följs. 
 

Nedan har vi tre inlägg från olika sändare som är en svarskedja. 
 

Sändare 2: 

Det handlar inte om vad som är farligt, det handlar om vad som är attraktivt. 

Denna stackars flicka har helt missuppfattat vad män tänder på. 
 

Sändare 3: 

Tror det skeppet har passerat för henne. 
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Sändare 4: 

Tror inte ens hon var bjuden ombord på skeppet, och om hon mot all förmodan 

var det blev hon avsparkad så fort någon såg henne. 
 

Sändare 2 har svarat på ett föregående inlägg, där det ifrågasattes vad som var farligt 

med hår under armarna på en kvinna. Det föregående inlägget använde ordet “farligt” 

som ett lättsamt uttryck av att något var upprörande, inte att något var direkt fysiskt 

farligt. Det tyder på att sändare 2 misstolkade användningen av ordet, och tolkade det i 

sin bokstavliga bemärkelse. Hen påpekar istället att det handlar om Evas oförmåga att 

avläsa vad som anses attraktivt av det motsatta könet. Genom att omnämna henne som 

“stackars flicka” kanske sändare 2 anser att Eva handlat onormativt på grund av att hon 

varit oförstående. När hen påpekar hur Eva missuppfattat vad män tänder på utgår hen 

dessutom från ett heteronormativt perspektiv, utan att veta vad Eva egentligen har för 

sexuella preferenser. Diskursen som råder i tråden är i sig väldigt heteronormativ och vi 

kan härleda detta till homosocialitet, och som Hirdman (2002, s.19) beskriver som 

manliga band. Nästa två inlägg använder sig av idiomatiska uttryck för att ytterligare 

påvisa att kvinnan är oattraktiv. Att “skeppet har passerat” är ett metaforiskt uttryck och 

vi tolkar det här som att hon har fått sin chans, men inte tagit den. Sändare 3 menar att 

Eva har haft chansen att anpassa sig till etablerade könsnormer, men har inte gjort det. 

Sändare 4 fortsätter med metaforen och tar det steget längre. Hen menar att om Eva ens 

skulle tagit steget in i normgemenskapen skulle hon bli avvisad på grund av hon inte 

uppfyller samhällets skönhetsideal. 
 

Sändare 5: 

Ta en titt på hennes ansikte? Hon har gett upp. Kapitulerat för länge sedan... 

använder säkerligen inte ens parfym ... trosorna är säkerligen inte rosa heller.     
 

Sändare 5 är hård i sin kritik mot Evas utseende. Hon anses ha “gett upp” och 

“kapitulerat”, vilket hennes ansikte skulle spegla, enligt sändaren, och hen antyder att 

Eva inte är mån om sitt yttre. Genom att sändaren tar sig friheten att bedöma kvinnans 

utseende försätter han henne i en passiv position och fråntar henne sin autonomi. 

Sändaren tror sig också veta att Eva inte använder sig av produkter som är symboler för 

femininitet, vilka exemplifieras genom parfym och rosa underkläder. Dessa inlägg 

pekar på ideal och normer som är vanligt förekommande i flashbackdiskursen. Det råder 

en strikt genusordning som förtäljer vad en kvinna ska ha för attribut för att vara 
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attraktiv, och de är väldigt tydliga just i tråden. Enligt Ambjörnsson (2003 s.16) leder 

det ofta till bestraffning när normer som dessa bryts. Sändare 5 har här bekräftat vad 

som krävs för att vara feminin och anser att Eva inte lever upp till de förväntningar 

sändare 5 har. 
 

Sändare 6: 

Inte nog med att hon är äcklig, det står även klart att hon lider av en lätt 

utvecklingsstörning. Vilken 32-åring har Disneytavlor i vardagsrummet, 

bokhyllorna fulla med nallar och en Bambitröja? Skulle gissa på att hennes 

mentala nivå ligger på ett barn i förskoleåldern. 
 

Inlägget är ett svar på ett tidigare inlägg med påståendet att Eva inte är feminist, “hon är 

bara äcklig”. Även sändare 6 har valt att beskriva henne som äcklig, men hävdar 

dessutom att hon är utvecklingsstörd. Termen används ofta som en förolämpning mot 

någon, vars handlingar uppfattas som att gå emot sociala strukturer. Winther Jörgensen 

och Philips (2000, s.88) beskriver modalitet som när talare på olika sätt förbinds med 

sitt påstående. I meningen kan sändare 6 vilja få påståendet att framstå som en sanning. 

Hen använder frasen “det står klart”, som att det är något sändaren vet, istället för “jag 

tror att”, vilket förmodligen ligger närmare verkligheten. Sändare 6 kan omöjligt veta 

detta, eftersom det varken framkommer i artikeln eller någon annanstans. Hen är 

oförstående till att en 32-åring ka ha Disneytavlor och nallar i sitt hem. Utifrån den 

sociala praktiken ses det, i samhället, som icke normativt att förknippas med leksaker 

eller disneyparafernalia över en viss ålder, varvid flashbackdiskursen ger utrymme för 

hård bestraffning när det kommer till beteenden som går emot normerna. Genom att 

uttrycka det onormala i Evas ägande av ovanstående föremål reproducerar sändaren 

samhällsnormer som dikterar över vuxnas förhållande till föremål som anses barnsliga. 

Gauntlett (2008, s.112) skriver hur vissa aktiviteter ses som suspekta i en viss roll. 

Sändare 6 känner inte till kvinnans situation, om hon har barn, syskon eller någon annan 

familjekonstellation som skulle göra det accepterat att äga leksaker. Därav är detta 

inlägg mycket dömande då sändaren inte har några kunskaper om Eva som person. 

Slutligen tar sändare 6 sig friheten att bedöma Evas mentala ålder, som enligt hen ligger 

på en sexårings nivå. Påståendet är i relation till de tidigare onormativa företeelser som 

sändaren tror sig se. 
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4.1.2 Oviktig fråga eller försvarare 

Vi stötte på fler inlägg, än vi förväntat oss, som hade en neutral eller ifrågasättande 

ställning till trådens ämne. Det visade sig att 38 av de 144 inlägg vi samlade in kunde 

placeras i den här kategorin. En del sändare ansåg att händelsen inte var något att 

uppröras över eller ens ta upp, medan andra tog Eva i försvar och argumenterar för 

hennes rätt att göra vad hon vill med sin kropp. Några går till angrepp mot hatarnas, ofta 

omotiverade, förolämpningar av kvinnan och ifrågasatte motivationen bakom deras 

attacker, ibland med frågor om deras egna hårbortagningsvanor.  
 

Sändare 7: 

Helt sjukt att armhålan kan få en egen artikel i tidningen. Personligen anser jag 

att man får tycka vad man vill om orakade armhålor - att det är vidrigt, snyggt, 

sött, fantasifullt eller vad fan som helst. Samtidigt tycker jag att man själv ska få 

välja hur man vill se ut. Är hon nöjd med det - fine. Hon verkar inte ha något 

som helst problem med sina armhålor och har människor problem med dem så 

är det deras problem. I TV syntes armhålan av misstag. Det absolut sjukaste 

med artikeln är att det faktiskt blev en artikel och att hon ställde upp. Det näst 

sjukaste måste vara att folk verkar bry sig. 
 

Sändare 7 tycker att det är “helt sjukt” hur en sådan händelse har fått så pass stor 

uppmärksamhet. Debattklimatet diagnoseras som absurt av sändaren och därmed också 

alla åsikter i debatten. Sändaren fortsätter med att hen personligen anser att det ska råda 

åsiktsfrihet om orakade armhålor, och betonar dessutom att individer själva ska få välja 

hur de ser ut. Sändaren använder orden “vidrigt, snyggt, sött, fantasifullt” eller “vad fan 

som helst” om andras åsikter i frågan om det normbrytande håret under armarna. Det 

faktum att “vidrigt” placerades först kan tolkas på två sätt. Det kan vara det ord som dök 

upp först och därför beskriver vad sändare 7 själv anser, eller det ord som använts av 

många andra sändare, då diskursen i tråden är en negativ inställning mot den typen av 

kroppsbehåring på kvinnor. Winther Jörgensen och Phillips (2000, s.76) beskriver hur 

personer kan förändra diskursordningen genom att bruka diskurser från andra 

diskursordningar. 

Sändare 7 har kommunicerat med en diskurs från en annan diskursordning, som skiljer 

sig från den i tråden. Det kan tolkas som att sändaren är van vid en annan 

diskursordning, därav förvåningen kring att andra sändare i tråden blev upprörda. Det 

kan uppfattas som att sändare 7 själv inte föredrar orakade armhålor, eftersom hen 
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använder en något nonchalant ton. Sändaren avfärdar det faktum att Eva själv är nöjd på 

ett relativt arrogant vis med frasen “fine”, men undviker ändå att göra påhopp på Eva. 

En återkoppling kan göras till sändarens tidigare uttalande: “man själv ska få välja hur 

man vill se ut”. Inlägget är ett av de få där det går att utläsa något slags motstånd mot 

kvinnor med orakade armhålor, som inte innehåller kränkningar. Sändare 7 påpekar att 

Evas armhåla visats i TV av misstag, och uttrycker förvåning över att artikeln skapades 

samt att Eva ställt upp på en intervju. Bilden av nyhetsdiskursen som sändare 7 har 

stämmer inte överens med den kommunikativa händelsen. Eftersom hen blev förvånad 

över att Eva ville synas i Aftonbladet efter den oavsiktliga händelsen, anser sändare 7 

förmodligen att en hårig armhåla egentligen är något genant. Däremot har sändaren 

genom sitt ställningstagande och uttalande om möjligheten att själv göra ett val tagit del 

i en transformering av diskursen i tråden. Inläggen som tillhör kategorin Påhopp har 

varit en del av att reproducera den diskursiva praktiken. Som Winther Jörgensen och 

Phillips (2000, s.80) skriver behöver människor inte vara medvetna om de ideologiska 

aspekterna av sitt handlande. Sändare 7 har inte varit medveten men är ändå kapabel till 

att göra motstånd i sin subjektsposition. 
 

Sändare 8: 

I dessa frågor ser man idioterna, som maskerat sig väl, krypa fram ur sina skal. 

Att hon inte rakar sig under armarna förstår jag ärligt talat inte hur fan någon 

kan bli upprörd över? Att inte kunna tänka sig att ha ett förhållande med någon 

som inte rakar sig under armarna är en helt annan sak. Har man sådana krav så 

har man, men att uttrycka hatiska åsikter om en helt okänd kvinna för att hon 

inte rakar sina armhålor är bara för jävla patetiskt. Kvinnor som inte vill raka 

sig under arma [sic] ska inte heller göra det, men de får vara beredda på att en 

del då väljer bort dem. 
 

Sändare 8 inleder med att benämna sändarna, som vi placerat i kategorin Påhopp, som 

idioter. Hen menar att de värderingar, som tidigare varit dolda kommer fram och 

“idioterna” utmärker sig i tråden. Detta påstående visar hur sändaren, vars åsikt är att 

håriga armhålor på en kvinna inte är något att bli upprörd över, kanske oftare rör sig i en 

miljö där en mer tillåtande diskurs normalt råder. När sändare 8 sedan befinner sig i 

flashbacktråden och dess diskurs, som skiljer sig markant, leder det därför till 

meningsskiljaktigheter (som tidigare nämnts på s.25). Sändare 8 skiljer på att inte gilla 

håriga armhålor och att inte kunna tänka sig vara i ett förhållande med en person som 
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inte rakar sina armhålor. Detta är ännu ett tecken på att sändaren vanligtvis vistas i en 

mer tillåtande miljö och att normen om vad som är tillåtet skiljer sig från denna del av 

Flashback. Diskurser som till exempel den feministiska diskursen uttrycker vanligtvis 

att individen själv har makten över sin kropp och får göra vad en vill med den, utan att 

behöva bli kränkt för det (Ambjörnsson, 2003 s.291). Sändare 8 anser att hårborttagning 

inte ska vara ett tvång, men påstår samtidigt att kvinnor måste vara beredda på att bli 

bortvalda av “en hel del” människor som potentiella partners. Winther Jörgensen och 

Phillips (2000, s.80) beskriver hur diskursiv praktik kan bidra till reproduktion av 

diskursordningen den ingår i. Sändaren reproducerar diskursen om bestämda 

könsnormer som kvinnlig hårborttagning tillhör. Vidare leder det dessutom till en 

fortsatt syn på kvinnlig kroppsbehåring som onormalt och något majoriteten av män 

skulle välja bort. 
 

Sändare 9: 

Suck. Gör något vettigt av era liv. Rita en teckning. Engagera er politiskt. 

Knyppla. Bygg med lego. Skriv en haikudikt. Drick en stadig grogg. Vad som 

helst! Finns det verkligen inget intressantare i era liv än att hata en kvinna som 

ni aldrig kommer att träffa eller någonsin kommer att ligga med för att hon inte 

rakar sig under armarna? Att detta piskar upp folk till raseri är fan pinsamt.      
 

Sändare 9 är i inlägget väldigt rättfram i sin opposition mot den diskurs som används av 

de i tråden som häcklat Eva, samt tråden självt. Sändare 9 riktar direkt kritik till de 

sändare som gjort påhopp, men uttrycker sitt fördömande på ett mer humoristiskt och 

sansat vis än, till exempel det föregående inlägget. Hen anser att deltagarna borde ta upp 

en annan aktivitet än att engagera sig i trådens ämne, exempelvis att knyppla, skriva en 

haikudikt eller engagera sig politiskt. Winther Jörgensen & Phillips (2000, s.78) 

beskriver att vissa diskurser har större genomslagskraft än andra i specifika situationer. 

Sändaren ser andra diskursordningar, t.ex. den politiska som viktigare än den som finns 

just i tråden. Angreppet på trådens rådande diskurs ser vi som en självklar utmaning och 

ett ifrågasättande av densamma, samt den diskursordning som upprätthåller den miljö 

där samtalsämnen som detta uppstår. Sändare 9 ifrågasätter därav poängen med en 

diskussion som fokuserar på hur en individ utsätts för ett överväldigande hat för att Eva 

inte faller användarna i smaken. Sändaren använder sig av ett språk som är menat att 

förminska de hatiska användarna genom att ifrågasätta deras livsval när intresset för att 

anonymt näthata en kvinna är så starkt. Sändaren använder uttrycket “piskar upp folk 
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till raseri” då användarnas reaktioner kom snabbt och häftigt efter artikelns publicering. 

Sändare 9 ser det som löjeväckande när andra sändare med sådan lätthet upprörs av 

ämnen som artikeln i fråga, vilket hen tycker är något som drar ner nivån på diskursen. 
 

Sändare 10: 

Förstår inte ni som hatar att nyhetsvärdet ligger just i att ni hatar och uttalar er 

nedsättande och att ni inte vill ligga med tjejen? Humoristiskt på något sätt. För 

övrigt är de tjejer jag träffar med hår under armarna jäkligt medvetna och 

reflekterande människor som antagligen inte hade velat ligga med någon som så 

rabiat upprör sig över lite armhår i alla fall. Misstänker dock att det här rör sig 

om någonting större än ett armhår och istället handlar om den utbredda 

antifeminism som gror just nu. 
 

Sändare 10 påbörjar sitt inlägg med att uttrycka sin förnöjelse över att de hatande 

sändarna inte insett att det är deras hat som skapar nyheten. Sändare 10 upplyser de 

hatande sändarna att de är anledningen till att tidningsartikeln existerar från första 

början. Sändaren beskriver hur diskursordningen reproduceras, vilket inte kan vara 

medvetet, enligt vår mening. Som hen nämner finns det en viss ironi i det, eftersom 

flera av inläggen i kategorin Påhopp är kritiska, inte bara mot Eva utan också mot 

artikeln i sig. Sändaren beskriver kvinnor som går emot könsnormer kring 

kroppsbehåring med positiva attribut som reflekterande och medvetna. De jämförs med 

de hatiska användarnas negativa attribut, vilka är rabiata och upprörda. Om vi utgår från 

Eva, som hon uttrycker sig i artikeln, uttrycker hon sig just medvetet, medan inläggen 

från kategorin Påhopp mer kan beskrivas som hätska och i många fall ogenomtänkta. 

Just den typen av uttryck ifrågasätts av flera i kategorin. 

Bergström och Boréus (2012, s.372) förklarar begreppet hegemoni som en diskurs som 

inte utmanas. Diskursen i tråden blir inte hegemonisk, utan maktrelationerna utmanas. 

Vi kan därtill reflektera över användningen, av begreppet “rabiat”, som sändaren har 

använt för att beskriva användarnas okontrollerade påhopp. Paralleller kan även dras till 

Flashbacks övriga diskursordning, där ofta orden “rabiat feminist” används, som ett 

begrepp för att beskriva individer som inte delar deras åsikter om jämställdhet. Till 

skillnad från andra inlägg i kategorin har denne sändare reflekterat över vad som är 

orsaken till alla kränkningar och påhopp. Sändare 10 har kunnat utpeka en ideologisk 

faktor, att språkbruket i de hatiska inläggen är en del av en större social praktik, 

nämligen antifeminism. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000, s.69) bidrar 
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diskursiva praktiker till skapande och reproducering av ojämlika maktförhållanden. 

Diskursen i tråden, ses av sändaren, som en del i den reproduktionen, och pekar ut den 

antifeministiska diskursen som för närvarande är aktuell. 
 

4.1.3 Normer och ideal 

Inläggen i kategorin berör könsnormer, bland kvinnor och män. I kategorin återfinns 

försvarare och motståndare. Aspekter som tas upp är bland annat mäns rutiner för 

hårborttagningsrutiner i förhållande till kvinnors, och vad som anses attraktivt av det 

motsatta könet. Andra könsnormer än just kroppshår tas även upp, så som kvinnans roll 

i ett förhållande och de krav som ställs på båda könen. 
 

Sändare 11: 

Killar ska inte få ställa krav, visst är det så? Så fort vi har krav på er så är vi 

sexistiska talibaner, men ni har för fan krav på oss också. Han ska tjäna bra, han 

ska vara rolig, han ska ha många vänner och han ska ha vara hård men samtidigt 

mjuk. Ingen klagar dock på detta, trots att det också är väldigt svårt för många 

män att uppfylla. 
 

Här kommer vi att benämna sändaren som “sändare” eller “han”, då det framkommer 

tydligt att personen bakom inlägget är en man. 

Sändare 11 har i sitt inlägg svarat på ett tidigare inlägg om kvinnors rätt att göra vad de 

vill. Uppmärksamheten riktas nu mot det han anser är ojämställdhet mot män. Han 

påstår att när män har krav på kvinnor bedöms de som “sexistiska talibaner”. Sändaren 

har med detta uttalande skapat en ”halmdocka” (se s.20) och uppfinner således en 

motståndare vars åsikter ses som radikala och ogenomtänkta för att göra sina argument 

mer övertygande. Sändaren fortsätter med att lista egenskaper som kvinnor vanligtvis 

vill att män ska ha. Värt att påpeka är att egenskaperna, sändaren nämner, är 

personlighetsdrag eller yttre faktorer, t.ex. många vänner eller bra lön. Det skiljer sig 

från vad de krav som ställdes på Eva. Det var till största delen utseenderelaterade 

kränkningar och påhopp. Det förefaller som om det finns stora skillnader mellan kraven 

som ställs på män och kvinnor i sändarens inlägg, men han tycks se dem som 

jämbördiga. Vi kan se diskursen som ett exempel på en ojämn maktfördelning mellan 

könen. Det enligt Holmberg (2003, s. 23) på grund av att de har olika förväntningar på 

sig och olika regler att förhålla sig till. 
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Sändaren fortsätter med att påpeka hur kraven är svåra att leva upp till, vilket är en 

generalisering, enligt vår mening. Han påstår dessutom att ingen klagar på det faktum 

att det ställs krav på män, trots att han tidigare i sitt inlägg gjort just det. Holmberg 

(2003, s.92) menar att de flesta män inte ser sig som ansvariga för kvinnoförtryck i 

samhället. När detta påtalas upprörs sändaren och känner sig orättvist anklagad, något 

som stämmer med innehållet i Holmbergs text. 
 

Sändare 12: 

En kvinnas utseende är A och O. Hon borde skämmas, hela poängen med 

kvinnan är (och förblir) att vara så attraktiv som möjligt för att locka den mest 

framgångsrika mannen. Och mannens roll är att finna sig en ”trofé 

/vandringspokal” som han kan låta andra män beskåda i avund och inse att han 

är ”alfahanen” ja detta kanske låter ”sjukt” för er vänstervridna flator - men så 

är det. En vis man sade en gång: ’jag gifte inte mig för kärlek, behövde en 

kvinna som kunde föda mina barn.’ Denna man borde respekteras och vördas. 
 

Sändare 12 inleder med att påstå att utseendet är det väsentliga hos en kvinna genom att 

förstärka sitt budskap med frasen “A och O”. Hen fortsätter med att Eva borde skämmas 

då det, enligt sändaren, är kvinnans uppgift att vara attraktiv och locka en framgångsrik 

man. Sändaren använder ord som “locka” och “alfahanne”, vilka är begrepp som 

används främst när det talas om djurriket. Ett biologistiskt synsätt präglas av att könen 

ses som att ha olika egenskaper baserat på genetik snarare än samhällsstrukturer 

(Nationalencyklopedin, 2014b). Sändarens språkbruk och syn på relationer kan därför 

ses som något primitiva eller förlegade, vilket är vanligt förekommande inom 

flashbackdiskursen. Sändaren bekräftar den förlegade synen på kvinnor genom att 

beskriva dem som “trofeér” och “vandringspokaler”. Hen menar att kvinnor är objekt 

för män att beskåda, vars enda värde ligger i att kunna få barn. Allt detta är tecken på att 

sändarens syn på könsroller är vad Holberg (2003, s.82) kallar för traditionella. Enligt 

vår tolkning bidrar det till att upprätthålla den antifeministiska diskurs som existerar i 

flashbacktråden. Sändare 12 tillägger också att det egna uttalandet kan ses som “sjukt” 

för några, som kallas för “vänstervridna flator”. Således är sändaren ändå medveten om 

att åsikterna kan uppfattas som kontroversiella i förhållande till det moderna samhällets 

värderingar. Sändaren använder begreppet “vänstervridna flator” som en nedsättande 

term för homosexuella kvinnor. Även individer med åsikter till vänster på den politiska 
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skalan blir en smädelse, som sändaren använder på sina meningsmotståndare, vilket 

ligger i linje med delar av diskursordningen på Flashback. 
 

Sändare 13: 

Aldrig hört om en man som blivit trakasserad/intervjuad av aftonhoran för att 

han rakat armhålan.. Uppmaning: do it!! Armhålehår som man kan spela fiol på 

är lika äckligt vems armhåla det än växer i! 
 

Sändare 13 angriper Aftonbladet genom att benämna tidningen som “aftonhoran”, samt 

med att jämföra en intervju med att bli trakasserad. Flera andra inlägg i flashbacktråden 

har likaså varit kritiska till Aftonbladet som media och den kommunikativa händelsen, 

vilket tyder på att inställningen är kännetecknande för diskursen i tråden. Sändaren 

påpekar att hen aldrig sett att en man bli intervjuad på grund av rakade armhålor, och att 

hen anser att håriga armhålor är äckligt på vem det än är. Detta framförs genom en 

humoristisk jämförelse av Evas hår under armarna och fiolsträngar. Likt flera inlägg 

inom kategorin Påhopp använder sändaren satir för att indirekt kränka Eva. Däremot 

utmanar sändaren den dominerande diskursen i tråden, som tycks anse att endast 

kvinnor ska raka sig under armarna, med sitt påstående att det är äckligt på båda könen. 

Den interdiskursivitet som Winther Jörgensen och Phillips (2000, s.77) beskriver finner 

vi i tråden, där olika synpunkter om normer för de båda könen existerar. 
 

4.1.4 Dubbelmoral 

I kategorin Dubbelmoral finns inlägg som visar en splittrad och motsägelsefull 

inställning. Flera påbörjar sitt inlägg med att påpeka att de inte vill vara elaka, men 

avslutar, trots det, med att kränka Eva. Flera sändare ser det som att en gräns har 

passerats när Eva självmant låter sig intervjuas i Aftonbladet, men att det var 

acceptabelt när hon visade sina armhålor i TV. 
 

Sändare 14: 

Hon må med all säkerhet vara både sexuellt hämmad och mentalt plågad då det 

är ganska uppenbart att hon saknar allt vad en attraktiv kvinna i dagens 

samhälle kan tänkas att associeras [sic] med… Men trots sina defekter så kan 

man ändå inget annat än att ge aktuell kvinna en ordentlig dos med 

högaktningsfullt beröm för att hon utan minsta förbehåll faktiskt vågar att vara 

sig själv och öppet stå för sina håriga armhålor… 
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I sitt inlägg börjar sändare 14 med att påstå att Eva är sexuellt hämmad samt mentalt 

plågad. Modalitet beskrivs av Winther Jörgensen och Phillips (2000, s.88) som att en 

person förbinds till sitt påstående. Påståendet vi beskrev i första meningen, från 

sändarens inlägg, visar på stark modalitet. Sändaren kan förmodligen inte “med all 

säkerhet” veta något sådant, eftersom artikeln inte på något sätt berör varken Evas 

sexualitet eller mentala tillstånd. Det handlar snarare om hur sändaren vill straffa Eva, 

vars handling, enligt diskursen i tråden, ses som en attack mot traditionella värden och 

normer. Eva förkroppsligar således fenomenet “hårig armhåla hos kvinnor”. Sändaren 

fortsätter nämligen med att hävda att Eva inte har några egenskaper, vilka kan klassas 

som attraktiva. Sändaren talar därmed för den dominanta diskursen i tråden som vill 

bevara de tidigare nämnda värdena. Sändaren påstår även att Eva lider av att inte 

anpassa sig efter normer om vad som anses som attraktivt för kvinnor genom att 

beskriva henne som “mentalt plågad”. Efter all kritik ger sändaren ändå Eva beröm för 

att hon vågar vara sig själv. Sändaren använder uttrycket “högaktningsfullt beröm”, 

vilket är ett intressant ordval då ordet högaktningsfull associeras med respekt, vilket 

sändaren med sina tidigare påståenden inte har visat. Ordet defekt används för att 

beskriva kvinnans brister, vilket är ett ord som kan associeras med varor och föremål 

snarare än människor, och är ännu ett exempel på ett inlägg där sändaren genom sina 

ordval nedvärderar kvinnan. Sändaren använder, som vi uppfattar det, genomgående ett 

högfärdigt språk, vilket tar fokus från kränkningarna i sig. Kritiken mot Eva kan därför, 

vid en första anblick, ses som lindrigare eftersom den döljs av omskrivningar. Det 

framkommer, vid närmare läsning, hur hårt sändaren kritiserar hennes beteende. 

Winther Jörgensen och Philips (2000, s.78) skriver att vissa diskurser har mer 

genomslagskraft än andra i specifika sammanhang. Det kan vi se i hur vissa sändare 

utmärker sig med högfärdigt språk som kan ha större genomslagskraft på specifika delar 

av forumet. 
 

Sändare 15: 

Jag tycke riofs [sic] inte hatet var befogat först eftersom hon knappast kan rå för 

att kameran filmar in henne och att ha orakade armhålor är, om än ruskigt 

osexigt, hennes ensak. Nu däremot har jag större förståelse för avskyn då hon 

uppenbarligen är ännu en exhibitionistist [sic] feminist som försöker göra en 

poäng av att vara så äcklig som möjligt. 
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Sändare 15 anser att hatet inte var befogat när Eva synts i TV, eftersom det var 

oavsiktligt. Sändaren tillägger att även om hen själv finner orakade armhålor osexigt så 

anses det vara Evas ensak. Inlägget är ett tydligt exempel på hur de sociala 

konstruktionerna framhäver det betydelsefulla i att vara sexig för det kvinnliga könet, 

samt hur det reproduceras i diskursen enl. (Holmberg, 2003, s.25). Dessutom kan ses 

hur den manliga homosociala gemenskapen kommuniceras implicit, då kvinnans roll 

syns tydligt i diskursen (Hirdman, 2002, s. 18). För sändaren har en gräns passerats när 

Eva väljer att vara med i Aftonbladet, och har därför större förståelse för det massiva hat 

som hon fått ta emot. Detta talar för att sändaren förväntat sig att Eva skulle skämmas 

över att hennes armhålor synts i TV av misstag, och ser det som en rätt att kränka henne 

när hon inte gjorde det utan istället lät sig intervjuas. Sändaren påpekar med modalitet 

(se s.20) att Eva är en feminist som försöker provocera med sina handlingar. Sändaren 

påstår också att Eva försöker “göra en poäng över att vara så äcklig som möjligt”, vilket 

skulle betyda att hon planerat att framkalla reaktioner med att låta sig intervjuas. I 

Aftonbladets artikel uttrycker Eva inga ideologiska förklaringar, utan påpekar att hon 

inte förstår varför händelsen väckt sådan anstöt (Svanberg, 2012). Slutligen använder 

sändaren “exhibitionistisk feminist” som ett derogativ för att beskriva Eva, vilket bidrar 

till att forma den antifeministiska diskurs som råder i flashbacktråden. 
 

Sändare 16: 

Jag tycker de är strongt av tjejen att gå med på att intervjuas. Själv hade jag 

skämts ihjäl och flyttat utomlands direkt efter melodifestivalen i lördags. Ser 

ofrächt [sic] ut med hår under armarna på tjejer, kan inte tycka de är attraktivt 

nånstans även om jag försöker. I synnerhet när håret är lite fuktigt. Japp, jag e 

själv av de kvinnliga könet. 
 

Sändare 16 har i sitt inlägg utgett sig för att vara kvinna och kommer således betecknas 

som hon i texten. Sändaren inleder sitt inlägg med att framföra hur hon tycker att Eva 

varit modig som ställt upp i intervjun. Enligt sändaren är händelsen så pass generande 

att hon själv skulle valt att flytta utomlands framför att stanna kvar i landet. Enligt 

Ambjörnsson (2003 s.16) sker inte sällan bestraffning mot någon som bryter mot 

normer, vilket kan vara orsaken bakom att vilja fly. Hon fortsätter sedan med hur det ser 

ofräscht ut när kvinnor har hår under armarna, ett argument som förekommit i ett flertal 

andra inlägg och som är en återkommande ståndpunkt i diskursen. Håret har upprepade 

gånger beskrivits som “äckligt” och “onaturligt” i tråden. Sändaren i det här inlägget 
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använder ett något mildare uttryck men kan ändå tyckas reproducera diskursen om håret 

som något onaturligt. Sändaren tar dessutom upp att hon inte tycker hår är attraktivt 

även om hon försöker tycka det. Meningens uppbyggnad talar för att hon för en kamp 

med att försöka övertyga sig själv om det attraktiva med hår under armarna. Det råder 

en viss interdiskursivitet (se s.20) och sändaren har förmodligen tagit del av en annan 

diskurs som har en mer tillåtande inställning till Eva och händelsen. Winther Jörgensen 

och Phillips (2000, s.77) beskriver att diskurser som blandas på ett konventionellt sätt 

upprätthåller den dominerande diskursordningen. Sändaren upprätthåller ändå den 

dominerande diskursiva praktik som uttrycker en negativ syn på händelsen trots att hon 

delvis försvarar Eva. Sändare 16 använder också sin position som kvinna för att ge 

kredibilitet åt sitt inlägg. 
 

Sändare 17: 

Jag vill inte vara elak, alla ska givetvis få vara hur dom vill, och även klä sig för 

den delen. Men gud förbannat vilken uggla till kvinna. Hon ser ut att vara 

utvecklingsstörd eller något :S 
 

Eva jämförs med en uggla, vilket kan associeras med det förolämpande uttrycket 

“rugguggla”, och på så vis antyds att hon är oattraktiv. Sändare 17 använder frasen “gud 

förbannat”, vilket kan associeras med religion, men används här sannolikt endast för att 

förstärka förolämpningen. Sändaren fortsätter med att hävda att Eva ser 

utvecklingsstörd ut. En term sändaren använder som ett derogativ för att trycka ner Eva. 

Vi tolkar användandet av ordet “utvecklingstörd” som infantilt och omoget, en 

förolämpning utan mer betydelse än att du ogillar individen. Det stämmer överens med 

resten av inlägget, som endast kan tolkas som ett uttryck för sändarens förakt för Eva. 

Det faktum att sändaren inleder med åsikten att alla ska få se ut hur de vill, samt påstår 

att hen inte vill vara elak med inlägget, blir motsägelsefullt då sändaren sedan direkt 

följer upp det med att förolämpa Eva. Däremot är det något som ligger i linje med 

Flashbacks diskursordning, där användarna uttrycker sig fritt. Sändaren utnyttjar den 

yttrandefrihet och fria miljö som diskursordningen kännetecknas av, och reproducerar 

den diskurs på Flashback där påhopp och kritik är vanligt förekommande (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s.80). 
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Sändare 18: 

Jag stödjer kvinnors rätt att se ut precis som de vill, utan att behöva bli 

trakasserade för att de väljer att exempelvis låta bli att raka sig. Jag stödjer även 

min egen rätt att tycka att håriga kvinnor är äckliga, utan att behöva rättfärdiga 

det genom någon sorts ideologisk förklaring. 
 

Precis som i tidigare inlägg, av sändare 17, väljer sändare 18 att inleda med sitt stöd till 

kvinnors rätt att se ut som de vill, men i det här fallet tycker inte heller sändaren att 

kvinnor ska bli trakasserade för att exempelvis inte raka sig. Den inledande delen av 

inlägget kan placeras i diskursen som flera inlägg bland försvararna går att placera i, 

vilken kännetecknas av en mer tillåtande inställning till kvinnors beteende och normer 

överlag. Sändaren fortsätter med att betona sin egen rätt att få ha vilka åsikter hen vill 

om detta, ett ställningstagande som speglar den diskursordning på Flashback som står 

för yttrandefrihet. Utlåtandet kan tolkas som att sändaren ser ett samhälle som lider av 

åsiktsförtryck där hen slåss för rätten att ha åsikter, samtidigt som en dominerande 

diskurs skulle arbeta emot yttrandefrihet. Sändaren poängterar dessutom att hen inte 

behöver rättfärdiga sina påståenden med någon ideologisk förklaring. Således tar 

sändaren avstånd från all ideologi bakom sina uttalanden. 

Bergström & Boréus (2012, s.359) beskriver begreppet subjektsposition som den 

position man agerar utifrån i en diskurs. Sändaren försätter sig själv i en 

subjektsposition där hen ger sig själv makt genom att uttrycka hur ingen kan kritisera 

det hen just skrivit. Det råder en viss dissonans i att sändaren först uttrycker att ingen 

ska bli trakasserad för sina val, för att sedan förklara rätten till att tycka att Eva är 

äcklig. I och med sitt inlägg tycker sändaren dessutom att hen har rätt till att uttrycka 

den typen av åsikt. Det tyder på att hen inte helt kan särskilja mellan att ha en åsikt och 

att offentligt uttrycka samma åsikt. Sändarens uttalande, om att håriga kvinnor är 

äckliga, går därför emot tidigare påstående om kvinnors rätt till att se ut hur de vill utan 

att bli trakasserade för detta. Den senare delen av inlägget kan placeras i den 

dominerande diskursen i tråden, som tydligt uttryckt sitt förakt mot Evas beteende. 

Sändarens inlägg innehåller en interdiskursivitet, där två olika diskurser artikuleras, och 

i högsta grad motsäger varandra. 
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5 Diskussion 
I följande kapitel redovisas studiens resultat. Under rubriken diskussion kommer vi mer 

genomgående att tolka vår empiri utifrån våra teorier, främst Giddens 

struktureringsteori, då vi anser att den passar bättre till att se strukturer i ett vidare 

perspektiv, vilket hjälper oss knyta sändarnas individuella texter till diskursordningar. 

Resultaten diskuteras efter kategorierna, som rubriceras efter det som framkommer mest 

tydligt i resultaten. I slutet av diskussionen sker en återkoppling till 

datainsamlingsmetoden och begreppen reliabilitet och validitet. Uppsatsen avslutas med 

förslag på fortsatt forskning. 
 

5.1 Skämtsamma och sarkastiska inlägg 

Studien visar att inlägg i kategorin Påhopp är skämtsamma och sarkastiska. Orden 

äcklig eller vidrig används ofta i inläggen för att beskriva kvinnan. I tråden är 

användarna angelägna om att uttrycka sina åsikter om kvinnans utseende, vilket vi ser 

som utmärkande för de normuppehållande användarna. I de flesta fall ser de till att de 

fastställda normerna reproduceras. Även kvinnans mentala förmåga ifrågasätts 

upprepade gånger av sändarna. Inlägg som att “hon tar den korta bussen till skolan” och 

hur hon såg ut som ”den slöaste kniven i lådan” förekommer. Här sätts likhetstecken 

mellan upprätthållande av normer och normalbegåvning. Genom att bryta mot befästa 

normer är åsikten att individen måste vara lägre begåvad eller ha något slags 

förståndshandikapp. I diskursen är den dominerande ställningen att upprätthålla rådande 

normer och genom det utmåla normbrytare som icke önskvärda. Vi finner det 

besynnerligt att en så pass stor del av sändarna tror sig veta mycket om kvinnan, när den 

enda information de har tillgång till är en kort artikel i Aftonbladet. Således kan vi, 

enligt våra resultat, härleda dessa påståenden till en viss internetjargong där överdrifter 

och oberättigad självsäkerhet i sina åsikter är ett givet fenomen. Flera inlägg använder 

också feminismen som anledning till Eva beteende, eller feminist som ett derogativ i 

samband med andra kränkningar. En stor del av den diskursordning vi undersökt i 

tråden tycks ha en antifeministisk ställning, vilket blir tydligt när många inlägg inte bara 

kritiserar kvinnan i artikeln utan kvinnor i allmänhet. 
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5.2 Utmanare av diskursen 

Det som till största del kännetecknar inläggen i kategorin Oviktig fråga och försvarare 

är dessa sändares förvåning över varför händelsen skapade sådan uppståndelse. Vi har 

efter vår analys förstått att trådens diskurs inte varit så likriktad som vi först trodde. Vid 

datainsamlingen visade det sig att i 38 av de 144 inläggen ställde sig sändarna frågande 

till tråden och till hatet mot kvinnan. Den dominerande diskursen i tråden är alltså inte 

obestridd utan utmanas i hög grad. En annan genomgående trend bland inläggen, i 

denna kategori, är att de ofta är både längre och mer resonabelt skrivna jämfört med de 

andra kategorierna. Till skillnad från inläggen i kategorin Påhopp som till största del är 

både kortare, och som vi tolkar det, hastigt skrivna för att ge uttryck för sin avsky mot 

kvinnan. Detta genom att antingen kalla Eva något okvädesord eller ifrågasätta hennes 

chanser att hitta en partner. De sändare som fått sina egna normer ifrågasatta blir 

manade att skyndsamt bekräfta dessa normer genom att på ett ritualiserat och offentligt 

sätt hänga ut och häckla normbrytaren. De som ifrågasätter hatet kan komma från en 

ståndpunkt där de själva inte hade några normer att återupprätta, och har därför lättare 

att ta sig tid till att författa ett mer genomtänkt inlägg. Vi menar därför att användarna i 

kategorin oviktig fråga och försvarare kan vara del av helt andra diskurser än 

påhopparna. Ett exempel är den feministiska diskursen, är sällan förekommande i 

flashbacktråden, men som vi ser är vanligare inom andra delar av samhällets 

diskursordning. Det är många sändare som också kritiserade påhopparnas 

livsprioriteringar och ser det som befängt att ödsla tid på att hata en kvinna de med 

största sannolikhet aldrig kommer träffa. Det kan från deras synvinkel verka ologiskt att 

lägga så mycket energi på den hatiska diskursen, vilket vi har fått en förklaring på. Det 

ses som viktigt att bekräfta normer genom rituell uteslutning. 
 

5.3 Konservativ syn på normer 

I kategorin Normer och ideal återfinns både motståndare och försvarare till kvinnan, 

även om en klar majoritet är negativt inställda till händelsen. Inläggen berör dock inte 

endast händelsen, utan diskuterar kroppshår generellt. Det finns en del motsägelser då 

flera sändare uttrycker att de har olika preferenser när det kommer till kroppshår på 

kvinnor och män. Inläggen i denna kategori rör dessutom andra normer, så som 

könsroller och kraven som ställs på män respektive kvinnor i relationer. Den 

dominerande diskursen i tråden har en relativt konservativ syn på normer, och dessa 

sändare blir upprörda när de befästa normerna i samhället bryts. Somliga är mycket 
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radikala i sina åsikter och ser endast kvinnor som en ”livmoder” och som en ”trofé” för 

män att äga. Även en jämförande diskussion pågår och användarna resonerar kring de 

ideal som gäller för kvinnor och män. Flera poängterar de krav de själva har på en 

kvinna i ett förhållande, samt vad män finner attraktivt. 

5.4 Motsägelsefulla åsikter 

Kategorin Dubbelmoral kännetecknas av en tydlig interdiskursivitet. Utöver att de olika 

användarna har konflikterande åsikter, talar de i den här kategorin dessutom emot sig 

själva i sina egna inlägg. Motsägelsefulla åsikter är olika påtagliga i inläggen. Det tyder 

på att somliga inte är medvetna om att de har åsikter som talar emot deras egna, och 

kanske inte har en stark ideologisk grund bakom sina åsikter. De kan också, likt många i 

kategorin Påhopp, varit förhastade i sina inlägg. Flera uttrycker en acceptans av när 

kvinnan av misstag syntes i TV då det var något som låg utanför hennes kontroll. 

Däremot har de senare ställt sig negativa till händelsen när kvinnan intervjuats eller de 

sett facebookeventet “Ta håret tillbaka!”, där otaliga kvinnor visat sitt stöd genom att 

publicera bilder på sin egen armhåla. Detta tyder på att det finns en gräns för när håriga 

armhålor på en kvinna slutar vara accepterat. Flera sändare påbörjade dessutom sina 

inlägg med att de inte ville vara elaka eller att de stod för att alla skulle få se ut hur de 

ville. Trots detta, kränkte eller kritiserade de ändå kvinnan eller normerna som brutits, i 

sitt inlägg. Kategorin är inte fullt så hätsk som kategorin Påhopp, men inte heller lika 

tillåtande som kategorin med försvarare. Vi tolkar det som att flera av användarna 

menar väl och försöker visa stöd för kvinnan, dock uppstår dissonans i vissa åsikter när 

många både står för sin egen rätt att yttra sin kritik och samtidigt ger stöd till idén om 

allas rätt att vara som de vill. 

5.5 Diskussion utifrån teorier 

Vi har i uppsatsen tagit del av och kategoriserat 144 inlägg ur flashbacktråden 

“Flashade armhålan fullt med hår på melodifestivalen - Visar upp det stolt i Tidningen”. 

Det faktum att tråden har 972 inlägg skrivna under 4 månader, varav hälften skrivna 

under trådens första dygn, är talande för hur mycket reaktioner en normbrytande 

händelse kan generera. Stora delar av inläggen handlar om mäns preferenser och vad 

män finner attraktivt. Många ställer sig kritiska till normbrytande beteende hos kvinnor, 

inte bara håriga armhålor.  
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Genom vår studie kan vi härleda detta till den manliga homosocialitet och 

heteronormativitet som råder i flashbacktråden. I homosociala gemenskaper har det 

heterosexuella förhållandet en central plats (Hirdman, 2002, s.20). Det är något vi kan 

se i tråden. Eva nämner i artikeln hur förvånad hon blev över uppståndelsen, inte minst 

eftersom det var internationella kvinnodagen några dagar innan. Många i tråden blev 

provocerade av det uttalandet, vilket kan bero på att debatten som följt händelsen har 

handlat mycket om manssamhället. När det påtalas för sändarna, som vi identifierar som 

män genom hur de uttalar sig, upplever de sig orättvist anklagade. Vi uppfattar att de 

inte känner sig ansvariga för kvinnoförtryck.  
 

I tråden ser vi starka homosociala band, vilket gör att männen som grupp kollektivt 

försvarar sig. Den som inte sätter den manliga gemenskapen först riskerar att uteslutas 

eller bli påhoppad. Holmberg (2003, s.92f) visar att homosocialiteten synliggörs tydligt 

när ett fåtal personer öppet tar ställning för kvinnors rättigheter eller förenar sig med det 

andra könet. En minoritet, på ungefär en fjärdedel, försvarar kvinnan. En stor del av 

nätdiskussionen består av att försvararna ifrågasätter normer, och frågar männen i tråden 

om deras hårborttagningsrutiner, varpå en debatt följer om vilket manligt kroppshår som 

är accepterat att raka bort. Däremot besvaras aldrig många av försvararnas inlägg, även 

om de ställer tydliga frågor till de andra sändarna. Det är ett tecken på att de flesta i 

kategorin Påhopp inte har konkreta argument för sitt hat, utan handlar impulsivt i sin 

strävan efter att bekräfta normerna. Homosocialitet och dess system av normer och 

förväntningar på könen förs vidare i tråden, som kan ses som ett homosocialt medierum 

där en hierarkisk ordning kommuniceras implicit. 

Eftersom män har tillgång till samhällets maktresurser i större utsträckning styr de över 

vad debatten ska handla om och vilken riktning den tar (Hirdman, 2002, s.20f). 

Tråden består också av flera olika diskurser som utmanar varandra. Patriarkala 

strukturer i samhället återspeglas i tråden och strider för bevarandet av normer, varpå 

många av inläggen kan placeras i en kritisk och antifeministisk diskurs. Dessa möter 

motstånd av försvararnas mer öppna och tillåtande diskurs. Det finns flera sätt att se på 

normer i samhället, men i tråden är det den normbevarande synen som dominerar. 

Sändarna intog olika positioner, både till händelsen och artikeln om Eva, vilket stämmer 

med Stuart Halls receptionsmodell (se s.2). Flera hade en negativ inställning till artikeln 

och Eva, och antog således en oppositionell position där de tolkar situationen efter den 

sociala kontext de befinner sig i. Bland många kan vi se en generell misstro till 
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Aftonbladet som medium. Flera av försvararna kan identifieras som förhandlande, då de 

visade stöd för Eva, men motsatte sig den kritik hon fått.  
 

Följande avsnitt behandlar mikroprocesser och makrostrukturer. De sociala strukturerna 

styr samtalet i tråden och användarna i vad de skriver. Gauntlett (2008 s.102) menar att 

sociala strukturer däremot inte är fasta, utan förändras i takt med förändringar i det 

sociala samspelet. Här spelar människors individuella handlingar in. Varje val och 

handling som görs, t.ex. i flashbacktråden, är mikroprocesser som på något vis influerar 

och influeras av de sociala strukturerna omkring oss. Genom att t.ex. ignorera eller gå 

emot de befästa men ofta oskrivna reglerna i dessa strukturer kan individer skapa 

förändring. Det sker en maktkamp inom diskursen i tråden där normer både bryts och 

reproduceras. Denna mikroprocess leder till ifrågasättande av strukturer i tråden men 

har en begränsad effekt på samhället i stort. Initiativ som får stor genomslagskraft, till 

exempel facebookgruppen “Ta håret tillbaka!”, som senare fick medial uppmärksamhet, 

kan påverka i större utsträckning. Facebookgruppen är ett klart exempel på att 

aktiviteter som att ta bilder på sin egen armhåla för att visa omgivningen sitt missnöje 

med rådande normer är mikroprocesser som kan göra stort avtryck på strukturer.  
 

Gauntlett (2008 s.103) har visat att ett litet avsteg från det normativa skapa stora 

reaktioner, men det är också då det inlärda “normala” kan förändras. 

Regler för socialt beteende är som sagt sällan nedskrivna och existerar endast mentalt. 

Genom att exponeras för företeelser som går utanför det “normala” eller tvingas 

reflektera över varför vi handlar på ett visst sätt, kan vi förändra vårt synsätt och således 

de sociala strukturerna som styr vårt handlande. Normer och regler skapas och 

upprätthålls genom våra omedvetna rutiner för att skapa en känsla av trygghet och 

struktur i vardagen. Det skapar sociala konventioner som människor tar för givet (ibid, 

s.101ff). 

När Eva inte motsvarar de förväntningar många i flashbacktråden har kritiseras hon för 

sitt beteende. Vi har sett hur maktstrukturer såsom den antifeministiska diskursen är 

hegemonisk, att traditionella värden och könsroller upphöjs medan ifrågasättande röster 

blir ignorerade. Resultatet visar hur dessa maktstrukturer reproduceras och upprätthålls 

inom tråden. Det korresponderar med vår förförståelse vilket var att den allmänna 

stämningen var värdekonservativ, men framförallt kvinnofientlig. Vi anser att diskursen 

i tråden är en del av en större social praktik, och på så vis bidrar till att upprätthålla 
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normer och ideal som råder i samhället. Vi kan se i tråden hur inläggen fungerade som 

ett slags förtryck mot individer som inte rättar sig efter samhällets normer. 

5.6 Slutsatser 

Vi ser att den dominerande diskursen i tråden har en antifeministisk ställning och en 

konservativ syn på normer. Detta tydliggörs när kvinnor i allmänhet kritiseras och 

genom att sändarna upprörs när de befästa normerna bryts. Flera sändare försöker 

dessutom upprätthålla dessa normer genom rituell uteslutning av individer som bryter 

normer. En grupp sändare har åsikter som talar emot sig själva, vilket framkommer 

tydligare i vissa inlägg än i andra. Sändarna verkar i många fall vara omedvetna om att 

de har konflikterande åsikter. Det uppstår också dissonans i deras åsikter när flera står 

för både sin egen rätt att kritisera Eva och samtidigt stöder idén om allas rätt att vara 

som de vill. 

 

5.7 Kommentar till begreppen reliabilitet och validitet 

Gällande reliabiliteten anser vi att resultaten kunde blivit mer nyanserat om vi gjort 

alternativa tolkningar av inläggen. Validiteten anser vi är tillräcklig då materialet och 

frågeställningen hör ihop. 

 

5.8 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på framtida forskning är att göra en jämförande studie för att se hur samtalet 

skiljer sig mellan olika sociala medier eller forum. För att få en djupare förståelse för 

näthatet och diskursen på ett forum föreslår vi intervjuer med användare och skribenter. 

Detta ger även ett nytt perspektiv på redan existerande forskning som finns om näthat, 

både intervjuer med de drabbade och textanalyser. Det skulle också vara intressant att 

närmare undersöka hur en debatt förändras över tid, och studera vilka faktorer som kan 

ligga bakom en eventuell förändring. 
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