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Abstract   Total number of pages: 38 

Misogyny in gaming culture – a qualitative discourse analysis of the reproduction of 

patriarchal dominance in the gaming culture is based on Teun A. van Dijk's belief that a 

dominant group continuously produces and reproduces its social dominance over a 

subordinate group by using the language. The members of this group do not simply do this by 

being. A person does not want to risk damaging its reputation which makes the dominant 

group forced to use various strategies to reproduce its dominance. Extreme behaviors such as 

misogyny could be one such strategy. With the help of Sylvia Walby’s theories of patriarchy 

as an oppressive and dominating group and Hillevi Lenz Taguchi’s statements about women 

and other minorities as inferior against patriarchy, my thesis want to examine how this 

patriarchal power arises. Previous research has shown that cultures which glorifies violence is 

in a way a seed for misogyny and that act in turn provides a control over women which keeps 

them in check. Other research has also shown that there exists an active opposition from 

private parties against misogyny and discrimination in gaming culture. It examines the 

dominant groups reproduction on the internet, the specific strategies used for the 

reproduction, how the material differs depending on the context in which it is written in, how 

the resistance looks to anti-feminism and misogyny and what kind of strategy exceedance of 

themes were used. The study has involved analyzing the comment field on a news article and 

a forum thread on the internet. In total, 272 comments were analyzed. 

The results have shown that the use of subtle strategies are more common than the use of 

direct ones. Which shows that the members of the dominant group may be concerned about 

their social status. However, the extreme behaviors as well as direct reproductive strategies 

are more common in internet-based contexts which involve a more secluded environment, 

where the operator is more protected and less publicly undressed for others. Furthermore there 

was a liaison between van Dijk’s theory and the theory of patriarchy which indicated that 

when the writers showed reproduction of dominance it was also an indication of patriarchal 

oppression. Also, three themes were sifted during the analysis of the material. These were 

used by writers that would legitimize their arguments and were constructed regardless of any 

strategy used. 

Keywords: patriarchy, feminism, discourse, reproduction of dominance, gaming, gaming 

culture, flashback, gamereactor, misogyny, internet, CDA.  
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1. Inledning och bakgrund 
Sedan etableringen av internet har människor nyttjat dess oinskränkta möjlighet att föra en fri 

talan med egen rätt till anonymitet och villkor för hur det ska framföras. Alla får en talan, vare 

sig hen är heltidspolitiker eller sjukpensionär och i många fall kan det anses främja de yttersta 

formerna av demokrati när alla kan föra sin talan på egna premisser. Ett av de mer berörda 

och uppmärksammade problemen kring fri talan på internet anses vara det outgrundliga hat 

som ofta förekommer. Näthat anses vara en kränkande och hatisk akt som kan innebära 

spridning av kränkande uppgifter, ren diskriminering och hatbrott (natvaro.eu, 2014). 

Framförallt är kvinnohat en framträdande företeelse på internet, som exempelvis Uppdrag 

Granskning har uppmärksammat i sitt reportage Män som näthatar kvinnor (SVT, 2013). 

Varför önskar man att en kvinna ska våldtas, dödas eller skadas för dennes åsikt eller 

ifrågasättas för sina metoder enbart för att hon är född som kvinna? 

Ett annat uppmärksammat exempel handlar om Anita Sarkeesian, mediekritiker och feminist, 

som sommaren 2012 blev mordhotad och sexuellt trakasserad på nätet då hon via 

videobloggen Feminist Frequency utforskar de stereotypiserande klyschor kring kvinnor inom 

gamingkulturen. Gamingkulturen är en engelsk term för att belysa tv-, dator- och andra 

former av interaktiva spel som en kulturyttring och en social samvaro (spelkultur.nu, 2013). 

Efter en kickstarterkampanj för att finansiera Feminist Frequency blir hon utsatt för sexuella 

trakasserier och hot för sina åsikter om gamingkulturen (Sarkeesian, 2012). Ytterligare ett 

exempel handlar om Zoe Quinn, indie-spelutvecklare, som i september 2014 blir 

uppmärksammad när ex-pojkvännen påstår att Quinn varit otrogen med en rad olika män, 

varav en av dem är en erkänd speljournalist för speltidningen Kotaku. Händelsen 

uppmärksammas på Twitter där en grupp påstår vilja diskutera frågor om journalistisk sed, 

integritet samt agendadrivna syften i speljournalistkåren. I och med detta talas det rikligt om 

Quinn och Sarkeesian privatliv samt ifrågasättande angående deras agenda i gamingkulturen. 

Även Brianna Wu, en annan kvinnlig spelutvecklare, blir utsatt för hot och blir åtskilliga 

gånger trakasserad på twitter och i mail (SVT, 2014). 

Att Sverige anses vara hem till ett flertal spelföretag som stadigt växer sig starkare och gör sig 

nämnvärda runt om i världen kan tyda på att ett större inflytande i kulturen bereder väg för att 

fler initiativtagare vill förhindra diskrimineringen i spelvärlden (von Arndt, 2014). Att 

undersöka en sådan mansdominerad struktur i gamingkultur vilket dessutom är ett relativt 

outforskat forskningsområde kan successivt bli ett hjälpmedel för hur svenska spelföretag och 
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andra medier kan ta utvecklingen vidare med att motverka hat och diskriminering på nätet och 

i, detta fall, spelkulturen. Målet med denna studie är att ta reda på hur hat mot kvinnor rent 

konkret kommer till uttryck i debatter om spelkultur. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur näthatet i allmänhet och misogyni i synnerhet manifesteras på 

internetforum som handlar om spelkultur. För att uppnå studiens syfte har jag följande 

frågeställningar: 

1. Vilka maktstrategier används för att reproducera dominans i gamingkulturen på 

internet och vilka är de vanligaste förekommande språkliga makstrategierna som 

används? 

2. Hur skiljer sig strategierna åt beroende på i vilken kontext det skrivs i? 

3. Hur framförs motstånd mot anti-feminism och näthat? 

4. Vilka överskridande teman bland maktstrategierna har varit framträdande? 

1.2. Tidigare forskning 
Det finns en del studier som har gjorts som tydligt knyter an till föreliggande uppsats. En 

amerikansk studie har exempelvis utforskat relationer mellan kvinnohatande och utövandet av 

tv-spelandet och den förståelsen kring detta samspel. Resultatet påvisade ett tydligt samband 

med våldsbenägna spel och höga nivåer av kvinnohat (Nelson, 2014). Således kommer 

studien undersöka ifall kvinnohat är en ofta förekommande del i gamingkultur samt ifall det 

mynnar ut i rena dödshot till verksamma mediekritiker och spelutvecklare med betoning på 

deras kön. 

I vetenskapliga tidsskriften Journal of Curriculum Theorizing från november 2013 skriver 

Jennifer Jenson och Suzanne de Castell en vetenskaplig artikel om kvinnors utrymme i en 

dominerad maskuliniserad kultur samt det förhållande av utanförskap som kvinnor möts av 

som marginella subjekt i spelindustrin och sexualiserade objekt i underhållningsindustrin. 

Tesen i texten omfattar att framföra kritik, argument och politiska diskussionerna om 

gamingkultur för att motverka denna diskriminering, vilket har gett resultat i mediesfären tack 

vare starka privata aktivister som motverkar det våld och misogyni som länge varit 

okommenterad av spelindustrin (Jenson & de Castell, 2013). Studien väljer att problematisera 

hur politiskt inflytande kan påverka nöjesindustrin till att förändra och motverka utanförskap 

för kvinnor. I denna undersökning vill jag problematisera, precis som Jenson och de Castell, 
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hur kvinnohat är framträdande samt hur det kan leda till exkludering av minoriteter i 

gamingkulturen. Utifrån detta har jag dessutom även utformat den tredje frågeställningen i 

studien. Intresset av att undersöka hur motståndet mot anti-feminism och näthat med grund 

utifrån de Castell och Jensons resultat om privata aktivister är intressant i mening om hur 

denna kultur kan utvecklas och bli mer inkluderande. 

Martina Persson och Ida Nyman har i sin studie ”Hoppas du blir våldtagen jävla äckel” – En 

kvalitativ studie om kvinnohat: sju kvinnors erfarenheter baserat på massmedier (2013) 

undersökt hur kvinnor har mottagit näthat samt i vilken form det tar. De kom fram till att de 

främsta hoten involverade inslag av sexualitet och våld samt att ämnen såsom feminism och 

rasism provocerade mest. Slutsatsen de kom till är att kvinnor hålls på plats genom dessa hot 

och får på så sätt ett minskat handlingsutrymme i det offentliga. Även min studie diskuterar 

den sociala praktiken i diskursen om näthat gentemot kvinnor, där reproduktion av dominans 

kan ses som en konsekvens. 

Det handlar om kvinnohat är en annan uppsats kring hat mot kvinnor som är skriven av Clara 

Sagström (2014). Studien strävar efter att undersöka den kritik/hat som sex 

radioprogramledare på Sveriges Radio fått erfara med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Studiens resultat kom fram till att hatet var främst riktat mot kvinnor, men också 

homosexualitet och annan etnisk bakgrund kom på tal. En av studiens utgångspunkter är 

teorin om könsmaktsordningen och dess betydelser för makstrukturer i samhället där män ses 

som överordnade kvinnor.  

1.3. Urval och insamling av material 
För att fullborda denna diskursanalytiska studie insamlades ett material av texter 

(kommentarfält och forumtrådar) som studerades för att utläsa mönster i de språkliga 

sammanhang som utgörs av internetkommentarer i olika former. Därefter har jag systematiskt 

försökt beskriva hur den dominanta gruppen reproducerar sin dominans i dessa språkliga 

sammanhang. Sedan har materialet som analyserats kategoriserats för att ge en kvantitativ bild 

av förekomsten av de sex reproduktionsstrategierna, vilka är utformade av diskursteoretikern 

van Dijk (1992), som kommer fungera som studiens analysverktyg. 

Uppsatsen samlade sammanlagt in 298 kommentarer från två internetsidor (flashback.org och 

gamereactor.se). På Gamereactor studerades en nyhetsartikel Speldebattören Anita Sarkeesian 

mordhotad (Gamereactor, 2014) där totalt 101 kommentarer samlades in. Från Flashback 
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studerades en forumstråd Zoe Quinn & The Sarkeesian Effect (näthat) (Flashback, 2014) där 

197 kommentarer samlades in. I insamlingen av forumstråden på Flashback, vilken hade 

betydligt mer mängd av material att hämta från, började jag insamlingen med hälften av 

kommentarerna från trådens början och därefter fortsatte insamlingen i ett senare skede av 

tråden. Detta för att täcka diskussionen under ett längre tidsspann eftersom tiden att samla in 

allt material inte räckte samt att kunna skildra ifall retoriken bland de som kommenterar 

skiftade ton eller ändrat ställningstagande under tidsspannet. 

För att välja ut materialets avgränsning i studien baserades urvalet på två aspekter. Den första 

(1) var att materialet skulle vara internetbaserat med hänvisning till studiens syfte. Det 

innebar att det inte behövdes en inloggning eller registrering när jag skulle ta del av dessa 

kommentarer utan att de var tillgängliga för alla att läsa i offentlig miljö. Detta i egenskap av 

att eftersträva en studie som respekterar allas rätt till anonymitet på internet men även att 

kunna ta del av materialet utan att behöva få informerat samtycke från personerna som uttalar 

sig på sidorna. Med detta i åtanke har jag kunnat läsa och granska dessa inlägg utan att veta 

eller kunna identifiera skribenterna i materialet.  

Den andra aspekten (2) är att materialet ska kunna representera olika internetbaserade 

kontexter för att möjliggöra ett jämförande mellan dessa och samtidigt besvara en av studiens 

frågeställningar. Med internetbaserade kontexter menas det att olika internetsidor har olika 

grader av censur och på ett eller annat sätt begränsar den diskursiva praktiken. I studiens fall 

är Gamereactor en hemsida där kommentarer granskas och godkänns respektive nekas 

beroende på ifall kommentaren anses vara för extrem eller opassande. På Flashback 

modereras det inte lika strängt då hemsidan kan ses som en frihamn för alla möjliga åsikter 

där anonymitet värderas högt och den fria talan får vara utan särskilda spärrar. 

2. Teori och Metod 
Jag har i denna studie utgått från två olika teoretiska perspektiv. Till att börja med utgår jag 

från en teori om en diskursiv dominansreproduktion (van Dijk, 1992). Sedan utgår jag från en 

teori om patriarkatet och könsmaktsordning (Walby, 1990; Lenz Taguchi, 2014). Studien 

tillämpar en kvalitativ diskursanalys med ett kvantitativt slag. Det innebär att det har skett en 

närläsning av materialet som har samlats in och kategoriserats utifrån de sex 

reproduktionstrategier av van Dijk (1992) för att undersöka förekomsten. 
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2.1. Reproduktion av dominans 
Eftersom denna uppsats undersöker språkliga uttryck och hur maktrelation reproduceras i 

debatter på internetforum har jag valt att utgå från diskursteori. En utgångspunkt i diskursteori 

är att språket konstruerar och organiserar vår sociala verklighet. Michel Foucault talar om 

makt som begränsar, möjliggör och konstituerar människors möjligheter att tala i ett visst 

sammanhang. Han talade även om hur olika samhällen har egna sanningsordningar, varianter 

av diskurser som frambringar en kollektiv acceptans och sanning som människor kan leva 

efter (Storey, 2009:128ff). Enligt teoretiker som Teun A. van Dijk (1992) och Richard Dyer 

(1997) är fördomar om etnicitet och ras framträdande i majoritetsgrupper (vita) och som 

framförallt reproduceras i vardagliga och institutionella skrifter och tal. Ett exempel på det är 

när medierna använder språket för att producera och reproducera dominans över andra 

grupper i samhället (van Dijk, 1992:506). En intressant aspekt är att undersöka hur detta ser ut 

i medier där användarna själva producerar innehållet. Till skillnad mot Norman Faircloughs 

kritiska diskursteori som har utgångspunkter utifrån Michel Foucaults syn på makt som både 

produktiv och undertryckande samt Antonio Gramscis hegemonibegrepp där makt ses som en 

förhandling för möjlighet och motstånd, är van Dijks syn mer ovillkorlig. Makten anses alltid 

vara undertryckande och används av bestämda intressegrupper som förtrycker (Jörgensen & 

Phillips, 1999:95). I den här uppsatsen undersöks däremot internetforum som en plats där 

maktförhållanden skapas och upprätthålls på diskursiv nivå och som kan vara produktiv eller 

begränsande. Van Dijks (1992) sex reproduktionsstrategier används således som studiens 

analysverktyg för att undersöka ifall dessa strategier av förtryck är vanligt förekommande på 

internet och i gamingkultur. 

2.1.1. Reproduktionsstrategier 
Följande diskursiva strategier som beskrivs nedan används i uppsatsen för att påvisa hur 

maktförhållanden skapas på de olika sidorna. 

Positiv självpresentation (positive self-presentation). Innebär att man förnekar nyttjandet av 

sin dominans över en annan grupp. Förnekelsen av rasism och kvinnohat är två exempel, där 

en indirekt hävdar att denne är tolerant mot den minoritet som de i själva verket diskriminerar. 

Det är de som sitter på sanningen, grundad på sunt förnuft och konsensus av den stora massan 

(van Dijk, 1992:513). 

Förnekelse och motattack (denial and counter attack). När den dominerande gruppen 

anklagas eller kritiseras kan de i sin tur hävda att deras motståndare har förvridna och radikala 
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åsikter. De vänder således tillbaka kritiken och kallar dem för extremister och även 

kvinnoförtryckare (van Dijk, 1992:514). 

Moralisk utpressning (moral blackmail). Det innebär att den dominanta gruppen anser att en 

annan grupp, exempelvis feminister, inte bara ignorerar den ”sanna” bilden av diskursen utan 

att de dessutom hotar deras yttrandefrihet genom censur. Med andra ord censureras de och 

sätter sig i den diskriminerades sits som förs av motståndarna (van Dijk, 1992:515).  

Subtila förnekelser (subtle denial). Användandet av ifrågasättande eller avståndstagande ord 

för att underminera trovärdigheten i vad motståndaren uttrycker sig med. Exempelvis ”De 

påstår att…”, ”de hävdar att…” eller ”de tror att…”. Jag har även valt att ta med kommentarer 

som underminerar andras uttalanden för att påvisa oduglighet eller opålitlighet samt 

förminskning av till exempel de mordhot dessa kvinnor får utstå. Användning av 

citationstecken kring ord för att underminera betydelser är ett annat exempel (van Dijk, 

1992:516).  

Lindrande replik (mitigation). Van Dijk presenterar ett begrepp vilket han kallar för 

mitigation. Vilket kan översättas till ”begränsning” eller ”lindrande”. Med denna strategi visar 

talaren hur hen kan lindra sitt uttalande för att inte uppfattas som kränkande men samtidigt 

komma undan med den. ”Mordhot är aldrig okej, men…” är ett exempel (van Dijk, 

1992:517).  

Direkt angrepp (defence and offence). Den dominerande gruppen behöver inte alltid vara 

subtila, utan de kan göra uttalanden som är direkta och attackerande för att bibehålla sin 

dominans. Exempelvis kan det vara att de anklagar andra för att själva reproducera tanken om 

kvinnoförtryck. I den uppfattningen är det återigen en förnekelse av kvinnohat. Jag har även 

valt att inkludera ord som används för att angripa personer direkt. Exempelvis att de anses 

vara sociopater eller äckliga på grund metoder eller åsikter. (van Dijk, 1992:517f) 

2.2. Genusteori 
Uppsatsen har även en utgångspunkt i genusteori, vilket är en form av kunskapsproducerande 

som använder teorier om språk, subjektivitet, sociala processer och seder för att förstå 

existerande maktrelationer och att identifiera områden och strategier för förändring (Weedon, 

1987:330). I samma linje som Jenson och de Castell (2013) utgår jag utifrån hur man kan 

förstå denna dominerande grupp och hur andra minoriteters intåg i kulturen ger upphov till 

kvinnohat och rasism. I boken In på bara benet: en introduktion till feministisk 
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poststrukturalism och subjektivitetsteori beskriver Hillevi Lenz Taguchi hur patriarkala 

strukturer möjliggör och begränsar människors tänkande med ett kollektivt fundamentalt 

förhållningssätt. Hur kvinnor framförallt valt att förstå, agera och praktisera kvinnlighet i 

enlighet med diskursen om den dominerande patriarkala synen på kvinnor (Taguchi, 

2014:59). I gamingkultur framställs kvinnor, män och andra i en form av en strikt patriarkal 

diskurs som ses av många som väldigt sexistisk och kvinnoförnedrande. En av uppsatsens 

utgångspunkter innebär därmed att problematisera detta vedertagna förhållningssätt i en länge 

orörd mansdominerad kultur och utreda dess utövares respons kring kvinnor i gamingkulturen 

och det åskådliggörande av destruktiva normer och strukturer inom kulturen. I feministisk 

teori talar man om denna dominerande grupp i huvudsak som patriarkatet vilket i studien 

används för att belysa denna dominanta grupp i gamingkulturen. 

2.2.1. Patriarkala strukturer 
Sylvia Walby, professor i sociologi, betonar att patriarkatet är ett system av sociala strukturer 

och praktiker i vilka män dominerar, förtrycker och utnyttjar kvinnor. I enlighet med van 

Dijks (1992) teori om en dominerande grupp som förtrycker för att inneha makt är, 

tillsammans med Lenz Taguchi (2014) och Walby (1990) teorier, patriarkatet en form av 

manlig samhällsdominans. I och med det menar Walby att patriarkalt förtryck utgörs av sex 

underliggande strukturer. 

Patriarkala produktionsförhållanden i hushållet är den första strukturen. Kvinnor förväntas 

vara de som tar hand om hem och hushållssysslor, speciellt då de inte har något eget avlönat 

arbete och att detta utnyttjas av männen. Denna struktur har i modern kontext blivit alltmer 

mindre framträdande, men har dessvärre en efterliggande vedertagen tanke kring hur kvinnor 

har en särskild plats och syssla i samhället. I förhållandet till studien bör inte kvinnor 

framträda offentligt utan istället följa en praxis om anonymitet. 

Den andra strukturen är på en ekonomisk nivå. Patriarkala relationer till avlönat arbete 

innebär att kvinnor exkluderas från bättre typ av arbete och segregeras till sämre 

sysselsättning som inte anses ha likvärdig ansträngande uppgifter i förhållande till männens. I 

en tidsenlig kontext framgår detta tydligt kring löneskillnader mellan könen. Ett annat 

exempel är segregeringen inom spelbranschen för kvinnor (och andra minoriteter) som vill 

främja utvecklingen av spel som är inkluderande. 

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

enlighet så befrämjas patriarkala intressen både i grundläggande principer och i handlanden. I 
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en modern kontext kan det innebära frågor om kvinnors rätt till abort, en samtyckeslag eller 

jämställda löneförhållanden. Med fokus på min studie är det, i linje med Teun van Dijk, staten 

tillsammans med media som upprätthåller dessa patriarkala(dominanta gruppens) intressen. I 

en form av ett vedertaget förhållningssätt som influerats genom historien. 

Manligt våld utgör en ytterligare struktur, trots sin till synes säregen och växlande form, och 

är något som kvinnor slentrianmässigt får erfara. Det anses vara systematiskt tolererat och 

legaliserat av staten tills då ingripandet först sker i exceptionella fall, exempelvis som 

våldtäkt, kvinnomisshandel, sexuella trakasserier etc. En del av detta i min studie är 

exempelvis mordhoten, försvar av mordhoten och förminskningar kring dem. Det blir 

accepterat och tolererat inom gruppen, även i de subtila fall som det förekommer som 

dessutom nyttjas av patriarkatet i och med att ansvaret förskjuts över till kvinnor. 

Patriarkatets relation till sexualitet konstituerar en femte struktur. Denna struktur består 

enligt Walby av en ofrånkomlig heterosexualitet och en sexuell skenhelighet. Vilket betyder 

att kvinnor inte har samma sexuella privilegier som männen redan förfogar över. I många fall 

är det framförallt rätten att diskutera kvinnors sexliv eller att ifrågasätta deras motiv och 

moral utifrån sexuella premisser. Denna dubbelmoral tar även form i hur kvinnors beteende 

och förfarande förs. 

Patriarkala kulturella institutioner färdigställer matrisen av strukturerna. Den patriarkala 

synen på hur en kvinna ska framstå och uppföra sig uppvisas inom olika kulturella kontexter 

som religion, utbildning och media (Walby, 1990:20f). Detta går hand i hand med hur kvinnor 

framställs av den dominerande gruppen. Framförallt som objekt på de spelmässor som 

anordnas varje år runt om i världen, i alla de tv-spel som skapas och den reklam där kvinnors 

främsta syfte är att fylla den patriarkala bilden av kvinnan. 

Värt att påpeka, menar Walby, är att vissa patriarkala strukturer kan identifieras som mindre 

sedimentära än andra men att det inte innebär att förtrycket från patriarkatet är avskaffad eller 

mindre förtryckande, utan har endast ändrat form (Walby, 1990:23f). Däremot skiljer sig de 

lagbundna patriarkala strukturerna mot den patriarkala diskursen, menar Taguchi. De förstås 

som producerade av var och en av oss för att kunna existera och därför kan var och en av oss 

bidra till en förbättring eller försämring av dem. Även att den patriarkala diskursen är 

föränderlig över tid och kulturellt/socialt sammanhang och behöver inte innebära att det 

hegemoniska tänkandet och dess praktik är likadant i olika sammanhang. Dessutom kan över- 

och underordning mellan kvinnor och män fungera olika på mikronivå, vilket innebär att män 
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inte entydigt och alltid har mer makt än kvinnor, utan att individer maktmässigt kan 

positionera sig på olika sätt till varandra (Taguchi, 2014:59f). Därmed vill jag belysa att 

människor agerar med utgångspunkt från en särskild position och där jag erfar att kvinnor ofta 

sätter sig i en andrarangsposition gentemot män. Detta tillämpas även kring hur kvinnor får 

höra att varken ens metoder eller åsikter värderas likvärdigt. Ofta omtalade med betoning på 

att vara kvinnliga spelutvecklare och kvinnliga gamers vilket dessutom spär på den binära 

oppositionen kring kön i gamingkultur. 

2.3. Kritisk diskursanalys 
I många fall när det gäller metodlitteratur förhåller man sig oftast till intervjuer, enkäter eller 

observationer för att samla in material(Börjesson & Palmblad, 2007:16). I diskursanalytisk 

metod, menar Börjesson och Palmblad (2007), studerar man hur språket konstruerar, vad 

uttalanden konstruerar och vilka direkta sociala konsekvenser det får. I diskursanalys påträffas 

en skillnad gentemot andra forskningsmetoder i och med att diskursanalysen i helhet är en 

analysmetod och inte ett tillvägagångssätt där fakta prioriteras över analysen (Börjesson & 

Palmblad, 2007:202). Norman Faircloughs analysmodell (Fairclough, 1995), som kan 

användas på empiriskt material för forskning inom kommunikation och samhälle, bygger på 

tre olika dimensioner av en diskurs. 1) textens egenskaper, 2) de produktions- och 

konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv praktik), och 3) den bredare 

sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik). Se figur 

nedan. 

Fairclough belyser att textens egenskaper och den diskursiva praktiken är i lag med varandra 

men att man ändå bör skilja dem åt när man för sin analys. Textanalysen fokuserar på de 

SOCIAL PRAKTIK (kulturella och samhälliga 

kontexter) 

DISKURSIV PRAKTIK (genrer, 

medianavändande) 

TEXTEN 

(innehåll) 

Figur 1. Norman Faircloughs (1995) tredimensionella 
analysmodell 
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formella drag som finns hos texten (vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser) 

som konstruerar diskurser. Den diskursiva praktiken koncentrerar sig däremot på hur 

textförfattaren bygger på redan existerande diskurser för att skapa en text, och hur 

textmottagaren använder dessa diskurser i konsumtion och tolkning av texten. Det är således 

bara genom diskursiv praktik som texter formar och formas av social praktik. För att 

analysera den bredare sociala praktiken räcker det inte bara med diskursanalys utan bör 

involvera antingen en sociologisk teori eller kulturteori (Jörgensen & Phillips, 1999:75). I 

studiens ärende används genusteori för att ge den sociala praktiken en mer omfattande analys. 

Teun van Dijks sex strategier för reproduktion av dominans fungerar som studiens 

analysverktyg tillsammans med Norman Faircloughs analysmodell. Utöver detta har studien 

även använt diskursanalytiska frågor som hjälp för studien vilka är hänvisad från Eric 

Carlssons avhandling Medierad övervakning: En studie av övervakningens betydelser i svensk 

dagspress. Där beskriver Carlsson hur han, i sin avhandling, byggt sin analys på tre 

diskursanalytiska frågor;  

Den första syftar till att ringa in och kategorisera materialets tematiska innehåll. Vilka 

diskurser och sociala identiteter är framträdande och vilka betydelser får de för förståelsen av 

reproduktionen av dominans. Den andra frågan är att förklara hur olika teman formas och hur 

texternas subjekt presenteras och hur handlingar gestaltas. Denna fråga besvaras med hjälp av 

van Dijks reproduktionsstrategier och den genusteoribildningen som uppsatsen använder. Den 

sista frågan innebär att resonera kring vad dessa teman kan ha för långsiktiga konsekvenser. 

Detta i syfte att presentera nya och kritiska läsningar av problemområdet (Carlsson, 

2009:45ff). 

2.4. Metoddiskussion 
Diskursanalys bygger på ett konstruktivistiskt förhållningssätt och utgår inte på liknande vis 

de etablerade begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Inom konstruktionismen 

påstås det ofta att det inte kan finnas en neutral verklighet. All vetskap är socialt konstruerad 

och kan därför aldrig riktigt återge en klar verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007:9). Det är 

från denna utgångspunkt som jag som författare har valt att förhålla mig till studiens material. 

När verkligheten har skapats är det svårt att försvara att det finns någon objektiv validitet, 

reliabilitet eller generaliserbarhet utanför de lingvistiska formuleringarna. Inom 

diskursanalysen blir grundsatsen snarare en betoning på vad som befogar sig som verklighet 

och äkta i en särskild tid och i en särskild kontext. Diskursanalysen kan härleda att det finns 
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ett inskränkt urval av både beskrivningar och tolkningsramar vilka utgår från kulturella, 

historiska och genremässiga kontexter. Diskurser är inte bara vad som förmedlas i olika 

sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att förmedla det (Börjesson & Palmblad 

2007:11f) 

Även om jag strävat efter att distansera mig själv från diskursen om kvinnohat och visa vad 

den innehåller finns det ingen möjlighet att med diskursteori som biträde komma utanför den 

diskursen och proklamera den enda ”sanningen”. Enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000:56) är också sanningen i sig självt alltid en diskursiv konstruktion. Diskursanalysen 

utgår då från att vår förståelse av världen bygger på språkliga klassificeringar som i grunden 

är oförutsedd och föränderliga sociala överenskommelser. Det innebär att det vi vet inte är 

något stabilt som kan tas för givet (Börjesson & Palmblad, 2007:48). Vi ser det som att 

diskursanalys hjälper oss att se vilka andra möjliga förklaringar som stängs ute av diskursen. 

Det faktum att det inte finns en definitiv sanning, och att allt i vår sociala värld kan 

omkonstrueras, betyder inte att allt hela tiden är inne i en ”hastig” förändring. Det sociala är 

ständigt delvis strukturerat på ett absolut sätt. Diskurserna kan ses som en broms till 

förändring eller en tröghet som vi är mer eller mindre snärjade av, vilket kan göra det svårt att 

reflektera i andra banor. Trots att sanningen eller betydelsen aldrig ligger helt fast är den 

däremot heller inte helt ofixerad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:56). I stället eftersträvar 

jag att stärka rimligheten i de tolkningar jag gör för att undvika ett subjektivt tyckande genom 

att förhålla mig till både tidigare forskning om ämnet samt teoretiska resonemang som 

förklarar hur och varför en viss konstruktion av verkligheten sker. 

3. Resultat och analys 
Jag kommer i detta avsnitt presentera mitt resultat och min analys av det insamlade materialet. 

Till en början kommer jag ytligt beskriva vilka strategier som användes. Därefter kommer jag 

ge en mer djupgående bild med mitt teoretiska underlag av hur dominansen reproducerades 

inom de olika kontexterna och därefter en jämförelse kring dem. För att besvara tredje 

frågeställningen går vi igenom det försvar eller aktivt motstånd näthatet och anti-feminismen 

fick. Samt en vidare analys av materialet utifrån tre övergripande teman som under studiens 

gång gjort sig extra tydligt om hur strategierna överskred varandra. Därefter avslutas det med 

en slutdiskussion. Resultatet kommer framföras på det vis att de strategier som har använts i 

stor utsträckning kommer presenteras, samt de strategier som var överskridande . 
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3.1. Reproduktion av dominans på internet 
Jag har sammanlagt analyserat 272 kommentarer från Gamereactors nyhetsartikel och 

Flashbacks forumstråd för att studera hur den dominanta gruppen reproducerar sin patriarkala 

samhällsdominans på internet. Några kommentarer sållades undan då de inte diskuterade 

diskussionsämnet. För en överblick av det empiriska resultatet se bilaga nedanför. 

 

Tabell 1. Totalt antal förekommanden av strategier i materialet. 

Studien har visat att den absolut vanligaste strategin för reproduceringen av dominans är 

subtil förnekelse. 102 gånger förekom denna strategi och var den vanligaste strategin i 

samtliga kontexter. Reproduktionsstrategin som användes näst mest var direkt angrepp som 

förekom 70 gånger. Utöver att uttala sig om att kvinnor/feminister var de som vann på 

orättvisor har det även uttalats med direkta påhopp bland dem. Positiv självpresentation 

inträffade 68 gånger bland materialet och som jag har under analysen valt att inkludera 

uttalanden som gjort ansats att stärka argument med hänvisning till externa källor eller 

forskning. Lindrande replik förekom 28 gånger och resterande strategi förnekelse och 

motattack förekom 18 gånger. Under studiens insamlingsprocess beslutade jag att inkludera 

uttalanden om ett försvar av kvinnorna kring händelsen eller feminism och/eller motstånd mot 

hatet. Sådana uttalanden förekom 102 gånger.  

De analyserade kommentarerna, som på något vis reproducerade den dominanta gruppens 

dominans, överensstämmer inte med förekommandet av strategier i denna analys. Detta då 
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många kommentarer innehöll flera strategier. Det var alltså inte ovanligt för en skribent att 

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

3.1.1. Gamereactor – Speldebattören Anita Sarkeesian mordhotad 
De vanligaste kommentarerna på gamereactor.se var subtil förnekelse (30), direkt angrepp 

(20), lindrande replik (19) samt positiv självpresentation (14). Resultatet visar att den 

vanligaste strategin var subtil förnekelse med direkt angrepp på andra plats. Den tredje mest 

vanligaste var lindrande replik och som tillsammans med subtil förnekelse och positiv 

självpresentation kan ses som en form av subtila angrepp. 

 

Tabell 2. Totalt antal förekommanden av strategier på gamereactor.se 

I artikeln Speldebattören Anita Sarkeesian mordhotad, publicerad den 28 aug 2014, kan man 

läsa om hur Anita Sarkeesian blivit mordhotad av anledning till sin videoblogg om kvinnors 

ofta utsatta roll i spelvärlden. Skribenten till artikeln skriver även hur hon har framfört bevis 

om mordhoten samt att hen uppmanar läsarna att donera pengar för fortsatt stöd och att titta 

på de videobloggar som hon producerat. Citatet nedanför, som är hämtat från artikelns 

kommentarfält, är ett tydligt exempel på hur strategin subtil förnekelse kan se ut: 

Gillar inte hobbygamerfeminister som Anita, Dina (Mighty No. 9) eller Zoe Quinn. 

Det är dock fjantigt att folk väljer att mordhota dem. 
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Skribenten förminskar dessa kvinnor till att de inte anses vara ”gamers”, en beteckning av en 

person som spelar dator-/tv-spel. De faller in i en egen kategori, hobbygamerfeminister och 

blir på vis i enlighet med Lenz Taguchi (2014) placerade i en underordnad position. Däremot 

är både Dina och Quinn spelutvecklare själva och har producerat spel sen tidigare. Sarkeesian 

har en master i kommunikationsvetenskap med en masteruppsats kring kvinnors porträttering 

i nöjeskulturen. Därefter väljer skribenten att förkasta de människorna som väljer att 

mordhota dem och på så vis försöker förmildra sitt förtryck som denne även förnekar, vilket i 

linje med van Dijk (1992) är ett exempel på reproduktion av dominans, och värnar om sitt 

sociala anseende. 

Ett annat sätt för skribenterna att underminera Sarkeesians trovärdighet var att kritisera 

hennes tillvägagångssätt. Där framförallt metoden kring hennes videobloggande ansågs vara 

en omoralisk handling. 

I hennes första videor hade hon tydligen inte ens egna spelklipp utan videor som ska 

ha bekräftats vara från andras Let's Plays. Material hon tagit utan att skriva detta. 

Då de anser att hon har tagit andras videoklipp, om de spelen hon kritiserar, från youtube 

misstros Sarkeesian för stöld. Även om metoden i säg inte är omoralisk (Youtube, 2014) 

målar de ändå gärna upp henne som ohederlig. Det är en reproduktion av patriarkalt förtryck i 

och med att Sarkeesians metod inte ansågs vara likvärdig med andra videobloggare, fastän 

samma regler är gällande för dem också. En skenhelig kommentar som försöker underminera 

Sarkeesians handlande. 

Den strategi som användes näst mest efter subtil förnekelse var direkt angrepp. Citatet nedan 

är ett exempel på hur denna strategi yttrades bland kommentarsfälten. 

Det är den enda förklaringen jag kan komma på. Bevisen pekar på att allt är staged. 

Mordhot är ett väldigt allvarligt problem. Att fejka ett bara för uppmärksamhet och 

pengar är inte rätt. Jag avskyr alla våldtäktsanklagelser som kastas omkring 

nuförtiden av samma anledning. De får mord och våldtäkt att verka som skämt och 

inte allvarliga problem. 

Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv (se Börjesson & Palmblad, 2007) läser jag ovanstående 

citat som ett exempel på hur diskursen om mäns överordning görs mer legitim. Eftersom 

skribenten väljer att försvara den sociala praktiken (mordhot) på ett sätt som får den förtryckta 

gruppen att bli de ansvariga kan det därmed vara en reproduktion av den patriarkala 
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dominansen i samhället. Det är dessutom de, som får utstå mordhoten, som trivialiserar vikten 

av hur allvarligt problemet egentligen är. Skulden hamnar således inte hos de som utför hoten, 

utan hos de som, enligt skribenten, får utstå dem av anledning till att de söker uppmärksamhet 

och pengar. Strategin positiv självpresentation gör sig tydlig i och med att skribenten anser sig 

sitta på sanningen. En sanning som mer eller mindre innebär att de kvinnor som får erfara 

mordhot har aktivt valt att få det för återtjänst i form av uppmärksamhet och ekonomisk 

vinning. 

Under insamlingen av materialet på Gamereactor förekom en antydan till ett mordhot mot 

Sarkeesian. Kommentaren blev däremot redigerad och moderatorn skrev följande text istället: 

Blommor är röda och gräs är grönt = tänk på ordvalen är du vänlig, det går att hysa 

missnöje mot någon annan, utan att önska dennes död... 

Mvh 

Moderator   

Detta styrks med att en annan kommentar påpekar skribentens påstådda mordhot mot 

Sarkeesian. 

Seriously. nu mord hotar du henne med, din tölp. 

Mordhot förekom vid endast ett tillfälle och var således ingen säregen strategi för 

reproduktion av dominans, men var däremot en stark och direkt form av att reproducera en 

patriarkal dominans. Kommentaren censurerades och bemöttes inte ytterligare än den 

kommentaren ovan. Denna form av hot förekom inte på Flashback, även fast hatet var mindre 

förmildrande där än på Gamereactor, vilket tål att föra undersökningen vidare om hur 

plattformen (nyhetsartikelns kommentarsfält kontra en forumstråd) spelar roll för hur den 

dominerande gruppen värnar om sitt sociala anseende. 

Den tredje vanligaste strategin för reproduktion av dominans på Gamereactors nyhetsartikel 

var lindrande replik som användes 19 gånger. Den löd: 

Jag tvivlar inte en sekund på att Anita har fått ta emot faktiska mordhot, men jag 

säger att bilden som hon använder som exempel/bevis är falsk. Hon vill få det att 

verka värre än vad det är så hon kan få mer uppmärksamhet, så vitt jag kan se. 

Sen tycker jag att även om det inte borde vara så, så är mordhot något som man ska 

förvänta sig om man vet att man uttrycker kontroversiella åsikter på nätet. Till och 
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med jag har blivit mordhotad flera gånger, och jag är ingen "internetkändis" eller 

något. Jag är bara en helt vanlig gamer. 

Jag tror att de faktiska mordhoten är de typiska hoten som alla får minst ett par 

gånger i sina liv på nätet men hon ville få det att verka värre än vad det egentligen 

är. 

Skribenten försöker härmed fastslå att Sarkeesian faktiskt har fått ta emot riktiga mordhot, 

men att hen anser att bilden som hon använder för bevis är falsk. Hon vill få det att ge intryck 

av att vara värre än vad det egentligen är och att mordhot är någonting man bör förvänta sig. 

Hen underminerar därmed betydelsen av kvinnohat och är således en lindringsstrategi för 

reproduktionen av patriarkal dominans. Hen ställer det även mot sig själv om att hen har fått 

mordhot ett flertal gånger och ger därmed positiv självpresentation en framträdande roll i och 

med att skribenten ser sig själv som erfaren och talar utifrån empirisk kunskap. Dessutom är 

det inte kvinnohat hon får utstå utan individuella hot som alla får erfara vilket är således ett 

exempel på konsekvensen av den sociala praktiken av kvinnors underordning gentemot män.  

Det är även en form av subtil förnekelse där skribenten rundar av sitt stycke med att 

förminska hoten ytterligare, genom att alla upplever mordhot ett par gånger i sina liv och att 

Sarkeesian förstorar upp det. 

Positiv självpresentation användes 14 gånger, många gånger i samband med andra strategier, 

men förekom främst i anknytning med hänvisning till källor. Såhär uttalar en skribent sig: 

Hm får se om quoten kommer ut korrekt här. : ) 

Hon har varit i härligt blåsväder de senaste åren på nätet om man förbiser alla de 

klassiska vinklade nyhetssidorna, där det bara visas hatet hon får. 

 

Några sekunder på google så får man upp en hel bunt med spännande. 

 

http://www.avoiceformen.com/feminism/feminist-corruption/anita-s 

arkeesian-steals-intellectual-property-sells-it-then-ignores-demand 

s-of-victim/ 

 

samt 

 

https://medium.com/@andyghktweet/why-anita-sarkeesian-is-the- 

worst-thing-to-happen-to-videogames-since-sonic-06-1bc7bdbd217 

c 

 

Det absolut första jag fick upp på google, har inte snabbläst dessa så vet inte hur bra 

med källor de är, men ja, det är så mycket att hitta så vet inte om jag kan länka allt 

här rätt upp och ner man läst genom tiderna. 

 

All vanlig kritik mot henne (inte hot men mera utan motargument men mera räcker) 

http://www.avoiceformen.com/feminism/feminist-corruption/anita-sarkeesian-steals-intellectual-property-sells-it-then-ignores-demands-of-victim/
http://www.avoiceformen.com/feminism/feminist-corruption/anita-sarkeesian-steals-intellectual-property-sells-it-then-ignores-demands-of-victim/
http://www.avoiceformen.com/feminism/feminist-corruption/anita-sarkeesian-steals-intellectual-property-sells-it-then-ignores-demands-of-victim/
https://medium.com/@andyghktweet/why-anita-sarkeesian-is-the-worst-thing-to-happen-to-videogames-since-sonic-06-1bc7bdbd217c
https://medium.com/@andyghktweet/why-anita-sarkeesian-is-the-worst-thing-to-happen-to-videogames-since-sonic-06-1bc7bdbd217c
https://medium.com/@andyghktweet/why-anita-sarkeesian-is-the-worst-thing-to-happen-to-videogames-since-sonic-06-1bc7bdbd217c
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vänds som att kritikern är sexist och anti-feminist och hatar kvinnor i allmänhet, det 

är väll det absolut vanligaste resultatet. 

 

Är kritiken för svår är det inte ovanligt att kommentarer men mera bara tas bort för 

att slippa svaras på, en hel del fuffens och lögner sprids även fritt från det hållet. : ) 

Kan vara jag som sitter på den vinklade informationen, vad vet jag. 

 

Men bättre att läsa upp lite från alla håll och bilda sig en egen fattning om man 

verkligen vill donera, folk donerar blint till saker och ting utan att riktigt veta vad 

dem stödjer, deras pengar deras val, lite synd kan tyckas när vissa av pengarna går 

till dåliga ändamål. : / 

 

Denna form av ”vetenskaplig legitimering”, där skribenten använder externa källor eller 

forskning för att stärka sin argumentation, förekom väldigt få gånger på Gamereactor. Hen 

talar först om hur vanligt det är att de klassiska nyhetssidorna endast visar hatet dessa kvinnor 

får utstå medan skribenten med källor på hur, i detta fall, Sarkeesian avfärdar den legitima 

kritiken som sexism och kvinnohat. Detta är ännu ett exempel på hur diskursivt förtryck 

upprätthålls där skribenten påstår sig proklamera en absolut sanning. Vi kan även se spår av 

moralisk utpressning i kommentaren i och med att det är Sarkeesian som är den som 

censurerar och diskriminerar de som för den påstådda legitima kritiken. 

3.1.2. Flashback - Zoe Quinn och The Sarkeesian Effect (näthat) 
De mest förekommande strategierna på flashback.org var subtil förnekelse (72), positiv 

självpresentation (54), direkt angrepp (50) och moralisk utpressning (29). Resultatet ter sig 

lite annorlunda i förhållande till gamereactors nyhetsartikel. Där var den subtila förnekelsen 

också mest presterande men här tog positiv självpresentation andra platsen och direkt angrepp 

hamnade på tredje. 
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Tabell 3. Totalt antal förekommanden av strategier på flashback.org 

I forumstråden Zoe Quinn och The Sarkeesian Effect (näthat) redogör trådskaparen trådens 

syfte samt vad hen vill diskutera. Två män har bestämt sig för att producera en dokumentär 

om företeelsen The Sarkeesian Effect där det kortfattat beskrivs som en taktik för att tjäna 

pengar och publicitet. I redan detta första inlägg förekommer kvinnohat i form av att Zoe 

Quinn anses vara en sociopat för att hon ljuger och där hennes lögner skyddas av de 

respekterade medierna. Överlag var nivån kring de direkta angreppen betydligt mer 

framträdande i jämförelse med Gamereactor.  

Det första exemplet på en kommentar som innehåller strategin subtil förnekelse är till ett svar 

inom forumstråden som förlöjligar de reaktioner som många har gett om Sarkeesians 

videobloggar kring schabloner i gamingkulturen. 

Det som störde folk var att hon presenterade sig som en "gamer", när hon så 

uppenbart föraktade den kulturen, och att hennes "kritik" var copy-paste från någon 

feministbibel. 

Edit: Kritik på saknivå förtjänar hon inte någon mer av. Det finns för övrigt andra 

trådar där hennes teorier kan tas upp. Det här handlar bara om metadebatten, då 

endast den egentligen är intressant. 

Personen som skrivit kommentaren redovisar här hur hen underminerar Sarkeesian med hjälp 

av citattecken kring orden gamer och kritik. Ett sätt att reducera hennes betydelse som gamer i 
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gamingkulturen samt hennes kritik vilket skribenten menar är en ren avskrivning från en 

feministisk auktoritativ skrift. Dessutom menar hen att den påstådda sakliga kritiken hon har 

fått är inget hon förtjänar mer av, att hon har missunnat gunsten hos den dominerande 

gruppen. Därefter förmildrar hen sitt uttalande och menar att detta handlar endast om 

metadebatten och bara den är egentligen intressant. Denna kommentar reproducerar patriarkal 

dominans genom att förskjuta frågan om hoten till att påpeka Sarkeesians okunskap och 

trovärdhet i diskursen. Att hon dessutom inte anses vara värdig den sakliga kritiken som hon 

hittills har fått är ett exempel på förnekelsen av det patriarkala förtryck och kvinnohat som 

kvinnor får erfara. 

Den strategi som användes näst mest var positiv självpresentation tillskillnad från 

Gamereactor där direkt angrepp var den strategi som var näst vanligast. Nedanstående citat är 

exempel på en sådan strategi på Flashback. 

Man kan jämföra det hela med den typ av marknadsföring American Apparel sysslat 

med. Även där försöker man få så stor kontrovers som möjligt, för att på det sättet få 

publicitet. En genomgång av metoderna finns här: 

http://www.rooshvforum.com/thread-38...html#pid800391 

Ryan Holiday, författare av boken "Trust Me, I'm Lying" var en av pionjärerna för 

den här typen av guerilla marketing. Inte läst den, men hans idéer är intresanta. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZwHMZ4t-_Y 

Angående varför jag tror den där screenshoten är fejkad så handlar det dels om det 

sannorlikheten att hon fångat det, dels om saker som hennes hitman-review. Men det 

beror även på att de där grammatiskt korrekta tweetsen ser ut att vara skrivna av 

någon med vampyrfetish. De är även postade så i så snabb följd att de måste ha varit 

nedskrivna innan de skickades. 

Det är helt enkelt svårt att tro att människan är a) man och b) amygdala-triggad på 

det sätt som får feminister att sätta "trigger-varings" på artiklar. 

Skribenten börjar med att likställa dessa kvinnor med en marknadsföringsstrategi från 

klädvarumärket American Apparel där skribenten anser är ett sätt att vara kontroversiell till 

det yttersta vilket genererar publicitet. Användandet av externa källor samt boken som är 

skriven av en påstådd pionjär inom ämnet ger bränsle till reproduktionen av patriarkal 

dominans i och med att hen utser sig att sitta på sanningen om dessa kvinnors handlande. Vi 

kan utöver det även se hur hen reproducerar dominans genom förminskning av trovärdigheten 



22 
 

bakom dessa tweets med att anse att de är grammatiskt korrekta, att de publicerades för tätt 

inpå och att de måste ha varit nedskrivna innan de skickades. 

På Flashback existerade det betydligt fler direkta angrepp i jämförelse med gamereactor. Vid 

50 tillfällen reproducerade patriarkatet sin dominans genom direkta anklagelser eller påhopp. 

Vissa var rena kvinnohat medan andra var i en liten mildare grad. Ett exempel på detta 

förmildrande påhopp kan ses nedanför där skribenten likställer en kvinna som har sex med 

flertal journalister med en man som onanerar framför en barnfamilj.  

Nej. Att en kvinna ligger med en massa journalister för att få ett spel släppt, är 

likvärdigt med att en man ställer sig och onanerar framför en barnfamilj. Tror det 

skulle räknas som prostitution faktiskt, vilket dom flesta skulle påstå är omoraliskt.  

Och feministforumet till skillnad från vadå? 

I kommentaren gör skribenten en liknelse med prostitution och Zoe Quinns påstådda relation 

med journalisten. Det visas tydligt hur kvinnors sexuella privilegier begränsas eller 

smutskastas med hänvisning till Walbys (1990) patriarkala struktur patriarkatets relation till 

sexualitet och blir således en reproduktion av dominans. Uttalandet är inte inlindat eller subtilt 

på något vis, utan skribenten talar om för oss att det handlar om en moralisk fråga och att 

Quinn bör ses som den ansvarige. Quinns moral ifrågasätts och skribenten förminskar hennes 

betydelse genom att anse att hennes metoder är likvärdigt med prostitution. Ifall en man 

gjorde någonting likvärdigt är det i sådant extremt fall att det är att blotta dennes könsorgan 

framför en barnfamilj. Ännu ett exempel på den sexuella dubbelmoralen som Walby (1990) 

talar om där kvinnor inte har samma sexuella priviliger som männen förfogar över. 

De mer direkta angreppen skiljde sig åt genom att, som det låter, vara mer direkt och inte i en 

särskilt förmildrad ton. Här är ett av de exemplen: 

Fast feminismen är en totalitär sekt.  

Målet är att kriminalisera allt politiskt motstånd 

http://www.avoiceformen.com/suggeste...minist-speech/  

Och att avskaffa anonymitet på nätet. 

Skribenten gör här ett uttalande för att visa att feminismen är en totalitär sekt och dess agenda 

är att kriminalisera allt motstånd samt att de är villiga att avskaffa anonymitet på nätet. 

Skribenten försöker inte hålla sig subtil utan attackerar feminismen för att bibehålla sin 
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patriarkala dominans. Hen använder även en form av positiv självpresentation där hen 

hänvisar till ett annat forum om en diskussion kring detta ämne och försöker därmed förbli 

legitim i sitt argument. Det diskursiva förtrycket tar form i att skribenten tillkännager sig med 

att sitta på en absolut sanningen om feminismen. De som då inte instämmer med det 

påståendet uppfattar en fel bild av verkligheten som enligt skribenten inte kan existera. 

Moralisk utpressning förekom mer frekvent än på gamereactor.  En av kommentarerna, som 

försvarar spelarnas hatfulla reaktion på Sarkeesians belägg för sexualiseringen av kvinnor i 

spel, förklarar det såhär: 

Problemet för spelarna är ju givetvis inte att de ogillar att någon har en annan åsikt 

om spelen de gillar, utan att dessa figurer vill tvångsomvandla spelen till något som 

passar deras ideologiska världsbild. Gärna via laglig väg (dvs förbjuda alla yttringar 

de ogillar). Att de sedan konsekvent vägrar att tolerera meningsmotståndare och 

avfärdar kritiker som irrationella kvinnohatare gör inte saken bättre. 

För övrigt är ju dessa "kritiker" uppenbart politiskt motiverade och det är knappast 

svårt att se "strukturer" som de ogillar i allt. Ett bra exempel är just Sarkeesian, som 

först anklagar karaktären Laura Croft för att vara sexualiserad och objektifiera 

kvinnor på grund av hennes byststorlek. Sedan när utvecklarna krymper bysten, är 

det fortfarande förnedrande för kvinnor, eftersom det tydligen innebär att man anser 

att en kvinna inte kan vara mäktig utan att "mansifiera" henne och minska kvinnliga 

attribut. 

http://33.media.tumblr.com/67e69dcad...b5p0o1_400.gif 

I detta fall reproducerar skribenten sin dominans genom att säga att det är feministerna som 

förtrycker genom tvångsomvandling och vägran att tolerera den kritik som förs. Därefter med 

legitimerad beskrivning tala om hur Sarkeesian skenheligt uttrycker sin kritik och som 

skribenten dessutom förminskar. Hen förminskar även de sociala strukturer och därmed 

förnekar sitt förtryck över kvinnor som i linje med van Dijks (1992) är ett sätt att bevara den 

patriarkala dominans som hen besitter.  

3.2. Hur skilde sig strategierna åt beroende på 

kontext? 
Det som i första hand skiljde materialet åt beroende på i vilken kontext det skrevs i var att i 

Gamereactors nyhetsartikel förekom det i större omfattning fler subtila strategier gentemot 

forumstråden på Flashback. Framförallt var lindrande replik en strategi som stod ut betydligt. 
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En ständig retorik att mordhot aldrig är okej, men att kvinnorna förtjänar det, eller att de har 

alldeles för radikala åsikter användes ofta tillsammans av användare som valde att lämna sin 

syn på saken. Här är ett sådant exempel: 

Vidrigt om det är sant. Men hon verkar inget vidare heller. 

Där visar skribenten först att denne förkastar mordhoten ifall de är sanna. Där förminskar hen 

dessa kvinnors upplevda hot som osanna och säger även att Sarkeesian inte verkar vara någon 

respektingivande person, återigen ett exempel på Lenz Taguchis (2014) tankar om hur 

kvinnor placeras i en underordnad position gentemot männen.  

Det förefaller att vara en mer censurerande diskursiv praktik på Gamereactor gentemot 

Flashback utifrån detta. Flashback anses vara ett betydligt friare forum för människor med 

alla möjliga åsikter och som inte regleras eller censureras lika strängt som andra platser på 

internet. Vilket förmodligen är en vedertagen tanke hos många men ändå en intressant aspekt 

att undersöka hur skillnaden framställs. 

Den skillnaden som uppträdde kring strategin direkt angrepp på Flashback där skribenter mer 

än gärna inte eftersträvade att skyla sina uttalanden när det gällde att belysa kvinnornas 

tillkortakommanden. En av flertalet kommentarer kallar dem för sociopater och här är en av 

de kommentarerna som anklagar Quinn för att vara en sociopat: 

Möjligtvis har du rätt och är hennes sexuella moral är irrelevant. Dock vore det 

fortfarande intressant att nämna att de personliga berättelserna understryker att hon 

är en vanemässig lögnare. Detta i hop med anklagerlserna mot wizardchan och 

attacken mot TFYC skapar närmast bilden av en sociopat. 

Att media sedan unisont fördömmer gamerkulturen för näthat, baserat på uppgifter 

från denna människa, är för mig svårt att acceptera som ett ärligt misstag. 

Återigen blir Quinn kallad för en lögnare och skribenten väljer att inkludera två andra 

separata händelser för att komma till slutsatsen att hon är en sociopat. Utöver att diskutera 

Quinns och Sarkeesians mentala hälsa ansåg flera att deras metoder och åsikter var 

avskyvärda, äckliga eller vedervärdiga. Vilket är, i enlighet med Walby (1990) och Lenz 

Taguchi (2014), ett tecken på ett patriarkalt förtryck där kvinnan återigen undermineras och 

smutskastas på grund av sin feministiska grundsyn. På Gamereactor förekom det däremot 

mindre av sådana ordval, utan en mer lindrande strategi fördes som jag har skrivit om tidigare.  
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Framförallt var det en skillnad i och med att Gamereactor, som är en speltidning, fick kritik 

för sitt ställningstagande om att uppmana läsarna att stödja Sarkeesians projekt. Denna kritik 

framfördes framförallt av människor som grundade sin syn på att dessa kvinnor vilseleder och 

lurar samt hur skribenterna underminerar deras trovärdighet som offentlig aktör. Då 

Gamereactor är ett offentligt marknadsdrivet företag inom speljournalistik anklagas deras 

tillvägagångssätt tillskillnad mot Flashback där tråden startades av en privatperson. Nedanför 

är en av de kommentarer som framförde misstro mot spelsajten:  

Ni har sjunkit så jävla lågt Gamereactor! 

Ni tar inte ens 3 sekunder på att kolla upp era källor innan ni tar och skriver om tv 

spels industrins version av skvaller tidningsartiklar. 

Titta på hennes "bevis" en gång till och du kan se väldigt många fel på bilden 

1. Hon är inte inloggad på twitter 

2. Hon har inte skrivit något i sökfältet, så hur fan hittade hon tweetsen? 

3. Varenda tweet är skriven med bara några ynka sekunders mellanrum 

4. Det är perfekt stavning och punktering i tweetsen, som petar hål i att de skrevs 

spontant. De måste ha skrivits och planerats i förhand. Detta styrks med att det är så 

få sekunder emellan dem. 

5.varför skapades kontot endast för tweetsen om det inte var ett "troll" konto, inte 

något riktigt bevis på att de var skapat för att skaffa media uppmärksamhet men det 

höjer en misstanke. 

Det är en av de dummare artiklarna ni har gjort och ni börjar fan bli den svenska 

versionen av kotaku. 

Utöver att ge kritik mot Gamereactor listar skribenten upp de observationer hen har gjort av 

hur dessa kvinnor ljuger och är oärliga. Hen förminskar även nyheten till skvaller och jämför 

Gamereactor med Kotaku, den speltidningen som blev uppmärksammad i och med Quinns 

påstådda relation med en journalist. Skribenten visar härmed ett tydligt exempel på hur hen 

reproducerar sin överordnade dominans. Dels ett patriarkalt förtryck genom förminskning och 

underminering av kvinnornas utsagor men dessutom den positiva självpresentation hen ger 

uttryck åt genom att tala om vad som är rätt och fel, grundad på sunt förnuft. 

3.3. Hur framfördes motstånd? 
Med utgångspunkt från Jenson och de Castells studie kring nonchaleradet av särskilda 

grupper i nöjesindustrin och deras resultat angående om aktiva privata aktörer som 

motverkade det våld och misogyni som länge varit tolererad har jag valt att undersöka det 

motstånd som fördes mot kvinnohatet i mitt material. Av de 101 kommentarer som samlades 

in från Gamereactor var det 42 kommentarer som förde ett försvar för Sarkeesian och Quinn 

och/eller feminismen. Procentuellt var det nästan 42% som förde ett motstånd. På Flashback 
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samlades det in 197 kommentarer varav 60 kommentarer var en opposition. Det innebär att 

det var ungefär 30% av kommentarerna som framförde ett aktivt motstånd mot näthatet och 

anti-feminismen på Flashback. Nedanför är ett exempel på ett försvar från Gamereactors 

kommentarsfält. 

Det tror inte jag dock, jag tror hon får privata hot med adress, namn. Jag kan säga 

redan här att mindre obetydliga twitch/youtube folk får denna form av hot. Där folk 

ska lägga ut deras barns och flickvänners/ annan familjs adress och telefonnummer 

mm. Det blir extra känsligt om inte Youtubarna/Ywitch streamarna vill gå ut med 

sitt eller sina näras namn. De här människorna som beter sig såhär är inte riktigt 

funtade om du ursäktar uttrycket, jag önskar att jag kunde visa dig rakt nu vilken typ 

av trakasserier det handlar om. Det är också lätt för oss att tro att det är ett eller två 

meddelande... det är det inte när du blir såhär känd det är hundratals och det slutar 

aldrig. 

Naturligtvis måste man förvänta sig att sånt dyker upp... dock ska man aldrig 

tolerera det, eller acceptera det. Vilket är viktigt att säga såhär rakt... det ska vara 

noll tolerans mot den här typen av beteende. Du kan åka i fängelse för sånt här, det 

är den grad av allvar vi diskuterar när man begår såna här övertramp i vårt samhälle 

det är inte ok och ogiltit sätt att föra en debatt/diskussion.   

I detta uttalanden visar skribenten hur hen ser på hur hoten är av relevans och är legitima. Att 

en dessutom bör förvänta sig att dessa hot dyker upp men att aldrig tillåta eller finna sig i att 

detta är en handling som anses vara berättigad.  

På Gamereactor framfördes ofta ett försvar med sarkasm, vilket också var framträdande på 

flashback men inte i samma utsträckning. Här är en av kommentarerna på Flashback där man 

får se hur retoriken sköttes av motståndarna mot anti-feminism och kvinnohatet. 

Man kan nog ifrågasätta om syftet var att förolämpa eller röra upp känslor när en 

mediekritiker lägger fram något så banalt och uppenbart som att dataspel väldigt ofta 

upprepar samma enkla berättarknep och stereotyper. Om man blivit förolämpad av 

det så undrar jag om man överhuvudtaget spelat dataspel eller om man bara letar 

efter en anledning att bli upprörd. 

Skribenten väljer att framföra sin syn på mordhoten med sarkasm. Detta valde jag att ta med i 

analysen framförallt för att jag har svårt att tolka det som ett försvar för feminism eller 

kvinnorna som är utsatta. Delvis då skribenten väljer att distansera sig från hoten och det 

kvinnohat som uppkommer som något väldigt trivialt. Eftersom valet av en sarkastisk 
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kommentar kan ses som en form av strategi för att upprätthålla en viss individuell dominans 

över en grupp inom den dominerande gruppen. Vilket skulle kunna innebära en form av 

klasshat där skribenten distanserar sig själv från den personen som för en sådan retorik. I linje 

med Fairclough (1995) och Lenz Taguchi (2014) där makten både möjliggör och begränsar 

handlanden syns det tydligt i denna kommentar. Däremot förekom denna strategi vid väldigt 

få tillfällen.  

Det förekom även resonemang kring hur befogad retoriken var angående att Quinn ansågs 

vara sociopat. 

Jag förstår fortfarande inte vad det är som tyder på att hon är en sociopat (antar att 

det är Zoe Quinn vi pratar om då). Hon var otrogen, ja. Utöver det finns det bara 

teorier om saker, hon hade var otrogen med en speljournalist och då föreslår man att 

det var i utbyte mot högre betyg. Det är en möjlighet men inte den enda möjligheten. 

(obs, nu när jag läste om det visar det sig att det inte alls är en möjlighet, eftersom 

den journalisten aldrig skrev om hennes spel, han skrev en artikel gällande det 

misslyckade projektet Game Jam och detta gjorde han innan deras romantiska 

förhållande inleddes. http://kotaku.com/in-recent-days-ive...pos-1624707346 ) 

Så vad är det kvar då? Att någon tycker att hon har varit för snabb på att ta en 

skärmdump på twitter och därför måste ha skrivit kommentaren själv? Det är en 

möjlighet men knappast den mest sannolika, att döma henne som sociopat baserat på 

den här osannolikheten känns hårt.  

Finns det något annat hon ska ha gjort? 

Ingen kritik förs mot de som anser att Quinn är sociopat. Istället problematiserar skribenten 

ifall hatet är rättvist eller överhuvudtaget motiverad. Framförallt visar skribenten ingen tydlig 

ståndpunkt mot näthatet, utan hen väljer att trevande fråga sig ifall det är rätt att tänka att 

Quinn är sociopat och vad antaganden kommer ifrån. Till skillnad mot de kommentarer som 

uppfyllde kriterier av dominansreproduktion är denna kommentar ett exempel på att hen inte 

proklamerar sig att sitta på en definitiv sanning eller väljer att ta ett tolkningsföreträde före 

någon annan. En intressant aspekt att se hur språket i försvaret av feminismen och kvinnorna 

konstruerades, då den bröt sig bort från mängden mot all näthat och maktstrategier. 

http://kotaku.com/in-recent-days-ive...pos-1624707346


28 
 

3.4. Den skenheliga kvinnan, upplyste förtryckaren 

och manliga martyren 
Med sista frågeställningen har jag även undersökt vilka strategiöverskridande teman 

materialet har haft angående reproduktionstrategierna. Dessa teman har använts för att på 

något vis ge legitimitet till en skribents uttalande och de existerar alltså oberoende av vilken 

strategi som skribenten använder.  

Den skenheliga kvinnan användes i flera fall i samtliga kontexter och var den absolut 

vanligaste av dessa strategiöverskridande teman. Detta tema innebar att skribenten skildrar 

kvinnor eller feminister som falska, tjuvaktiga eller lättkränkta personer som utmålade sig 

själva som offer i syfte att få pengar eller publicitet. 

Troligtvis har hon fejkat detta för att få publicitet. Det finns en stark offerkultur 

bland alla dom här siterna som är ägda av Gawker. Dom äger bland annat Jezebel 

som skriver skitartiklar som dessa: 

http://jezebel.com/5955317/i-ate-so-...ttention-to-me 

En kvinna som skyller sin övervikt på män. 

Eller varför inte Patricia Hernandez som skrev en artikel på Kotaku som hette 

"Should killing female gamers in online games be considered rape?" 

Som roligt nog verkar vara borttagen nu för att den fick så mycket klagomål till och 

med från "Social Justice Warriors". Antingen är detta mentalt sjuka personer som 

skriver dessa inlägg på dom här sidorna, för jag tror inte ens att många feminister 

håller med dom, eller så handlar det om "clickbait" Skriv något kontroversiellt så får 

siten många klick och det blir ett flame war i kommentarerna. 

Skribenten menar att dessa kvinnor utmålar sig själva som offer för egen vinning. Det är inte 

någon social struktur som gör att dessa kvinnor får motta mordhot eller kränkande 

kommentarer. Det är kvinnornas egna val att de upplever detta och att de söker publicitet, 

pengar eller viljan att kunna förändra gamingkulturen och ifall de gör det sistnämnda 

uppmanas de till att göra det vid sidan om och ”bygga upp en egen kultur”. Detta, i linje med 

Walby (1990) och Lenz Taguchi (2014), är ett tydligt exempel på hur patriarkalt förtryckt tar 

form i och med att kvinnor återigen sätts i en underordnad position och inte en del av 

samvaron, utifall de inte agerar och tänker i enlighet med den patriarkala diskursen om 

kvinnlighet.  

Nedanstående kommentar, från Flashback, anser skribenten att kvinnor bör bygga en egen 

gamingkultur ifall de inte är nöjda med det som redan finns. 

https://www.flashback.org/leave.php?u=http%3A%2F%2Fjezebel.com%2F5955317%2Fi-ate-so-men-wouldnt-pay-attention-to-me
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Det är inte ett dugg clueless. Kulturen är byggd av en mestadels män, för att passa 

vad som är mestadels män. Det har alltid funnits kvinnor, men de har dragits till 

kulturen som den är.  

Att komma och kräva att kulturen ska ändras för att anpassa sig till en demografi 

som tidigare varit helt ointresserad är riktigt oförskämt. Kvinnor kan bygga en egen 

spelkultur som är anpassad till kvinnor. Förmodligen kommer den dock fortfarande 

innehålla könsstereotypa element, liksom saker som Twillight och Hunger Games. 

Skribenten menar att det är fel att förvänta sig att kulturen ska ändras eller anpassas för en 

minoritet. Att det är inget som är fel med kulturen och uppmanar kvinnor (och således andra 

minoriteter) att bygga en egen gamingkultur anpassad efter den särskilda gruppens önskemål. 

Antingen erkänner den undergivna gruppen den dominanta gruppens krav eller sätter egna i 

en egen kultur. Att kvinnor dessutom har aktivt valt att inte vara intresserade av spel eller den 

kulturen gör att skribenten förkastar tanken om påverkan av underliggande sociala strukturer i 

samhället. Skribenten avslutar med att även ifall de skulle bygga upp denna åsidosatta kultur 

skulle det ändå finnas könsstereotypa schabloner och räknar därmed upp två filmer där 

kvinnor innehar huvudrollen och påpekar därmed att det är oundvikligt. Tydligt visas det hur 

ett patriarkalt förtryck gestaltas där kvinnor uppmanas att själva segregera sig från kulturen 

och att istället bygga en egen. I linje med Walbys (1990) patriarkala relationer till avlönat 

arbete där kvinnor exkluderas i och med arbete, men som i detta fall tillämpas i samvaro inom 

gamingkulturen. 

Den upplyste förtryckaren involverade kommentarer som gärna hänvisade till källor som 

antingen fattades eller inte hyste en vetenskaplig grund i och med källans ursprung (läs: 

youtube.com och andra internetforum) men framfördes ändå som legitim fakta.  

Ungefär så, ja. InternetAristocrat förklarar alltihop väldigt tydligt i det här 

videoklippet. 

Det har blivit ganska uppenbart att Sarkeesians motivation inte ligger i att förbättra 

spelindustrin på något sätt, utan om att få enkel publicitet och pengar. I värsta fall är 

det bara att se på hennes egna förslag till ett spel - maken till mer intetsägande trams 

får man leta efter... 

Skribenten börjar med att hänvisa till InternetAristocrat, en av många youtubeprofiler som ger 

kritik till Sarkeesians åsikter och metoder, för att därefter anse att Sarkeesians syfte inte är att 

reformera gamingindustrin utan att, som i tidigare tema, lura till sig pengar och publicitet. 

https://www.flashback.org/leave.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgqJCCnued6c
https://www.flashback.org/leave.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgqJCCnued6c
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Hen förminskar även Sarkeesians egna förslag till ett spel som använder en kvinnlig 

protagonist till att mena att det är trams. Ett tydligt exempel på hur diskursivt förtryck 

framförs legitimt i och med att skribenten förminskar Sarkeesians metoder och åsikter. I 

Walbys (1990) exempel om den patriarkala strukutren patriarkala produktionsförhållande i 

hushållet tar det form i att kvinnor har en särskild plats och funktion i samhället och när de 

bryter sig ur det och kliver in i en annan omgivning kommer misstron och det diskursiva 

förtrycket fram.  

En annan skribent upplyser läsarna att ifall de vill ha en mer omfattande bild av Sarkeesian 

behöver de bara följa länkarna: 

Om man är nyfiken på vad Anita Sarkeesian egentligen är för en filur föreslår jag att 

man kollar på dessa två videos. Det går snabbt upp att detta är en radikalfeminist 

som ofta inte ens verkar förstå det hon kritiserar. 

Del 1 

https://www.youtube.com/watch?v=p6gLmcS3-NI  

Del 2 

https://www.youtube.com/watch?v=LpFk5F-S_hI 

Här kommer skribenten obetänksamt fram till slutsatsen att Sarkeesian är radikalfeminist och 

att hon dessutom inte förstår vad det är hon kritiserar. Länkarna hänvisar till en video som 

redgör, på liknande sätt, hur Sarkeesian metoder är ohederliga samt en ingående analys av 

hennes masteruppsats, som även den är felaktigt utförd och saknar vetenskaplig relevans. 

Någon objektiv grund finns inte utan perceptionen är enbart motiverad med sunt förnuft och 

ett etablerat förhållningssätt om att feminismen är fel. Återigen visar skribenten hur 

Sarkeesian inte är likvärdig andra, hon och andra feminister faller in i en underordnad position 

där den dominerande gruppen dessutom sitter på sanningen.  

Den manliga martyren tog form i hur män är de som i realiteten är förtryckta och är de som 

bär på den största bördan. Denna kommentar är tagen från Flashback och svarar en skribent 

som anser att Sarkeesian har en poäng med sin analys. 

Om man dessutom använder hjärnan så kan man lätt komma fram till att den lilla 

poäng hon har är framkommen ungefär 20 år för sent. Och att hon sysslar med 

extrem selektivitet (eller så kallad cherrypicking) för att få fram den. Idag har man 

en oerhört mycket större valfrihet gällande spel och dess huvudkaraktär och 

spelinnehåll. 

https://www.youtube.com/watch?v=p6gLmcS3-NI
https://www.youtube.com/watch?v=LpFk5F-S_hI
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Och det blir så löjligt när hon vill visa på det vanliga feministiska offer-viset att "det 

är mer synd om kvinnor". Speciellt när det är just MÄN som är de som har slaktats 

på löpande band i spelen genom datorspelens historia och det pågår ju faktiskt även 

fortfarande. 

Det är mer skrämmande vad både pojkar och flickor som spelar dessa spel lär sig om 

män och hur pass förbrukningsbara vi är.. 

Här anser skribenten att det är männen som slaktas och dödas i spel och hur de förbrukas som 

ved till bålen av martyr. Männen sätts i en offerposition och visar på att det egentligen är synd 

om mannen och inte tvärtom. Där man anser att männen, som är de riktiga offren, är de 

självuppoffrande helgon som bär den största bördan. Här tar den patriarkala förtrycket i form i 

enlighet med van Dijks (1992) maktstrategi moralisk utpressning där det är männen som 

diskrimineras och framförallt censureras i och med att Sarkeesian inte väljer att skildra alla 

aspekter av diskriminering. 

En skribent skriver på Gamereactor om problematiken kring hur män är de som är de 

förtryckta och att det lämnas ingen plats åt dem i diskrimineringsdebatten. 

T.ex. att man kan slå ner kvinnor i GTA. Det nämns ingenting om att detsamma kan 

göras med män. Ska man göra ett undantag för kvinnliga NPC:er blir det 

diskriminering åt andra hållet istället. Dessutom förekommer det också 

hypersexualisering av manliga karaktärer också. Det finns inte särskilt många män 

som ser ut som Arnold, precis som finns ganska få kvinnor som ser ut och klär sig 

som Barbie. Det är problematiskt åt båda hållen, men detta belyses inte heller i 

Sarkeesians presentationer. Det blir vinklat och oseriöst, vilket minskar möjligheten 

till att påverka på lång sikt. 

Skribenten menar att det förekommer likvärdig diskriminering mot män som förs mot kvinnor 

och andra minoriteter. Hen nämner hur hypersexualisering kring actionskådisen Arnold 

Schwarzneger och dockan Barbie är jämbördig och anser att Sarkeesians val av att endast 

belysa hur en utsatt grupp framställs är oseriöst och att det minskar möjligheten för fortsatt 

inverkan i kulturen. I linje med Lenz Taguchis (2014) och Walby (1990) kring patriarkalt 

förtryck ger det här uttryck åt hur skribenten påstår att Sarkeesian gör ett ställningstagande i 

och med att inte inkludera framställningen av män i tv-spel och blir således ansvarig för att 

hennes metoder och åsikter inte räcker till för att motverka diskriminering för alla.  
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4. Slutdiskussion 
I detta avsnitt ska jag redovisa för de slutsatser som studien har kommit fram till. Studiens 

syfte var att att undersöka hur näthatet i allmänhet och misogyni i synnerhet manifesteras på 

internetforum som handlar om spelkultur där följande frågeställningar har besvarats; 1) Vilka 

maktstrategier används för att reproducera dominans i gamingkulturen på internet och vilka är 

de vanligaste förekommande språkliga makstrategierna som används?, 2) Hur skiljer sig 

strategierna åt beroende på i vilken kontext det skrivs i?, 3) Hur framförs motstånd mot anti-

feminism och näthat? och, 4) Vilka överskridande teman bland maktstrategierna har varit 

framträdande?  

I det material jag har studerat har jag kommit fram till att det är vanligare att personer 

använder sig av mer subtila strategier för att reproducera en patriarkal samhällsdominans. 

Med den slutsatsen är personer mer måna om att skydda sitt sociala anseende till en viss del 

och det i beroende på i vilken kontext det har skrivits i. Den absolut vanligaste strategin var 

subtil strategi, en strategi där förlusten av det sociala anseendet tas i åtanke av skribenten. I 

detta fall är censur och en anonym miljö viktiga faktorer som anses vara relevanta när 

personer uttrycker sig offentligt. Däremot är det i samtliga kontexter vanligare med subtila 

strategier än direkta, även fast direkt angrepp var särskilt presterande bland samtliga 

strategier. Det patriarkala förtrycket, som noterades i det empiriska materialet med hjälp av 

genusteorin som studien använde, påvisades det hur van Dijks (1992) teori om reproduktion 

av dominans för en dominerande grupp är i enlighet med det patriarkala förtryck som Walby 

(1990) och Lenz Taguchi (2014) förespråkar. Flertalet gånger talades det om kvinnornas 

sexuella moral samt deras oduglighet, och att kvinnorna därmed placerades i en 

andrarangsposition i och med att de inte underkastade sig den patriarkala strukturen av hur 

kvinnor bör vara och agera. Det verbala våldet (kvinnohatet) tolererades och i många fall 

försvarades bland skribenterna och retoriken användes istället för att skuldbelägga kvinnor 

som ansvariga för hatet. I materialet påvisades det även att mer extrema uttryck tog plats i en 

betydligt mer ”isolerad” miljö. Det innebär att det var vanligare med direkta angrepp i det 

mindre reglerade och mer accepterande Flashback gentemot nyhetssajten Gamereactor som 

reglerar och modererar sitt innehåll. 

Precis som i tidigare forskningen av Jenson och de Castell (2013) där privata aktivister har i 

syfte att motverka diskriminering och hat på internet var även framträdande i denna diskursiva 

praktik. Motståndet har tagit form i olika former men ständigt varit ett tydligt 
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tillkännagivande av underkännandet av hatet och diskrimineringen samt en förståelse av det 

förtryck som upplevs. Även olika former av sarkastisk motstånd har förekommit där 

skribenten valt att underminera eller förlöjliga de som mordhotar och näthatar. Vilket kan 

eventuellt ses som en form av reproduktion av dominans som förtrycker den dominerande 

gruppen. 

Sista frågeställningen ville undersöka vad för strategiöverskridande teman som existerade 

bland maktstrategierna för reproduktionen av dominans. Studien påvisade framförallt tre 

tydliga teman som återkom kontinuerligt i materialet. Dessa påvisade en legitimitet till en 

persons drivande argument om att kvinnorna var oärliga och skenheliga, att det fanns källor 

att hänvisa till som styrkte dennes övertygelse samt att männen var de som egentligen 

diskriminerades och marginaliserades i tv-spel och nöjeskultur. 

Bland de 272 kommentarer som analyserades förekom mordhot endast vid ett tillfälle som en 

strategi för reproduktion av patriarkal dominans. Detta i en mer reglerad miljö gentemot 

forumet Flashback där diskussioner förekom kring hur äckliga de var på grund av sina 

metoder samt hur de ansågs ha ett mytomaniskt beteende som mynnade ut i att de blev 

sociopater. Tanken kring hur det kommer sig att inte ett enda mordhot förekom bland 

kommentarerna på Flashback är intressant, med tanke på den vedertagna tanke att den 

diskursiva praktiken i det forumet är mindre strängt förtryckt. En vidare studie kring hur 

människors anseenden struktureras på olika nätsidor skulle kunna undersöka och 

problematisera ifall ett socialt anseende tas i akt när man skriver på Flashback eller liknande 

sidor. Utöver det hade det även varit intressant att undersöka språket på sidor med betydligt 

starkare begränsning i diskursiv praktik än Flashback. Att studera sidor som 4chan och 8chan 

som inte har någon moderering överhuvudtaget och som har en närmare anknytning till deep 

web, vilket är en del av internet men som inte är indexerad av vanliga sökmotorer, skulle vara 

en väg att gå för vidare forskning. Detta med syfte att vilja jämföra den diskursiva praktiken 

på exempelvis 4chan och Flashback. Hur skulle språket konstrueras och hur skulle kvinnor 

eller andra minoriteter talas om i dessa kontexter? 

Vidare hade en studie kring annan mansdominerad kultur, eller en kvinnodominerad sådan, 

varit intressant. En kommentar, som stod i försvar för Sarkeesian och feminism, talade om att 

gamingkulturen har varit väldigt mer egalitär i jämförelse med andra mansdominerande 

kulturer, där hen menade att sport är framförallt mindre öppen kultur. Finns det forskning om 

subkulturer inom olika kulturyttringar? Förekommer kvinnohat, eller annan form av rasism, i 
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andra kulturer där exempelvis kvinnor dominerar och hur är den diskursiva praktiken 

respektive sociala praktiken strukturerad? 
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6.3. Bilaga 3 
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