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Abstract 
In this thesis we focus on the issue of master suppression techniques and how 
they take form on Facebook. The research in area of master suppression 
techniques online is limited and therefore the purpose of this thesis is to create 
a greater understanding of the online environment of Facebook. We have used 
a method of netnographic observation studies and content analysis to create a 
triangular perspective of the subject. Based on the result of our observation 
studies we draw the conclusion that you can see signs of some of the master 
suppression techniques on Facebook. We also argue why others don’t show up. 
Another conclusion that we draw is that the environment on public Facebook 
pages is more harsh than we first believed. We also present a categorisation 
model for a simple overviewing of master suppression techniques on 
Facebook. 



Först	  vill	  vi	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  vår	  handledare	  PO	  Ågren	  för	  allt	  stöd	  och	  den	  
feedback	  som	  du	  gett	  oss	  genom	  uppsatsens	  gång.	  Vi	  vill	  också	  tacka	  Annakarin	  
Nyberg	  för	  ämnesförslaget	  och	  all	  hjälp	  vi	  fick	  att	  starta	  igång	  uppsatsarbetet.	  
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1. Inledning  
Varje dag interagerar vi med människor i vår omgivning. Alltifrån familjemedlemmar och 
kollegor till butikspersonal eller främlingar på gatan. Oavsett om vi är medvetna om det eller 
inte så sker det hela tiden ett maktspel vid varje interaktion. Man förhandlar med sina barn 
om hur länge de får vara vakna eller sitta vid datorn, diskuterar sitt företags nästa steg med 
kollegorna, ifrågasätter prissättningen på ICA eller hamnar i konflikt med en vårdslös cyklist 
på joggingturen. Det här är fyra konkreta exempel som visar på hur maktspel och konflikter 
kan te sig i vardagen, men det är inte alltid som dessa maktspel är lika tydliga. 

Samtidigt pågår det en förändring i hur vi interagerar med varandra. Vi blir allt mer 
uppkopplade och i takt med att den digitala världen konstant växer, flyttar mer och mer av 
våra liv ut på internet. Internet skapar också nya situationer för interaktion som skiljer sig 
från det vi är vana vid i möten som sker ansikte mot ansikte. De flesta av oss rör sig på olika 
webbplatser varje dag och sociala medier blir allt mer integrerade i vårt vardagsliv. I en 
studie gjord 2014 för att kartlägga svenskars internetvanor visade det sig att medelsvensken i 
snitt spenderar 3,8 timmar i veckan på sociala medier. Hos unga i åldrarna 16-25 var det 
veckovisa användandet dubbelt så högt (Findahl, 2014). Trots att kommunikationen online 
skiljer sig från våra möten utanför internet finns det samtidigt likheter. Maktspel och kon-
flikter vi möter i vardagen följer således med in på internet och våra sociala medier.  

I den här uppsatsen gör vi en djupdykning i dessa digitala maktspel och studera dem 
utifrån vad litteraturen kallar härskartekniker. Vi utgår från flera författares definitioner av 
olika typer av härskartekniker för att skapa en kunskapsgrund för hur dessa möjligen kan 
gestaltas på Facebook. Denna kunskap har gett oss en bred förståelse för fenomenet och 
fungerar senare i uppsatsen som ett analysverktyg när vi överblickar vår insamlade data. 

Härskartekniker har tidigare beskrivits som den fula vägen till makt (Eksvärd, 2011), 
negativ maktutövning (Ås, 1978) och ett subtilt förtryckarfenomen (Nyberg & Wiberg, 2014) 
och alla har vi någon gång blivit utsatta för eller utövat en härskarteknik mot någon, vare sig 
vi är medvetna om det eller inte. Det omedvetna användandet kan till exempel visa sig genom 
att en individ gör andra saker samtidigt som en annan person pratar med hen. I dessa 
situationer är det svårt för den som är utsatt för härskartekniken att säga vad hen just varit 
med om, men trots det skapar härskartekniken ett obehag hos den utsatta. Detta är ett 
karaktärsdrag för samtliga härskartekniker och det är dessa subtila maktspel (på Facebook) 
som vi undersökt i vår studie.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Området kring härskartekniker på sociala medier är ett till synes outforskat territorium. 
Syftet med vårt arbete blir således att utifrån tidigare litterärt definierade härskartekniker 
och nyanser av härskartekniker samt relaterad teori, göra en djupdykning i Facebook. Med 
egna undersökningar bidrar vi till en större förståelse för hur härskartekniker används på 
Facebook. Vår förhoppning är att vårt resultat kan användas i fortsatt forskning där syftet är 
att studera hur människor beter sig på ̊ sociala medier, samt att ge en schematisk bild av hur 
användandet av härskartekniker på Facebook ser ut. 

Med detta syfte i åtanke ställer vi oss frågan: Vilka av tidigare studerade härskartekniker, 
samt nyanser av härskartekniker, gestaltas i kommentarsfälten på öppna Facebookforum? 
Vi besvarar även frågan: Hur gestaltas dessa härskartekniker och vad beror det på? 
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2. Relaterad forskning och teoretiskt ramverk
I det här kapitlet beskriver vi relaterade begrepp som är av relevans samt alla härskar-
tekniker utifrån existerande litteratur för att ytterligare skapa förståelse för vårt studie-
objekt. 

2.1. Web 2.0 och sociala medier 
De senaste åren har web 2.0 och social media blivit allt vanligare begrepp att använda när 
man förklarar nya typer av webbapplikationer (Fuchs, 2013). Exempelvis sociala nätverks-
sidor så som Facebook, bloggar, mikrobloggar (Twitter), videodelningssidor (YouTube) och 
wikis (Wikipedia). Termen web 2.0 myntades av Darcy DiNucci (1999) som i sin artikel 
Fragmented Future förutspådde utvecklingen av web 1.0. Hennes vision var att internet 
skulle gå från att vara en skärm fylld av text och grafik, till att istället fungera som en trans-
portmekanism mellan olika plattformar och enheter med hjälp av hyperlänkning (DiNucci, 
1999). 

Tim O’Reilly (2005) populariserade senare uttrycket men hans syn på termen hade en 
annan innebörd än den DiNucci förutspådde några år tidigare. Det som kännetecknar web 
2.0 enligt O’Reilly är: delaktighet istället för publicering, användare som medskapare, rik 
användarupplevelse, internet som plattform, kontroll över sin egen data, kollektiv intelligens, 
bättre mjukvara av fler användare, spel, radikal decentralisering, radikal tillit, remixad data 
samt obestämt användarbeteende (Fuchs, 2013). Fuchs (2013) anser att O’Reilly säkert 
tänkte att web 2.0 kännetecknades av faktiska förändringar, att användare tillsammans som 
en kollektiv intelligens skapade innehållet på plattformar som Google, Wikipedia och 
Craigslist. Han medger dock senare att termen främst skapades för att återskapa förtroendet 
för industrin efter IT-bubblan och att termen blev ett sätt att identifiera behovet av nya 
ekonomiska strategier för internetföretag. 

Begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som skapar 
möjligheter för användare att kommunicera med varandra genom olika medel 
(Nationalencyklopedin, 2009). Vi delar information, bilder och åsikter samtidigt som vi får 
möjligheten att ge och få feedback, kommentarer och återkoppling (Nyberg & Wiberg, 2014). 
Facebook, Twitter och Instagram är exempel på olika sociala medier, men i den här upp-
satsen ligger vårt fokus uteslutande på Facebook. 

2.1.1. Facebook 
Facebook är den absolut största av sociala medier sett till antal användare, som idag ligger på 
1.44 miljarder människor världen över. Facebook är en kommunikationsplattform som i mars 
2015 dagligen användes av cirka 936 miljoner människor, och användningen ökar hela tiden 
(Facebook, Inc., 2015). Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg och var från början 
endast tänkt som en nätverkstjänst för studenter på Harvarduniversitetet, men utökades 
senare till även andra universitet, innan det blev öppet för alla (Carlson, 2010). Användning-
en av Facebook tog fart omkring 2006-2007 då den etablerade sig som en vardaglig plattform 
för kommunikation och idag är det nästan omöjligt att stå utanför den sociala gemenskapen 
som är Facebook. I Sverige har 66 procent av befolkningen någon gång använt Facebook och 
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användningen är störst i åldersgruppen 16-25 år där 95 procent använder sig av Facebook, 
varav 81 procent gör det dagligen. Totalt över hela åldersspannet från tolv år och uppåt är 
den siffran 48 procent (Nilsson, 2014). Facebook har blivit något av en multiplattform som 
inte enbart används för att kommunicera med varandra utan för mycket annat också. Man 
kan gilla olika företags eller personers sidor, skapa evenemang, skapa eller gå med i grupper 
eller nätverk av personer med samma åsikt eller intresse, spela spel och ta del av erbjudanden 
och reklam för att nämna några. Många andra tjänster och webbplatser kräver eller föreslår 
att man loggar in via sitt Facebook-konto för att använda tjänsten, vilket enligt Nyberg och 
Wiberg (2014) har gjort att det idag nästan krävs att man har ett Facebook-konto. På 
Facebook sker i princip allting man gör inför ögonen på alla andra som är inloggade, 
framförallt framför dem som man är vän med. I och med detta måste man ta ställning till hur 
och vad man lägger ut, och hur man förhåller sig till vad andra lägger ut (Nyberg & Wiberg, 
2014).  

2.1.2 Internets avhämningseffekt och befrielse från kroppen 
Det intressanta med Facebook är att användarna, till skillnad från på många andra sociala 
medier, är nästan uteslutande identifierbara. Information som presenteras är bland annat 
användarnas riktiga namn, bilder på dem själva, arbetsplats, utbildning och deras anknytning 
till olika grupper som ger en fingervisning om till exempelvis användarens intressen eller 
politiska tillhörighet. Zhao, Grasmuck och Martin (2008) konstaterar att användare på 
anonyma sidor kan dölja sina icke önskvärda fysiska drag och även konstruera sin egen 
biografi och personlighet, de kallar detta online disembodiment och denna form av anonym-
itet möjliggör för användaren att återskapa sin egen identitet. Även på webbplatser där 
användaren är identifierbar påstår Zhao, Grasmuck och Martin (2008) att det sker en viss 
justering av den egna presentationen, dock är dessa justeringar mer begränsade och sker 
inom ramarna för de sociala normer som finns inom forumet. 

Anonymiteten som internet ofta ger upphov till medför även att användare kan använda 
anonymiteten som ett skydd att gömma sig bakom. Detta skydd kan användaren nyttja för att 
uttrycka sig mer aggressivt än hen hade gjort i en konversation ansikte mot ansikte. Detta har 
kallats the online disinhibition effect av forskare och syftar till att hämningarna släpper när vi 
vistas online. Facebook är som sagt ett exempel på en social medieplattform med identi-
fierbara användare men denna effekt kan ta sig i uttryck även där (Twenge, 2013).  

2.2 Makt 
Makt är ett omdiskuterat begrepp i litteraturen och är motsägelsefullt i många av sina defini-
tioner. Enligt Sköldberg (2014) har alla författare inom maktteorin i princip sin egen 
definition av vad makt är. En förklaring till att det skulle kunna komma från Lukes (refererad 
i Sköldberg, 2014) synsätt på maktbegreppet. Lukes beskriver nämligen makt som något 
kontextuellt och att kontexten är central för att förstå vad makt är. Vidare menar Lukes att 
maktbegreppet får olika definitioner beroende på vad man studerar (Sköldberg, 2014).  

I den här uppsatsen fokuserar vi främst på relationsbaserad makt, makt som konflikt och 
maktspel ur det perspektiv som Foucault beskriver (Sköldberg, 2014). Vi går även in på 
nätverkens och kommunikationens betydelse för makt som Castells skriver om i sin bok 
Communication power (2011). Som vi nämnt tidigare och som vi senare går in djupare på i 
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uppsatsen är Ås (1978) grundteori om härskartekniker baserat på att användandet av dem är 
utövandet av negativ makt för att sätta sig över andra. Det kända och konfliktladdade 
begreppet makt-över (en individ eller grupp) har ofta beskrivits som negativ makt och makt-
att (göra något) som något positivt. Båda begreppen kommer bli centrala för förståelsen av 
makt och härskartekniker. I vår studie har vi däremot valt att tolka begreppen som neutrala i 
den meningen att båda i olika kontexter kan vara både produktiva/kreativa eller negativa. 
Makt-över är ett begrepp som i sin formulering uttrycker dominans (Sköldberg, 2014) men 
Foucault skiljer på makt och dominans då dominans är underförstått med våld och tvång. 
Han menar att makten alltid är produktiv och kreativ och blir därför något subtilare än våld 
och tvång. (Sköldberg, 2014). 

Vår förståelse för makt är främst grundat i en av de mest relevanta tänkarna inom makt-
teorin, nämligen Foucault. Sköldberg (2014) anser att varje diskussion om makt nödvändigt-
vis bör relatera till Foucault. Börjesson & Rehn (2009) skriver också att han är lika viktig för 
maktdiskussionen som Darwin är för biologins historia. För att bäst förstå de maktrelationer 
som Foucault beskriver måste man se dem utifrån de former och tekniker som de uttrycks i 
(Sköldberg, 2014). Foucault menade att makt inte är något en individ eller grupp besitter 
utan något som utövas (Sköldberg, 2014). Han menade samtidigt att makt inte heller är något 
som bara vissa utövar utan att vi alla gör det. Han ville måla upp en bild av hur vi alla är 
fångade i ett nätverk av makt. En härskares makt blir således en effekt av maktnätverket 
istället för något som härskaren av sig själv besitter (Börjesson & Rehn, 2009). Foucault 
definierade däremot aldrig vad makt är och har ingen tydlig teori om makten. Han beskriver 
istället makt som “öppna praktikarrangemang eller öppna strukturer som utövas i en mängd 
former och på en rad olika sociala fält”. (Sköldberg, 2014, s. 68) Man kan däremot uppfatta 
Foucaults idé om makten som en central aspekt av alla relationer där makten gestaltas genom 
social handling (Sköldberg, 2014). Han menade samtidigt att makten som begrepp nöd-
vändigtvis inte är något som utvecklas utan något som ständigt omskapas (Börjesson & Rehn, 
2009). Makt är alltså en del av ett system på samma sätt som de individer som utövar och 
utsätts för den. Inom det här systemet existerar sedan sätt att skapa makt på. Man kan kalla 
dessa för mikrotekniker vilket visar på hur makten kan vara en handling. En handling som 
kan ta många olika former och ha flera olika nivåer (Börjesson & Rehn, 2009). De 
mikrotekniker som vi fokuserar på är härskartekniker. 

Maktspelet och användandet av härskartekniker bygger till största del på asymmetrisk 
makt vilket betyder att det är ett maktutövande av en person/grupp A på en person/grupp B. 
Foucault menar däremot att makt aldrig är enkelriktad utan att det alltid finns ett motstånd 
(Sköldberg, 2014). Konflikten är av den anledningen alltid delaktig i maktspelet och av den 
anledningen har makt alltid inslag av symmetri. Castells (2011) besitter samma åsikt som 
Foucault, men menar att det alltid kommer att finnas ett maktövertag hos en av parterna. 
Castells beskriver i sin tur makt som “den relativa kapaciteten som möjliggör för en social 
aktör (härskare) att influera andra sociala aktörer asymmetriskt på ett sätt som är till fördel 
för den auktoriserade aktörens vilja, intressen och värderingar” (Castells, 2011, s. 10). Castells 
skriver också att makt är en social konstruktion och att det är något som skapas i våra sinnen. 
Castells besitter samma tanke som Foucault om att makt är nätverk. Han beskriver bland 
annat att “nätverkad makt gäller vilka noder som utövar makt över andra i nätverket” 
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(Castells, 2011, s. 218) Castells menar att nätverk blivit en allt viktigare del i den globaliserade 
och digitaliserade världen och säger också att i princip allt är nätverk. När vi kopplar det till 
Foucault, som också via sina påståenden konstaterar att allt är makt, kan man dra slutsatser 
om att nätverk, eller kopplingen mellan varandra, är likställt med makt. Förutom att 
nätverken är viktiga för makten ansåg Castells också att kommunikationen var viktig. Han 
menade att makten är baserad på kontrollen av information och kommunikation (Castells, 
2011). Den som kontrollerar samtalet är alltså den som utövar makten. 

2.2.1 Det digitala sociala spelet 
Vi har tidigare gått igenom Facebook som plattform och begreppet makt som är anledningen 
till användning av härskartekniker. Makt är ofta det som det digitala sociala spelet och den 
digitala hierarkin kretsar kring. För att förstå hur härskartekniker hänger ihop med det 
digital sociala spelet behöver man först förstå vad denna term innebär. 

Nyberg och Wiberg (2014) tar i sin bok om sociala medier och härskartekniker upp 
begreppet handlingsutrymme som ett central begrepp för att förstå hur det sociala spelet och 
härskartekniker hänger ihop. Begreppet socialt handlingsutrymme innebär enligt Löwgren 
och Stolteman (2004) förmågan en digital artefakt har att innefatta socialt handlande. 
Nyberg och Wiberg (2014) menar att när man analyserar en viss tekniks handlingsutrymme 
kan man se hur denna teknik möjliggör och begränsar handlingar. Handlingsutrymme kan 
alltså ses som ett verktyg för att se och förstå vad vi kan göra med en teknik. Det ger möjlig-
het att förstå vilka handlingar som utförs och hur dessa ser ut. Det kan även ge förståelse för 
hur andras handlingar påverkar oss, det vill säga alla händelser och interaktioner som sker på 
vald teknik. Handlingsutrymme är i vårt fall inriktat på tekniken (Facebook) och vilka möjlig-
heter och begränsningar som kommer med den. Tekniken öppnar upp för en ny typ av socialt 
spel som tar plats inom teknikens ramar, och en ny typ av digital social hierarki. Detta 
digitala sociala spel ter sig annorlunda mot hur det sociala spelet ser ut offline1 och är 
ständigt pågående och utvecklas och förändras i och med att plattformen/tekniken utvecklas 
och omformas. 

Nyberg och Wiberg (2014) ser de sociala medierna som en spelplan som har förändrat 
våra sociala kontexter och de olika hierarkierna som vi ingår i. Sociala medier har tagit de 
sociala spelen som ständigt sker i vardagen och flyttat ut, samt blandat ihop dessa med det 
sociala spelet som sker på internet. Liksom i vår vardag rör vi oss mellan det privata och det 
publika på internet, och skillnaderna är att geografin inte är något som begränsar vad som är 
privat och publikt. Nyberg och Wiberg (2014) menar att därmed sätter inte de sociala 
medierna samma avgränsningar på de sociala spelreglerna online2, med avseende på hur vi 
relaterar till varandra på det sociala planet, som utanför internet. Dessa spelregler definieras 
istället av våra relationer, kommunikationsmönster, språkliga koder och intressen. Det är 
även dessa spelregler som de flesta följer. Sedan finns det andra som både medvetet och 
omedvetet bryter mot dem. Det är då härskarteknikerna kan användas för att röra om i det 
digitala sociala spelet, för att skapa makt eller att få andra att känna obehag. Under ytan av 
allt detta finns det en sorts social hierarki där man förvisso inte alltid kan se rollerna och 

1 Vi använder ordet offline för att beskriva en urkoppling från internet. 
2 Vi använder ordet online för att beskriva en uppkoppling på internet. 
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positionerna lika tydligt som på till exempel arbetsplatsen, men den finns alltid där. Den 
sociala hierarkin styr mycket om hur vi uppfattar personer på internet. Det är också med 
tanke på den sociala hierarkin som personer kan välja att härska eller förminska andra och på 
det sättet ta ett kliv upp i hierarkin. Det är också beroende på den sociala hierarkin som vissa 
personer får mer bekräftelse eller större inflytande (Nyberg & Wiberg, 2014).  

2.3 Härskartekniker 
Begreppet härskartekniker myntades för första gången av den norske psykologen och 
filosofen Ingjald Nissen i boken Psykopatenes diktatur (1946). Hans syfte var att analysera 
och försöka förstå nationalsocialismens makt och regim ur ett socialpsykologiskt perspektiv. 
Begreppet syftar på att beskriva social manipulation som en person eller grupp använder för 
att bibehålla eller förskaffa sig makt gentemot andra (Ländin, 2014). Teknikerna används för 
att vidmakthålla ett socialt överläge (Nationalencyklopedin, 1987) och syftar på att en individ 
eller grupp hävdar sig själv genom att trycka ner andra (Nyberg & Wiberg, 2014). Härskar-
tekniker blir därför ett begrepp för att beskriva den fula vägen till makt (Eksvärd, 2011) eller 
negativ maktutövning (Nyberg & Wiberg, 2014). 

Ett par decennier efter tillkomsten plockade socialpsykologen och politikern Berit Ås upp 
begreppet och myntade kategoriseringen som vi idag känner till som de fem klassiska 
härskarteknikerna. Dessa är Osynliggörande, Förlöjligande och förminskande, Undan-
hållande av information, Dubbelbestraffning samt Påförande av skuld och skam. Tidigare 
nämnda härskartekniker kompletterades sedan av Ås med ytterligare två härskartekniker, av 
Ländin i boken Härskartekniker – Identifiera, hantera och förebygga (2014), beskrivna som 
de semiklassiska härskarteknikerna. Objektifiering och Våld eller hot om våld. I Ås definition 
av härskartekniker hänvisar hon till att beskriva mäns maktutövning över kvinnor (Ås, 1978). 
Idag är forskning i ämnet kring härskartekniker aningen mer neutral, sett ur ett köns-
perspektiv. Samma förutsättningar gäller för kvinnor så som män (Nyberg & Wiberg 2014). 
Författarna Ländin och Eksvärd väljer i sina böcker att inte kategorisera härskartekniker som 
typiskt manliga eller kvinnliga (Eksvärd, 2011; Ländin, 2014). Att användandet av en 
härskarteknik är överrepresenterat hos män eller kvinnor visar inte tillräckligt tydliga tecken 
för att könskategorisera härskarteknikerna menar Eksvärd (2011). På samma sätt som man 
inte kategoriserar musik eller litteratur som typiskt manligt eller kvinnligt ska man heller inte 
kategorisera härskartekniker då det finns både kvinnliga och manliga utövare (Eksvärd, 
2011). Begreppet definieras därför inte idag som ett subtilt förtryck mellan män och kvinnor 
(Nyberg & Wiberg, 2014) utan som ett subtilt förtryck mellan individer. 

Härskartekniker är tekniker som både kan vara medvetna och omedvetna. De används 
alltid i syftet att sätta sig över eller härska över en grupp eller individ, både när man slår över 
ifrån och underifrån och med noll överrepresentation i vad gäller vare sig utövande hos unga, 
gamla, rika eller fattiga och så vidare (Ländin, 2014). Att kunna identifiera dessa härskar-
tekniker gör att en individ kan bemöta dem och som följd av det göra sig fri från dess 
verkningar (Ås & Johnson, 1982). 

I kommande avsnitt går vi igenom och förklarar Ås klassiska och semiklassiska härskar-
tekniker. Vi kommer också gå in på ett bredare perspektiv och ta upp och förklara de 
Moderna härskarteknikerna som Eksvärd (2011) och Ländin (2014) beskriver i sina böcker. 
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Slutligen kommer vi också att beskriva de tio Nyanser av härskartekniker på sociala medier 
som Nyberg och Wiberg (2014) skriver om i sin bok. Syftet är att ge en bred bild av begreppen 
så att vi i resultatet av vår studie kan skapa en större förståelse för hur härskartekniker kan 
gestalta sig. 

Klassiska 
härskartekniker 

Moderna 
härskartekniker 

Nyanser av 
härskartekniker 

Osynliggörande Projiceringsmetoden Socialt förnekande 

Förlöjligande och 
förminskande 

Komplimangmetoden Fördröjd och dubbelbottnad 
bekräftelse 

Undanhållande av 
information 

Stereotypmetoden Bekräfta för att synliggöra sig 
själv 

Dubbelbestraffning Martyrmetoden Dela för att synliggöra sig 
själv 

Påförande av skuld och skam Uteslutningsmetoden Överta trådar och samtal 

Hierarkimetoden Visa lojalitet genom 
bekräftelse 

Semiklassiska 
härskartekniker 

Tidsmetoden Inkräkta på platser och i 
flöden 

Objektifiering Relativisering Skapa exklusiv tillhörighet 
genom taggning 

Våld eller hot om våld Skapa osäkerhet genom 
tvetydliga budskap 

Försköna sin tillvaro 

Tabell 1. Tabellen visar den bas av härskartekniker och nyanser av härskartekniker vi har 
utgått från. 

2.3.1 Vad är inte härskartekniker? 
Innan vi börjar förklara vilka härskartekniker som är identifierade idag så inleder vi med att 
förklara vad som inte bör ses som härskartekniker. Ländin (2014) anser att det krävs en 
systematik, ett mönster eller en bakomliggande struktur i de scenarion där tekniken används. 
Denna baktanke är enligt henne förutsättningen för att kunna kalla något för en härskar-
teknik. Utöver detta menar Ländin (2014) också att den som är utsatt, direkt eller indirekt 
påverkas av tekniken som härskaren använder sig av. Som exempel säger hon att det inte kan 
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ses som en härskarteknik att generellt uttala sig om kvinnliga ministrars lägre värde i jäm-
förelse med sina manliga kollegor, “Det är enbart sexistiskt och korkat” (Ländin, 2014, s. 13) 

2.4 Klassiska härskartekniker 
De fem klassiska härskarteknikerna bygger på beskrivningar av Ås (1978). Vi förklarar i 
detta kapitel innebörden av dessa härskartekniker genom Nyberg och Wibergs (2014) 
forskning, samt Eksvärd (2011) och Ländins (2014) professionella erfarenheter. 

2.4.1 Osynliggörande 
Osynliggörande som härskarteknik handlar om att någon förmedlar till andra närvarande att 
en annans åsikter inte är intressanta eller viktiga. Anledningen till att en individ blir utsatt för 
den här typen av härskarteknik kan vara flera. Gammal vana, okunnighet, ren illvilja eller 
med syftet att få personen att känna sig obetydlig (Nyberg & Wiberg, 2014). Osynliggörandet 
uppkommer i både tydlig och subtil samt medveten och omedveten form men resulterar alltid 
i att en individ blir osäker på sin egen roll och relevans. Det är även den här härskartekniken 
som de flesta känner igen sig i enligt undersökningar (Ländin, 2014). 

Nyberg och Wiberg (2014) skiljer på direkt- och indirekt osynliggörande. Det direkta 
syftar på att konkret visa och uttrycka sitt ointresse genom att säga det (Nyberg & Wiberg, 
2014). Det skulle till exempel kunna vara när en person får veta att ens åsikter inte är viktiga 
för sammanhanget trots att åsikterna egentligen har relevans i frågan. 

Det indirekta osynliggörandet syftar exempelvis på användandet av kroppsspråk i ett givet 
scenario. Genom att inte titta på individen som pratar eller vända ryggen till blir det tydligt 
att härskaren inte är intresserad av personens åsikter. Göran Perssons agerande, när han i en 
direktsänd partiledardebatt i SVT vänder ryggen till Maud Olofsson när hon för fram sin åsikt 
(Göran Persson Utövar Härskarteknik, 2006), är ett tydligt exempel på den typen av osynlig-
görande. Andra exempel på direkt osynliggörande skulle kunna vara att inte föra anteckning-
ar när någon pratar under ett viktigt möte, göra ljud (harklande, hostningar osv.), plocka 
fram telefonen eller pilla på sin dator (Nyberg & Wiberg, 2014), men även när en individ 
glöms bort eller uteblir att bli nämnd i ett givet sammanhang (Ländin, 2014). 

2.4.2 Förlöjligande eller förminskande 
Den här metoden handlar om att förlöjliga eller förminska en person genom hån av något hen 
säger eller gör, eller för den delen är. Detta kan vara allt ifrån någons uttal, skratt eller 
särdrag i personens utseende (Ländin, 2014). Ett scenario kan vara att en individ har 
framfört en för sig viktig åsikt i en mötessituation, men istället för åsikter och kommentarer 
på innehållet i framförandet gör sig en deltagare lustig över att personens röst låter märklig. 
Detta drar sannolikt resterande deltagares fokus från individens åsikt till att istället tänka på 
hens röst. Målet med inlägget från den “lustiga” deltagaren kan vara att ta uppmärksamhet 
från hens åsikt och få personen att känna sig förminskad och osäker (Nyberg & Wiberg, 
2014). Det kan också ske genom att likna en grupp eller individ med något larvigt för att på så 
sätt förminska den, till exempel likna en grupp kvinnor vid yra höns eller att infantilisera en 
vuxen genom att kalla hen för “lilla gumman” eller “lilla gubben” med avsikt att likna 
personens beteende eller utseende med ett barns (Nyberg & Wiberg, 2014; Ländin, 2014). 
Man kan självklart skoja och använda en rå jargong och ironi när kommunicerar med andra 
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utan att det för den delen måste betyda att en person använder sig av härskartekniker. Så 
länge alla inblandade är med på villkoren och ser humorn i det. Det är när metoden används 
systematiskt och när det finns en baktanke att förminska och trycka ner en person som den 
övergår till en härskarteknik (Ländin, 2014). 

Det finns även en annan variant på förminskande som kallas omvänt förminskande, som 
går ut på att sätta sig själv i en förminskad position gentemot en annan person. Exempelvis 
kan någon kalla sin partner för “regeringen” och säga att hen måste dubbelkolla beslut med 
“regeringen” för att på så vis ge en bild av att hen inte har något att säga till om i besluts-
fattningen (Ländin, 2014) 

2.4.3 Undanhållande av information 
För över 400 år sedan myntade den brittiske filosofen Francis Bacon uttrycken “kunskap är 
makt” och det är fortfarande lika aktuellt. Att ha tillgång till kunskap eller information kan 
därför bli en källa till makt (Nyberg & Wiberg, 2014). Härskartekniken underhållande av 
information grundar sig i att en eller flera härskare väljer att tillkännage viktig information 
till några, men utelämnar samma information till andra. Undanhållandet kan i vissa fall vara 
oavsiktligt på grund av frånvaro från möte där en individ inte kunnat delta, eller att infor-
mationen tillkännagivits i mindre formella sammanhang där hen inte varit delaktig av olika 
anledningar. En person som vill positionera sig på arbetet är väldigt benägen att använda den 
här tekniken (Ländin, 2014).  

Att en grupp utövar Undanhållande av information är inte ovanligt. Att den utsatta per-
sonen i fråga saknar den relevanta informationen som möjligen är viktig för till exempel 
beslutsfattande bidrar till att hen inte är tillräckligt förberedd och saknar av samma 
anledning förutsättningar, som övriga i gruppen har, för att skapa egna synpunkter och 
utveckla egna argument. En härskare, och användare av denna härskarteknik, kan därför 
framstå som “bättre” än den mindre pålästa personen och få beröm för sitt engagemang hos 
en chef på den utsattes bekostnad (Ländin, 2014). 

2.4.4 Dubbelbestraffning 
Härskartekniken Dubbelbestraffning ger känslan som uppkommer av att hur man än gör, så 
gör man fel. Den som kritiserar en individ hittar alltså alltid något fel oavsett vad hen gör 
(Ländin, 2014). Ett exempel är när en nybliven förälder blir kritiserad för att inte vara 
tillräckligt delaktig i sitt barns uppväxt när hen jobbar för mycket, samtidigt som hen blir 
kritiserad för att inte ta jobbet på tillräckligt stort allvar när hen lägger mycket tid på att 
umgås med sitt barn. Härskartekniken Dubbelbestraffning gör att en person låter andra 
definiera hur hen är och bör göra, samtidigt som hen lägger för stor vikt i att alltid göra vad 
som är “rätt” (Nyberg & Wiberg, 2014) eller vara lagom (Ländin, 2014). 

2.4.5 Påförande av skuld och skam 
När en individ upplever känslan av skuld eller skam i en situation där hen inte har gjort något 
fel kan betyda att någon utövat härskartekniken Påförande av skuld och skam. Den upplevs 
ofta i kombination med någon annan härskarteknik så som Undanhållande av information, 
Dubbelbestraffning eller Förlöjligande och förminskande (Nyberg & Wiberg, 2014). 
Härskaren uttrycker sig så att en annan individ ska behöva känna skam för sina egna 
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egenskaper eller att något personen har utsatts för är hens eget fel (Ländin, 2014). Det är ofta 
som man ser den här metoden brukas i samband med sexuella trakasserier. Ibland får 
kvinnan eller tjejen som blivit offer för sexuella trakasserier höra att det är på grund av deras 
klädval och att “Du borde ha vetat bättre, skyll dig själv om du klär dig utmanande”. Istället 
för att fokusera på förövarens brott så hamnar all skuld på offret som borde ha förstått att 
hon skulle utsättas för trakasserier på grund av sin klädsel (Nyberg & Wiberg, 2014). 

2.5 Semiklassiska härskartekniker 
De semiklassiska härskarteknikerna är kompletteringar gjorda av Ås ett par år efter att 
hon myntade de fem klassiska begreppen. Hon kände ett behov av att utöka härskar-
teknikerna med ytterligare två för att visa tydligare skillnader mellan olika tekniker och 
skapa större förståelse för ämnet (Ländin, 2014). 

2.5.1 Objektifiering 
Att objektifiera är att reducera någon till ett objekt (Nationalencyklopedin, 2015). Objekt-
ifiering handlar alltså om att offrets utseende diskuteras och kommenteras i sammanhang 
där det är helt irrelevant. Vilken kompetens offret än besitter så ses den ändå bara som en 
kropp eller som ett objekt, istället för en tänkande människa, och hur hen agerar är inte 
intressant (Nyberg & Wiberg, 2014; Ländin, 2014). Det kan handla om att en partiledare 
bedöms efter sin klädsel eller frisyr istället för sin kompetens (Nyberg & Wiberg, 2014) eller 
att en sångare bedöms efter utseende istället för sin sångröst. Män anses objektifiera kvinnor 
i större utsträckning än tvärtom, men den här metoden är likt de andra inte låst till genus, så 
män kan även objektifiera män, och kvinnor objektifiera både män och kvinnor (Ländin, 
2014).  

2.5.2 Våld eller hot om våld 
Genom att bara se namnet på den här härskartekniken kan man uppleva det som att det är ett 
väldigt konkret sätt att utöva makt över andra. Verkligenheten är att en person kan känna sig 
hotad även om hotet inte är tydligt uttalat (Nyberg & Wiberg, 2014). Ländin (2014) diskuter-
ar om den här härskartekniken verkligen kan kategoriseras i samma fack som övriga sex. Hon 
anser att det borde hamna betydligt längre ner på skalan av manipulation trots att det 
fortfarande handlar om att härska. Istället bör man skilja på det konkreta våld och det mer 
subtila hot om våld. 

Att utöva sin styrka eller överlägsenhet i praktiken mot en individ för att härska över den 
är den minst subtila formen som härskartekniken gestaltar sig på. Blickar eller gester som på 
något sätt ger antydan till aggression är subtilare men kan upplevas minst lika obehagliga. 
Mobbning, trakasserier eller förbud är också exempel på när härskartekniken Våld eller hot 
om våld tar form (Nyberg & Wiberg, 2014). 

2.6 Moderna härskartekniker 
De åtta härskarteknikerna som förklaras i den här delen är metoder som användas för 
att införskaffa sig makt på ytterligare sätt och kan på så sätt ses som en vidareutveckling av 
Ås (1978) vedertagna tekniker. Eksvärd (2011) och Ländins (2014) bidrag ger en 
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större förståelse för hur vi beter oss i en maktspelssituation och har därför en relevans 
för vårt arbete trots att en del av dem är snarlika de tidigare sju härskarteknikerna. 

2.5.1 Projiceringsmetoden 
Projiceringsmetoden gestaltas när en person framför kritik till annan och den andra i sin tur 
vänder tillbaka kritiken istället för att bemöta problemet som hen tog upp. Det uppstår alltså 
typiska ”men du då”-situationer. Man ser ofta den här metoden träda fram i irriterade 
situationer och diskussioner som ett sätt att slippa möta kritiken man ställs inför och istället 
lägga fokus på något annat. Dessa situationer kan lätt inträffa i nära relationer och med 
familjen och det är också där metoden är som vanligast förkommande av de Moderna 
härskarteknikerna (Ländin, 2014). 

2.5.2 Komplimangmetoden 
Komplimangmetoden är en väldigt subtil metod som kan vara svår att genomskåda eftersom 
den går ut på att härskaren ger komplimanger som får offret att känna sig uppskattad varpå 
härskaren därefter ber om en tjänst som gynnar härskaren. Det kan vara svårt att veta om 
komplimangen är ärligt menad eller om det bara är en metod härskaren använder sig av för 
att manipulera andra. Det gäller helt enkelt att kunna läsa och tolka sammanhanget som 
komplimangen sker i för att kunna avgöra om det handlar om en härskarteknik (Ländin, 
2014). 

2.5.3 Stereotypmetoden 
En stereotyp är en förenklad och allmän uppfattning om de egenskaper alla medlemmar som 
tillhör en viss grupp besitter. Till exempel etnicitet, kön, sexualitet, religion, yrke eller 
utseende (Nationalencyklopedin, 2015). En härskare som använder sig av Stereotypmetoden 
förminskar alltså sitt offer till de stereotypa egenskaper härskaren anser att offret har. Detta 
blir till en härskarteknik eftersom den som utsätts inte bedöms utefter hens erfarenhet eller 
kompetens utan efter andra faktorer som kan sakna relevans och på så vis begränsar 
härskaren sitt offer (Ländin, 2014). 

2.5.4 Martyrmetoden 
Denna metod bygger på att härskaren skaffar sig makt och manipulerar människor i sin 
omgivning genom att ge dem skuldkänslor. En martyr använder sig själv som offer för att 
spela på den utsattes dåliga samvete och få andra individer att känna sig som en dåliga 
människor. Det skulle till exempel kunna vara när en kollega som på grund av konstruktiv 
kritik från en medarbetare ger samma person dåligt samvete genom att säga “du tycker jämt 
att jag gör fel”. Men det kan också vara när en person gör sig ynklig genom att berätta hur 
mycket hen har att göra eller hur orättvist hen blir behandlad (Ländin, 2014). Martyren 
försöker måla upp en bild av en värld som inte känns igen av andra. I martyrens verklighet är 
den offret och det en annan individ säger åt personen i fråga tas ofta som kritik (Eksvärd, 
2011). 

2.5.5 Uteslutningsmetoden 
Uteslutningsmetoden innebär att en härskare utesluter en individ eller grupp ur ett samman-
hang. Det skulle till exempel vara i ett samtal där en individ inte blir sedd eller att hen inte får 
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en inbjudan till en fest när resten av hens umgängeskrets fått det. Personen känner sig då 
osedd och obetydlig oavsett om det är en medveten eller omedveten handling av härskaren. 
Denna härskarteknik är snarlik Ås definiering av Osynliggörande även om Ås teknik är mer 
ett exempel på den omedvetna tekniken att utesluta någon (Eksvärd, 2011). 

2.5.6 Hierarkimetoden 
Användandet av en persons ställning eller position i ett sammanhang är också en teknik för 
att sätta sig över någon annan. Att positionera sig över någon och ange sin jobbtitel eller 
liknande kan ofta i sammanhanget sakna relevans för situationen (Eksvärd, 2011). Utövaren 
kan likaväl ha en hög position som en lägre position, men Hierarkimetoden gestaltar sig då 
på olika sätt (Ländin, 2014). En chef som utnyttjar sin position för att införskaffa sig makt 
över en anställd, eller en underdog som tar till sitt underläge som medel för maktutövning är 
två exempel som härskartekniken gestaltats på. Det handlar inte enbart om professionella 
sammanhang utan det kan verka i helt andra sammanhang också. När någon anser sig veta 
bättre än en annan i en given fråga bara på grund av sin yrkestitel eller position i samhället, 
trots att den inte har något att göra med kunskap eller förståelse för området i den givna 
kontexten. 

2.5.7 Tidsmetoden 
När en person tystas ner på grund av sin ålder är det ett exempel på utövande av 
härskartekniken Tidsmetoden. Tid, eller ålder, har ofta ingen relevans för sammanhanget 
utan bygger istället på en föreställning av att kompetens är likställt med livserfarenhet eller 
att förståelsen för ett visst ämne har ett bäst-före- eller bäst-efter-datum i fråga om ålder 
(Eksvärd, 2011). En utövare av denna härskarteknik anser antingen att sin längre tid på 
jorden har mer relevans än en annans kompetens eller att någons höga ålder är en 
begränsning för att förstå vissa saker i andra kontexter. 

2.5.8 Relativisering 
En annan svårdefinierad härskarteknik är Relativisering. Metoden är ett sätt för härskaren 
att med berättelser och upplevelser förminska någon annans berättelse (Ländin, 2014). Det 
här är en härskarteknik som alla har upplevt och som de flesta också utövat någon gång. 
Härskartekniken gestaltar sig när en person berättar en historia för någon och den svarar 
med att berätta en liknande historia som är ännu bättre/värre. Humorgruppen Monty 
Pythons sketch från 1968 är ett överdrivet och övertydligt exempel som handlar om just det 
(Monty Python - Four Yorkshiremen, 1968). Den visar när fyra gentlemän sitter och röker 
cigarr runt ett bord och pratar om den gamla tiden och hur tufft allting var då. En börjar med 
att berätta hur hans familj hade det då och hur uselt de bodde. Historierna efteråt blir en 
verbal kamp i att försöka bräcka varandras historia. 

2.6 Nya nyanser av klassiska tekniker 
Tidigare i detta kapitel har vi tagit upp och beskrivet de klassiska härskarteknikerna från Ås 
(1978), såväl som de moderna härskarteknikerna från Ländin (2014) och Eksvärd (2011). 
Utöver dessa har Nyberg och Wiberg (2014) tagit fram tio nyanser av de olika härskar-
teknikerna som är synliga på internet och framför allt på Facebook. Dessa tio nyanser är i sig 
inte härskartekniker men det finns potential för att de ska få härskarteknisk effekt. Nyberg 
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och Wiberg (2014) beskriver dessa nyanser som mer subtila än de klassiska härskartekniker-
na och som en del av det sociala spelet som pågår på internet. Dessa nyanser behöver inte 
nödvändigtvis vara otrevliga eller ens försök att utöva makt för att härska över någon. 
Tvärtom kan de ibland ses som något vardagligt och relativt okomplicerat. Någonting som i 
en situation uppfattas som neutralt och okomplicerat kan i en annan situation ses ur ett helt 
annat perspektiv och det är då som dessa nyanser av det sociala spelet kan användas i syfte 
att skada någon (Nyberg & Wiberg, 2014). 

De tio nyanserna är: Socialt förnekande, Fördröjd och dubbelbottnad bekräftelse, 
Bekräfta för att synliggöra sig själv, Dela för att synliggöra sig själv, Överta trådar och 
samtal, Visa lojalitet genom bekräftelse, Inkräkta på platser och i flöden, Skapa exklusiv 
tillhörighet genom taggning, Skapa osäkerhet genom tvetydliga budskap och Försköna sin 
tillvaro (Nyberg & Wiberg, 2014). 

Dessa nyanser kan få härskarteknisk effekt när handlingen är medveten från härskaren, 
men också när mottagaren känner sig utsatt för en viss härskarteknik vilket visar på att 
härskaren inte alltid är medveten om sin handling. Detta sociala spel handlar även om subtil 
tvetydighet och Nyberg och Wiberg (2014) beskriver denna tvetydighet i benämning att de 
avser konversationer och situationer där vi har svårt att tolka avsikten från avsändaren. Helt 
enkelt där vi inte förväntar oss att bli bemötta med försök till maktutövande och påhopp. 
Härskarteknisk effekt uppstår alltså som en konsekvens av vårt handlande. Nyanserna är 
dock väldigt svåra att se, läsa av och förstå, av den anledning att de kan uppfattas som 
vardagliga och neutrala och ofta utan någon avsikt att härska, samtidigt som det kan vara den 
totala motsatsen (Nyberg & Wiberg, 2014). 

2.6.1 Socialt förnekande  
Den första av nyanserna är Socialt förnekande och handlar, till skillnad från de oftast 
uppenbara härskarteknikerna där man tydligt kan se avsikt och vem som är avsedd för, om 
ett mindre uppenbart sätt att försöka regera och påverka i det sociala spelet. Det sociala 
förnekandet innebär till exempel att man medvetet undviker att gilla något som kommer upp 
i flödet av kommentarer och statusuppdateringar på Facebook. Detta är ett medvetet val som 
görs på grund av att man till exempel inte vill uppmärksamma vissa personer (exempelvis 
konkurrenter). En användare tar därmed avstånd från en annans inlägg eller kommentar och 
väljer att inte ge dem tumme upp. Med det visar användaren att hen inte samtycker eller 
finner inlägget eller kommentaren tillräckligt intressant för att ge sin bekräftelse.  

Det medvetna sociala förnekandet kan kopplas samma med Ås (1978) härskarteknik 
Osynliggörande som vi tidigare har tagit upp. Socialt förnekande kan på samma sätt som 
Osynliggörande förminska avsändaren och markera att personen i fråga är ointressant och 
inte syns (Nyberg & Wiberg, 2014). 

2.6.2 Fördröjd och dubbelbottnad bekräftelse 
Nästa nyans ligger nära Socialt förnekande och benämns som Fördröjd och dubbelbottnad 
bekräftelse. Till skillnad från föregående nyans, som innebär att man helt förnekar en person 
bekräftelse, handlar denna nyans snarare om att skapa en känsla av osäkerhet genom att 
avvakta eller pausa i en konversation. Detta kan användas när ett inlägg är kontroversiellt, 
alltför privat eller skrytsamt och följarna av detta inlägg reagerar då med ingen eller fördröjd 
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bekräftelse. I detta innefattas också att ge så kallade pity likes där man gillar ett inlägg för att 
visa sitt medlidande och medkännande istället för att vi faktiskt uppskattar det som är 
skrivet. Även att ge en tumme upp för personer som inte behärskar språket eller inte förstår 
reglerna och hur man uppträder på olika sociala forum ingår i denna nyans. Just dessa pity 
likes är ett så kallat dubbelbottnat fenomen där man inte kan veta innebörden av vad 
tummen upp betyder utan att läsa in den i relation till vem som skrivit inlägget, den sociala 
positionen personen har på internet och vad som faktiskt är skrivet i inlägget (Nyberg & 
Wiberg, 2014).  

2.6.3 Bekräfta för att synliggöra sig själv 
Den tredje nyansen som Nyberg och Wiberg (2014) tar upp är Bekräfta för att synliggöra sig 
själv och handlar om att visa upp sig själv för andra personer som nödvändigtvis inte ingår i 
sens eget nätverk. Genom att gilla ett inlägg uttrycker en användare att den gett sin 
bekräftelse. Inte enbart till personen som skrivit inlägget, utan till alla andra som kan se 
inlägget och själva gett bekräftelse. På detta sätt kan en användare framhäva sig själv inför 
andra genom att ge bekräftelse till någon annans inlägg. Individen gör det alltså för sin egen 
vinning. Denna nyans, sedd ur ett härskartekniskt perspektiv, är inte något som man direkt 
gör för att vara elak eller härska över någon. Den är samtidigt ett relativt ofarligt sätt att 
försöka sätta sig över andra. Det en person genom användandet av denna teknik gör är att 
inför andra personer, i och utanför hens närmaste krets, markera tillhörighet till dessa och 
även visa upp vilken social status hen har (Nyberg & Wiberg, 2014).  

2.6.4 Dela för att synliggöra sig själv 
Liknande den tredje nyansen om att synliggöra sig själv genom andra handlar den fjärde 
nyansen om att Dela för att synliggöra sig själv. Denna handlar om att dela med sig av till 
exempel bilder, länkar och information i syfte att visa upp sig själv och synliggöra sin sociala 
status. Genom att dela något innehåll vill en användare visa på att hen bryr sig om vad som 
händer i världen och vill på något sätt visa personerna i kretsen att hen är någon de ska vända 
sig till för åsikter och tankar inom viktiga ämnen. När det kommer till att dela på det här 
sättet handlar det oftast om att ta ställning i till exempel samhällsdebatten eller politiken och 
visa vilka åsikter vi står för. Det kan likaväl handla om att användaren vill vara först med att 
dela saker för att få andra att dela eller kommentera det hen har delat med sig av. Det 
användaren vill uppnå är att få större betydelse i hens kretsar eller grupper på Facebook och 
samtidigt få större inflytande över andra användare i dessa nätverk. Denna nyans är på 
samma sätt som den tidigare inte något som ur ett härskartekniskt perspektiv vill någon 
annan ont, eller ett sätt att sätta sig över andra. Nyansen är snarare ett sätt för en individ att 
framställa sig själv bättre som än vad hen är och på så sätt få mer utrymme och betydelse i 
det sociala nätverket (Nyberg & Wiberg, 2014).  

2.6.5 Överta trådar och samtal 
Denna nyans beskriver Nyberg och Wiberg (2014) som en användares försöka att skifta fokus 
från andra personer till sig själv, vilket till exempel kan vara att individen försöker forma 
samtalsämnen utifrån egna preferenser eller att hen tar över trådar. Till exempel kan någon i 
en individs krets lägga ut eller dela med sig av en rolig bild varpå någon annan person svarar 
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med en förminskande eller ironisk kommentar, vilket medför att hen skiftar fokus till 
kommentaren istället. Denna kommentar kan till exempel ges för att förta glädjen hos någon 
som har upplevt något roligt eller att förlöjliga någon. Fokus hamnar då inte längre på tråd- 
eller inläggsskaparen utan på personen som kommenterat och denna person har då tagit över 
tråden eller samtalet. Det är i dessa fall som denna nyans får en härskarteknisk effekt. Det 
kan även vara så att personer enbart försöker vara roliga men att kommentaren uppfattas på 
fel sätt, vilket även då kan skapa obehag för trådskaparen. Dock är denna nyans svår att 
urskilja från vad som oftast kan uppfattas som banalt och som helt enkelt är en vanlig 
kommentar, från att någon medvetet (eller omedvetet) tar över en tråd eller ett samtal. 
(Nyberg & Wiberg, 2014).  

2.6.6 Visa lojalitet genom bekräftelse  
Den sjätte nyansen som Nyberg och Wiberg (2014) tar upp handlar om att visa lojalitet 
genom att bekräfta andra i en användares nätverk och på detta sätt själv vinna på det. I och 
med att sociala medier har så pass stor spridning och att väldigt mycket är publik 
information, kan personer stärka sin egen sociala ställning genom att stödja andra personer. I 
och med att en individ till exempel gillar ett inlägg från någon högt upp i den sociala 
hierarkin visar den att hen håller med i den andres åsikter och på så sätt skapar samhörighet 
med personen i fråga. Individen visar också upp för andra utomstående att den tillhör den 
givna gruppen av människor som gillar denna person, och att de har samhörighet och stöttar 
varandra. Genom detta visar användaren lojalitet till personen i fråga och till alla andra som 
besitter samma åsikt eller stöttar samma person, samtidigt som hen tar även avstånd från 
andra som inte är av samma åsikt. På så sätt stärks eller bibehålls vår sociala ställning. Att 
sedan fortsätta att vara lojal till samma grupp eller person genom återbekräftelse kan stärka 
banden ytterligare till dessa nätverk och skapa en intimare känsla. Detta skapar inte direkt 
någon härskarteknisk effekt utan kan snarare öka social status vilket in sin tur kan leda till att 
personen kliver upp i den sociala hierarkin (Nyberg & Wiberg, 2014).  

2.6.7 Inkräkta på platser och i flöden 
Denna nyans handlar om meddelanden och adresserande/taggning av bilder eller komm-
entarer till inlägg. När någon adresserar något till en annan användare som inte är hens från 
början så dyker detta upp på användaren Facebookvägg eller i hens flöde. Alltså på en plats 
som kan betraktas som ens egen. Den kan till exempel handla om att någon taggar in en 
annan användare i en diskussion eller bild med en tillhörande fråga som uppmanar hen att ge 
sin åsikt eller dela med sig av något från sig själv.  
 Det kan också fungera i den andra riktningen. Alltså när andra personer taggar eller 
adresserar något till personer utanför en annan individs krets som på något som tillhör hen. 
Som vi tidigare beskrivit handlar dessa nyanser om hur något subtilt kan skapa obehag eller 
förminska någon och i denna nyans så kan obehaget infinna sig när någon adresserar in en 
person i någonting som hen inte behärskar eller vill ta del av. Helt enkelt när något inte 
längre sker på personen i frågas villkor. Detta kan också leda till att individen blir upprörd 
och drar sig ur nätverket av denna anledning. Det är när detta ovan sker som denna nyans 
kan skapa en härskarteknisk effekt (Nyberg & Wiberg, 2014).  
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2.6.8 Skapa exklusiv tillhörighet genom taggning 
Denna nyans handlar om hur en individ genom taggning av bilder eller inlägg kan koppla 
ihop personer till dessa för att på sätt skapa en exklusiv tillhörighet mellan sig och de andra 
personerna. Personerna som taggas in blir inkluderade och detta visar samhörighet, sam-
tidigt som alla andra exkluderas. Ett annat sätt att inkludera personer eller sammanhang är 
att checka-in via Facebook när man anländer någonstans eller när man deltar i ett evene-
mang. Genom att checka-in och tagga personer visar vi att vi är tillsammans och att vi är en 
grupp och att alla som inte är där är exkluderade från det exklusiva vi har. Denna nyans 
bidrar till en exklusivare tillhörighet och kan ses som ett subtilt sätt att markera avstånd till 
andra genom taggning eller check-in. Härskartekniken är på så sätt ett försök att sätta sig 
över andra och få dem att känna sig förminskade eller mindre värda för att de inte blev 
inkluderade (Nyberg & Wiberg, 2014).  

2.6.9 Skapa osäkerhet genom tvetydliga budskap  
Denna nyans handlar om att väva in undertoner i meddelanden och kommentarer för att på 
så sätt skapa obehag för mottagaren. I detta fall innefattar det framför allt användandet av 
smileys och emoticons, men också om genomtänkta formuleringar som kan skapa förvirring. 
Smart användning av till exempel smileys kan säga mycket mer än vad en mening av ord kan 
göra och kan vid rätt användning väva in dolda budskap, både mer eller mindre uppenbara. 
Användandet av dessa skapar också en enkelhet som gör att användare har kraft att 
interagera ännu mer med andra. Användandet av tvetydiga och dolda budskap kan skapa 
obehag beroende på hur avsändare och hur mottagaren ser på meddelandet. Vilket i sin tur 
skapar osäkerhet hos andra. Det kan förminska och skapa obehag och denna nyans kan då få 
en subtil härskarteknisk effekt (Nyberg & Wiberg, 2014). 

2.6.10 Försköna sin tillvaro  
Den sista nyansen som Nyberg och Wiberg (2014) tar upp handlar om att försköna sin 
tillvaro genom till exempel editering eller användning av filter. Att till exempel använda filter 
på sina bilder på Instagram eller att ta bort detaljer på bilder som person inte gillar innan hen 
lägger upp dem på Facebook har blivit allt vanligare och det är ett sätt att försköna sin 
tillvaro. Om vi återgår till att dessa nyanser på något sätt skapar obehag eller förminskar 
andra så gör denna det genom att användare förskönar sina bilder för att försöka visa på att 
hen har det bättre än andra användare. Individer försöker sätta sig över andra i nätverket 
genom att säga och visa att de äger saker eller gör saker som andra kan bli avundsjuka av. 
Denna nyans är dock svår att beskriva som ett försök till att härska över någon, men kan 
samtidigt skapa obehag eller förminskade av andra (Nyberg & Wiberg, 2014). 

2.7 Sammanfattning 
I detta kapital har vi tagit upp och förklarat Ås (1978) Klassiska och Semiklassiska 
härskartekniker, Ländin (2014) och Eksvärds (2011) Moderna härskartekniker och Nyberg 
och Wibergs (2014) Nyanser av härskartekniker som är mer anpassade till sociala medier. 
Alla dessa tekniker och nyanser ligger till grund för fortsättningen av denna uppsats och även 
om de är många så har vi valt att beskriva alla då vi ser en komplett litteraturbeskrivning 
inom området som central och viktig. Vår studie är gjord utifrån ett objektivt perspektiv, det 
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vill säga att vi antar att alla tekniker och nyanser kan ses på Facebook tills dess att motsatsen 
är bevisad. Utifrån vårt resultat av observationen för vi en analys och diskussion om varför 
vissa tekniker och nyanser syns och inte andra, och på grund av detta blir detta kompletta 
kapitel viktigt för att kunna gå tillbaka och läsa på om vad de olika teknikerna och nyanserna 
innebär.   
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3. Metod 
Vår studie är uppbyggd av kvalitativa metoder där vi har grundat valet av metod utifrån 
vilken sorts data vi vill samla in.  Ahrne och Svensson (2011) skriver att kvalitativ data inte 
mäts utan att man istället konstaterar att någonting faktiskt finns eller hur det fungerar, 
vilket är vad vi har tagit fasta på i vårt val av metod. I och med att vår studie helt grundar sig i 
observationer så faller valet naturligt att välja kvalitativa metoder både för undersökning och 
för analys av data då vårt mål inte är att få fram statistisk data utan att vi istället vill ha svar 
på hur och varför.  

För att studera härskartekniker på Facebook har vi valt att använda oss av två olika 
metoder och ett tillvägagångssätt för analys för att på det sättet navigera oss fram till ett 
resultat via triangulering. Triangulering med hjälp av flera metoder används i kvalitativa 
studier för att skapa större trovärdighet och visa en bättre bild av fenomenet en forskare 
studerar. Man angriper helt enkelt studieobjektet från flera håll för att förhoppningsvis 
kunna komma fram till samma eller liknande resultat (Ahrne & Svensson, 2011).  

De metoder vi använder oss av är netnografi, kvalitativ innehållsanalys och även ett 
pragmatiskt-interaktionistiskt tillvägagångssätt för analys. Vi valde att göra en netnografisk 
observationsstudie utifrån det kriteriet att vi ville få en bred bild av den digitala miljön. 
Personerna i sig är inte viktiga för vår studie utan vårt intresse ligger i personernas 
representationer av sig själva på internet. Vid enbart en intervju – eller enkätstudie – hade vi 
missat de drag av den sociala miljön vi var intresserade av och ville få en bild av för att skapa 
en intressant analys. I och med detta föll valet av netnografi naturligt då detta är en internet-
anpassad etnografi, vilket är precis det vi ville göra. Inledningsvis var tanken att vi även 
skulle använda oss av en samtalsanalys istället för en kvalitativ innehållsanalys. Vi valde till 
slut att inte blanda in samtalsanalysen eftersom den i större utsträckning riktas mot att tolka 
och analysera verbal kommunikation mellan människor, medan vårt intresse ligger i 
kategoriseringen som den kvalitativa innehållsanalysen ger oss. Om vi hade observerat 
konversationer och interaktion mellan människor i en fysisk miljö så hade däremot 
samtalsanalysen kunnat vara ett bra verktyg att använda tillsammans med de andra 
metoderna vi har valt. 

3.1. Netnografi 
Netnografi är utvecklat ur etnografi och antropologin och är ett tillvägagångssätt inom 
deltagande-observerande forskning som inriktar sig på internet. Netnografi är en anpassning 
av etnografins procedurer och deltagande observationer till internet och dess särpräglade 
sociala interaktioner. Netnografi kan således ses som en internetanpassad etnografi 
(Kozinets, 2011). Langer och Beckman (2005) tar upp en annan vinkel av netnografin där 
observationerna är dolda, vilket vi har valt att tillämpa i vårt användande av denna metod. 
Detta val av dolda observationer kommer vi att argumentera för senare i detta kapitel. 

    Kärnan i etnografin är att skapa förståelse för en viss kultur eller sociala miljö. Kärnan 
handlar om beskrivning, och det som eftersträvas att beskriva det sociala livets mening ur ett 
vardagligt perspektiv från personerna eller gruppmedlemmarna som man har studerat 
(Kozinets, 2011 ; Hobbs refererad i Kozinets, 2011). Etnografin handlar till stor del om 
anpassning efter situationen och tillvägagångsättet omformas nästan alltid för att passa fältet 
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som forskaren undersöker. Netnografin tar fasta på etnografins centrala delar, vilket 
framförallt innebär anpassade observationer och använder detta för att skapa sig en bild av 
den speciella sociala interaktionen som sker på internet. Kozinets (2011) beskriver vad 
netnografin faktiskt gör som att “den använder datorstödda kommunikationer som en källa 
till data för att nå en etnografisk förståelse och representation av ett kulturellt eller kollektivt 
fenomen” (Kozinets, 2011, s. 89). Netnografin är uppbyggd av sex steg som även de härleds 
till etnografin. Dessa är: planering av forskningen, entré på fältet, datainsamling, tolkning, 
säkerställande av att etiska normer följs och presentation av forskning. Figur 1 visar hur 
dessa steg ser ut genom ett flödeschema och vad som stegen, förenklat, innebär. (Observera 
att flödeschemat endast har 5 steg, detta beror på att “säkerställande av att etiska normer 
följs” är något som alltid bör göras vid varje steg). 

 
Figur 1.  Flödeschema för ett forskningsprojekt inom netnografi. (Kozinets, 2011, s. 91) 

 
Dessa steg är i första hand vad vi har förhållit oss till under vår undersökning. Dock har vi 
medvetet valt att inte vara deltagande i våra observationer i vår netnografiska undersökning. 
Langer och Beckman (2005) skriver i sin artikel att metoden netnografi enligt den modell 
som Kozinets (2011) beskriver alltid innefattar deltagande observationer. Med det menas att 
man alltid meddelar och visar att man observerar ett forum, men att det finns tillfällen då 
passivt dolda observationer är att föredra. Det är då viktigt att man vet hur forumet ser ut och 
framför allt att forumet är öppet (Langer & Beckman, 2005). 



 

26 

3.1.2 Passiva dolda observationer 
Vi har valt att undersöka vårt valda forum, Facebook, som dolda observatörer. Langer och 
Beckman (2005) menar på att använda dolda observationer är en fullt användbar metod 
tillsammans med netnografin, framför allt vid observationer som är av känsligare natur. De 
menar på att detta till och med kan vara att föredra i vissa situationer, vilket vi i våra 
observationer har tagit fasta på. I Langer & Beckman (2005) diskuterar Lee (1993) synen på 
acceptans av dolda observationer utifrån flera olika synsätt. Ur till exempel det skeptiska 
synsättet är det väldigt viktigt att observatörerna alltid värnar om deltagarnas integritet och 
att dolda observationer på grund av detta kan vara riskfullt. Dock ses dolda observationer ur 
det skeptiska synsättet även som något accepterat, framförallt om det inte finns något annat 
sätt att samla in data. Vi har tagit ställning till detta och kommer i kapitlet forskningsetik på 
internet att förklara vidare hur vi säkerställer att alla deltagares integritet skyddas och hur vi 
arbetar för detta.  

    Langer och Beckman (2005) menar på att användning av dolda observationer medför 
att visa delar av den del av netnografin som Kozinets (2011) beskriver förändras. Dock 
förändras inte strukturen som sådan vi beskrivit den tidigare, utan förändringarna är 
framförallt att riktlinjerna och rutinerna för genomförandet blir mindre strikta och att 
observationen blir mindre modererad. De största skillnaderna i de strukturerade stegen som 
Kozinets (2011) beskriver och som vi kommer använda oss av är i det tredje steget. Det som 
framför allt skiljer sig åt är hur man förhåller sig till den moraliska och etiska delen samt den 
så kallade forskareffekten. Forskareffekten kan definieras som den effekt som vetskapen om 
att en forskare är närvarande, har på en individs beteende i den studerade situationen (Ahrne 
& Svensson, 2011). Med detta innebär att resultatet av observationerna kan komma att 
förändras genom att personerna som observeras blir påverkade av forskarna (Langer & 
Beckman, 2005). 

För vår studie skulle detta betyda att om vi skulle markera vår närvaro, för personerna vi 
studerar på Facebook och deras användande eller ickeanvändande av härskartekniker, skulle 
detta kunna innebära att personerna tänker sig för innan de kommenterar eller att de 
försöker manipulera vår studie genom att överanvända teknikerna. Om vi skulle be om 
tillstånd från alla personer som använt härskartekniker att få använda deras kommentar så 
kan de välja att inte vilja delta, och detta kan helt förstöra vår studie genom att vi får för lite 
data att analysera. En annan aspekt som Langer och Beckman (2005) tar upp är att för att 
dolda observationer ska vara en accepterad metod så måste forumet för observation vara 
öppet. Vårt synsätt på Facebook argumenterar vi för i kapitlet forskningsetik på internet, och 
hur vi därmed förhåller oss till de dolda observationerna vi gör. Vår studie är uppbyggd av 
metoden netnografi där vi med stöd av Langer & Beckman (2011) väljer att frångå den 
konventionella strukturen genom att vi använder oss av dolda observationer, vilket 
minimerar risken att vi påverkar resultatet.  

3.1.3 Ett pragmatiskt-interaktionistiskt tillvägagångssätt 
Kozinets (2011) beskriver ett tillvägagångssätt för dataanalys inom netnografin som vi valt att 
förhålla oss till och använda vid analys för att få en djupare förståelse för hur det sociala 
spelet på Facebook ser ut. Detta tillvägagångssätt kallas pragmatiskt-interaktionistiskt 
tillvägagångsätt och har sin grund i vetenskapsfilosofin. 
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Begreppet är en kombination av George Herbert Meads (1938) pragmatism och Ludwig 
Wittgensteins språkfilosofi (1978). Från Meads infallsvinkel ses analysenheten inte som en 
person utan istället som ett beteende eller en handling, vilket även kan vara ett yttrande eller 
kommentar. Från Wittengenstiens språkfilosofiska synsätt i detta sammanhang ser man varje 
interaktiva meddelande online som en social handling. Denna sociala handling ses som en 
akt för kommunikation och ingår i vad Kozinets (2011) beskriver som ett språkspel. “I så fall 
är varje spelares drag i det sociala spelet i gemenskapen en relevant händelse att observera i 
och för sig” (Kozinets, 2011, s. 181-182).  

Detta tillvägagångsätt passar vår studie i och med att den nödvändigtvis inte behöver veta 
vem som gör något utan istället är mera inriktat på att se interaktionerna i spelet i den valda 
gemenskapen. Kozinets (2011) menar på att varje aktion och interaktion på internet sett 
genom detta synsätt kan ses som “talhandling” alltså något som utförs mellan personer 
utanför internet. Till och med minsta musrörelse kan ses som en sorts användning av 
kroppsspråk. Det är utifrån detta man analyserar data insamlad genom en netnografisk 
studie. Man väljer att försöka se syften och bakgrunder till handlandet, istället för att se 
personerna i fråga som utför handlingen.  

En annan del av detta synsätt är att man väljer att se det visuella, grafiska, audiovisuella 
och audiella aspekterna av data vid analys, vilket skiljer sig från hur man vanligtvis analys-
erar netnografisk data. Detta inbegriper till exempel användning av rörliga grafiska bilder 
(gifs), emoticons och vanliga bilder. Kozinets (2011) beskriver även att generaliseringar är 
viktiga utifrån detta synsätt. Framförallt förbindelser eller icke-förbindelser mellan personer, 
identiteter och gemenskaper på internet, men även offline, för att på så sätt kunna se 
skillnader respektive likheter och kunna analysera detta. 

Detta tillvägagångssätt passar oss i och med att vi valt att se på den faktiska kommentaren 
(härskartekniken) och försöka förstå dess innebörd, betydelse och utseende. Personen som 
skrivit kommentaren blir därför inte lika viktig för resultatet.  

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Innehållsanalys är en empiriskt grundad vetenskaplig metod som från början utvecklades för 
att kunna dra slutsatser om innehållet i stora mängder data. Det finns två huvudinriktningar 
av innehållsanalys, den ena kallas kvantitativ innehållsanalys och används för att kvantifiera 
innehållet, detta används till exempel inom massmedieforskning för att analysera frekvenser 
och proportioner, så som att mäta spaltmeter och programtid (Krippendorff, 2004, refererad 
i Graneheim & Lundman, 2012). Den andra inriktningen kallas kvalitativ innehållsanalys och 
går istället ut på att tolka innebörden av exempelvis en text eller en intervju, denna metod är 
vanligare inom beteende-, human- och vårdvetenskap. Metoden är användbar inom olika 
forskningsområden eftersom den kan appliceras på olika slags texter som i sin tur kan tolkas 
på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2012).  

I vår studie hamnar fokus på den kvalitativa innehållsanalysen eftersom vi, som vi nämnde 
i inledningen av det här metodkapitlet, är intresserade av hur och varför något sker, och inte 
av att få fram statistisk data. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att identifiera skillnader 
och likheter i textinnehåll för att innehållet ska kunna delas upp i olika kategorier och teman 
och därefter analyseras. Textinnehållet är uppdelat i dess manifesta innehåll och latenta bud-
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skap, där det manifesta innehållet är det som är uttryckt i text och det latenta budskapet är 
det underliggande budskapet som kan läsas mellan raderna (Graneheim & Lundman, 2004, i 
Graneheim & Lundman, 2012). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att kontexten har betydelse när man skapar 
kategorier och teman. De menar också att man behöver förstå sammanhanget i vilken texten 
är skriven, det vill säga, den text som kommer före och efter. Således kan man alltså inte rakt 
av rycka en text från sin omgivning, då texten inte ska betraktas som autonom, utan kopplad 
till sitt sammanhang.  

Det finns vissa begrepp vi har använt oss av inom vår kvalitativa innehållsanalys som kan 
vara bra att känna till för att kunna förstå processen vi beskriver i kapitel 3.5.2. Dessa är 
analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. 

Analysenheten är enligt Graneheim och Lundman (2012) samtliga intervjuer och 
observationsprotokoll i en analys. 

Meningsenheten är den del av texten som är meningsbärande, alltså den del av texten som 
är grunden för analysen. Väljer man en för stor meningsenhet så är risken stor att texten 
rymmer flera betydelser vilket leder till att delar av innehållet kan gå förlorat när man sedan 
kondenserar och kodar ner texten. En för liten enhet är också svårhanterlig eftersom resultat-
et då kan bli sönderdelat (Graneheim & Lundman, 2012). 

Kondensering innebär processen där man förkortar texten för att göra den mer lätt-
hanterlig. Man bevarar det viktiga i texten samtidigt som man tar bort de delar som inte har 
någon väsentlig innebörd för textens mening. 

Abstraktion sker när man förser den kondenserade texten med koder, Graneheim och 
Lundman (2012, s. 190) beskriver abstraktion som “att lyfta innehållet till en högra logisk 
nivå”. 

Koden beskriver kort den kondenserade meningsenhetens innehåll, detta är ett bra 
hjälpmedel för forskaren att reflektera över data på andra sätt samtidigt som den måste ta 
hänsyn till meningsenhetens kontext. 

Kategorin i sin tur samlar ihop koder med liknande innehåll. Meningen med kategori-
seringen är att samla närbesläktat innehåll samt skilja på innehåll vars mening är 
annorlunda. Patton (2002, refererad i Graneheim & Lundman, 2012, s. 191) kallar detta för 
att kategorier är “internt homogena och externt heterogena”. Kategorier kan dessutom inne-
fatta flera underkategorier i olika abstraktionsnivåer (Graneheim & Lundman, 2012). 

Temat skapas för att binda ihop olika kategorier efter deras underliggande budskap. 
Temat ska svara på frågan Vad handlar det här om? enligt Graneheim och Lundman (2012). 

3.3 Forskningsetik på internet 
En uppsats på grundnivå behöver inte formellt etikprövas enligt § 2 i etikprövningslagen 
(Ahrne & Svensson, 2011). Trots det anser vi att det är viktigt att ta etiska dilemman i 
beaktning för att ge större trovärdighet till det vi skriver. I vår studie har det varit viktigt att 
vi tar hänsyn till de individer vi studerar samt deras integritet. Vetenskapsrådet har fyra 
regler eller principer som vi tar hänsyn till när vi genomför vår studie och presenterar vårt 
resultat. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet och samtyckeskravet innebär 
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kort och gott att den undersökta individen eller gruppen måste bli informerade och ge sitt 
samtycke för att informationen ska få användas i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 
all insamlad data måste framställas på ett sätt som inte hänger ut eller identifierar den 
studerade för utomstående. Den sista kallad nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter 
enbart får användas i forskningssyfte. 

Facebook i sin helhet är inte en öppen miljö då en stor del av innehållet ligger på profiler, 
sidor, evenemang, grupper och så vidare som kräver både en registrerad profil samt behörig-
het. Kommentarsfälten som vi har undersökt ligger dock på sidor och evenemang på som går 
att besöka utan kravet att man är en registrerad Facebookanvändare. De studerade Facebook-
sidorna kan i den bemärkelsen betraktas som offentliga. 

För att skydda alla identiteter och deras personuppgifter som blir tillgängliga via Facebook 
kommer vi att skapa pseudonymer för samtliga användare och utlämna information som på 
något sätt kan identifiera hen. Alla citat tagna från konversationer, som i uppsatsens resultat-
del presenteras i olika exempel, kommer också att skrivas om för att utomstående läsare av 
uppsatsen inte ska kunna använda sig av smarta sökverktyg likt Google för att via dem hitta 
konversationerna och slutligen individen. Vi har också valt att samla in data från öppna 
platser på Facebook vilket gör att vi inte inkräktar på områden som bara är avsedda för 
vänner, slutna grupper eller enskilda individer. Exempel på öppna forum skulle kunna vara 
offentliga personers sidor, företags eller organisationers sidor eller öppna evenemang. Av den 
anledningen drar vi slutsatsen att all information som publiceras där är godkänd för observa-
tion. Ahrne och Svensson (2011) skriver att när det anses vara orimligt att meddela alla 
berörda studieobjekt, som det till exempel blir på en offentlig plats, kan man under vissa 
omständigheter bortse från information- och samtyckeskravet. Miljön måste däremot anses 
som helt offentlig med betydelsen att individers privatliv inte studeras. Likt vad vi skrivit 
tidigare håller Ahrne och Svensson (2011) också med om att dokumenterat innehåll som 
möjliggöra identifiering av en individ inte får offentliggöras. Vidare har vi inte heller valt att 
nämna vilka offentliga sidor som vi undersökt för att ytterligare minska risken för att hänga 
ut användare. 

3.4 Urval 
För att täcka ett stort område och hitta relevanta miljöer att studera valde vi ut ett antal 
öppna sidor på Facebook där vi antog att man på något sätt skulle kunna se tecken på att 
härskartekniker används. Detta gjorde vi genom ett strategiskt urval. Genom att göra ett 
strategiskt urval ville vi hitta en stor variation av öppna forum för att samla in så allsidig data 
som möjligt. Valet att göra ett strategiskt urval är grundat i att vi studerar ett fenomen och då 
blir inte ett slumpmässigt urval nödvändigt (SBU, 2010). De öppna miljöer vi valde att 
studera var nyhetssidor, myndigheter och organisationer, offentliga personer och evenemang. 

3.5 Genomförande och tillvägagångssätt 
Utifrån de steg som Kozinets (2011) har satt upp som ramverk för en netnografisk studie, och 
de modifieringar vi valt att förhålla oss till i och med valet av dolda observationer, kommer vi 
i detta kapitel att gå igenom genomförandet och tillvägagångssättet för vår studie.  
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3.5.1 Netnografisk studie 
Första och andra steget handlar om planering och entré på fältet och för oss går dessa ihop. 
De innefattar för vår studies del, val av frågor, val av forum, förberedelse för insamling av 
data och sedan den faktiska entrén på fältet. Val av frågor handlar framför allt om vårt valda 
begrepp: härskartekniker. Creswell (2009, refererad i Kozinets, 2011) ger rådet till forskare 
med inriktning på kvalitativ data att välja breda frågor som kräver att studien blir centrerad 
kring ett centralt begrepp, och att utifrån detta begrepp utforska faktorerna kring detta 
(Creswell, 2009, i Kozinets, 2011). Detta menar Kozinets (2011) skapar en mera för-
utsättningslös studie som kan ha färre riktlinjer och ha ett mera utforskande tillvägagångssätt 
vilket passar den miljö som råder på internet. Detta har vi valt att förhålla oss till. Våra 
observationer har inte begränsats utan vi har tittat på alla former av härskartekniker, såväl 
som de tio nyanser som Nyberg och Wiberg (2014) har tagit upp. Vi har även valt att försöka 
se nya tecken på interaktioner som kan vara av härskarteknisk form.  

    Val av forum för denna studie var något vi gjorde redan när ämne för uppsats valdes, 
eftersom Facebook är den största och det mest använda sociala forumet på internet med 
störst chans till bra resultat vid observation. Inom Facebooks ramar valde vi av etiska och 
moraliska skäl som vi argumenterat för tidigare, att begränsa studien till öppna grupper som 
alla kan se, även de som ej har ett Facebookkonto. Av praktiska skäl valde vi även att 
begränsa oss till grupper som använder det svenska språket som huvudspråk för diskussion 
för att förenkla presentationen av resultatet. Förberedelsen för entré innebar val av faktiska 
grupper att studera. Vi valde att begränsa oss till fyra teman av grupper: politik, nyheter, 
offentliga personer samt myndigheter och organisationer. Utifrån dessa teman valde vi 
grupper som vi trodde hade potential för diskussioner där härskartekniker skulle kunna 
användas. Utöver detta valde vi inte att begränsa studien ytterligare eftersom vi ville ha 
möjligheten att få in så bra kvalitativ data som möjligt.  

   Nästa steg enligt Kozinets (2011) är insamling av data. Datainsamlingen gjordes under 
två veckors tid, även om observationer hade gjorts såväl innan som efter dessa två veckor som 
var dedikerade till detta steg. Processen var förhållandevis enkel där de grupper som valts 
gicks igenom grundligt, inlägg för inlägg, för att hitta kommentarer som vi ansåg använde 
någon av härskarteknikerna eller nyanserna som vi tidigare har beskrivit. Kozinets (2011) 
beskriver tre olika typer av data som netnografiska forskare fångar in vid en studie. Dessa tre 
är arkivdata, eliciterade data och data från fältanteckningar. Av dessa tre kunde vi endast 
samla in två typer då eliciterade data är data som forskaren medskapat tillsammans med 
deltagarna i forumet genom personlig interaktion, vilket vi sedan tidigare valt att inte göra. 
På grund av detta kunde inte denna typ av data samlas in så istället lades större vikt vid de 
andra två datatyperna. Arkivdata innebär direkt kopierade kommunikationer mellan med-
lemmar i ett nätverk eller forum, där forskaren ej själv har deltagit eller skapat. I vårt fall 
innebär detta skärmdumpar av konversationer där härskartekniker på något sätt har använts. 
Detta innebar både inlägg från personer där vi tycker oss se en härskarteknisk bakom-
liggande tanke och kommenterar till olika trådar och bilder där en härskarteknik eller nyans 
har använts. Den andra datatypen som vi har samlat in är data från fältanteckningar, vilket 
helt enkelt innebär de anteckningar som forskaren själv har fört under sina observationer om 
forumet i fråga. För vår del handlade förandet av fältanteckningar mycket om att vi ville 
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skapa oss en större förståelse för studieobjektet genom att anteckna känslor, åsikter och 
tankar om de olika situationerna och härskartekniker vi såg. Att föra anteckningar hjälpte oss 
även med att komma ihåg vad vi hade sett och hur vi då kände när vi skulle analysera vår 
data. All data som samlades in kategoriserades i enlighet med vilken härskarteknik eller 
nyans som användes och från var den hämtades, detta för att underlätta vid sammanställning 
och analys av vår data. 

Totalt observerades cirka 30 olika öppna forum och i dessa uppskattar vi att 1000 inlägg 
och trådar har observerats. I dessa inlägg och trådar har kommentarsantalet varierat från 0 
till cirka 100. Ur dessa kommentarer valde vi ut 80 stycken, som vi sparat som en 
skärmdumpar och fört anteckningar om, där vi såg tecken på att en härskarteknik eller nyans 
hade använts. 

3.5.2 Genomförande av kvalitativ innehållsanalys 
Som vi nämnde i föregående kapitel pågick datainsamlingen under två veckors tid. Texterna 
vi samlade in för analysering läste vi tillsammans igenom ett flertal gånger för att få en klar 
bild över textens huvudsakliga innehåll. Eftersom alla författarna deltog i datainsamlingen 
och läste igenom konversationerna från start till slut så kunde vi se texterna och 
konversationerna i sin helhet. Vårt deltagande i datainsamlingen gjorde att meningsenheter-
na kunde väljas ut direkt genom att ta skärmdumpar av konversationer och texter där vi 
observerade att någon form av maktutövande applicerades. Kände vi någon osäkerhet över 
hur en text skulle tolkas så diskuterade vi innebörden mellan varandra för att nå ett sam-
förstånd. Meningsenheterna kondenserades och kodades för att få fram budskapet i texten, 
detta gjordes iterativt för att säkerställa att koden representerade kärnan i texten samt för att 
stärka studiens reliabilitet. Koderna delades sedan in i underkategorier, dessa under-
kategorier benämns efter de härskartekniker och nyanser av härskartekniker som vi kunde 
upptäcka. Underkategorierna kunde därefter sorteras in i större kategorier med avseende på 
skillnader och likheter och utifrån dessa kategorier kunde vi sedan härleda ett tema. 
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Tabell 2. Tabellen visar exempel på kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 
och kategorier från kvalitativ innehållsanalys av texter tagna från konversationer på 
Facebook. Meningsenheterna har gjorts oskarpa eftersom innehållet är citat som inte ska 
kunna härledas tillbaka till författaren.  
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4. Resultat 
I kommande avsnitt kommer vi att presenter resultatet av våra två metoder. Den 
netnografiska observationsstudien fokuserar främst på gestaltningen av härskartekniker 
på Facebook medan vår kvalitativa innehållsanalys presenter resultatet i form av 
kategorisering. 

4.1 Netnografisk observationsstudie 
Här presenterar vi de härskartekniker vi observerat på Facebook. Vi ger exempel på situa-
tioner där konversationen tagit härskarteknisk form och förklarar även orsaken till att 
kommentaren (kommentarerna) fått härskarteknisk effekt. För att göra avsnittet överskådligt 
har vi valt att presentera vårt resultat i underkategorier för varje härskarteknik vi sett tecken 
på, samt avsluta med de härskartekniker vi inte sett. 

4.1.1 Förlöjligande och förminskande 
I vår studie fann vi att Förlöjligande och förminskande var den härskarteknik som var främst 
förkommande på Facebook. Den gestaltades sig på flera olika sätt. Den vanligaste före-
kommande formen av tekniken var att likna personer, eller personers åsikter, vid för-
löjligande ting. Genom att likna individer och åsikter vid dessa ting tas personen åsikt inte på 
allvar. Se bild 4.1 för exempel. En annan variant av härskartekniken gestaltades genom att 
förminska någons upplevelse eller påstående till något obetydligt. Den visade sig i ett 
exempel genom att en offentlig person publicerat en bild från Paris på sin profil, med 
tillhörande text om en rekommendation att besöka en specifik restaurang till sina följare. I 
kommentarerna kunde man finna svar som förminskade sidägarens upplevelse till en “turist-
fälla”. 

Ytterligare en form av härskartekniken var att en del gjorde sig roliga på andras 
bekostnad. Ett exempel här var att en ung kille tagit kvinnor och feminismen i försvar och 
gjort ett långt inlägg i ett kommentarsfält. Två av svaren var tydligt förlöjligande med syftet 
att vara rolig på killens bekostnad. En kommentar från en annan kille uttryckte sig som om vi 
(killar) tappat en till feministerna, ungefär som att vi tappat en till fienden eller förlorat 
någon i strid. En annan kommentar var direkt riktad till killen i fråga där han som svar fick 
att han “inte skulle få ligga”. En kommentar som syftar till att förminska hans åsikt om 
feminism till något som bara skulle vara ett sätt att få uppmärksamhet av andra tjejer. 

Slutligen såg vi också att personen kunde bli intaggade i inlägg som hen inte hade någon 
tillhörighet till. I ett exempel kunde man se hur flera individer blivit intaggade i ett 
evenemang av en användare (A). Evenemanget var en välkänd löpartävling och A ställer 
frågan om de inte också ska ställa upp. En av de intaggade personerna (B) ifrågasätter då på 
ett förlöjligande sätt varför personen taggat in en specifik person (C). Situationen uppfattades 
som att B förlöjligar C’s möjliga deltagande i tävlingen. 
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Bild 1. Exempel på Förlöjligande och förminskande. 

4.1.2 Osynliggörande 
Osynliggörande på Facebook är otydligt. Ur vår data kunde vi endast urskilja ett exempel där 
en offentlig person inom politiken (Olle) lägger upp ett inlägg om hur hen har träffat en 
partikollega från ett likideologiskt parit i Österrike. Politikern ska också senare samma dag 
delta i en intervju/debatt. Facebookanvändaren Jens ställer då en fråga ang. DÖ (december-
överenskommelsen) som politikern svarar på. Jens ställer ytterligare en följdfråga som också 
besvaras av politikern i fråga. Efter följer två kommentarer, med cirka två timmars mellan-
rum, med ytterligare frågor från Jens. Dessa frågor besvaras inte och Jens väljer då istället att 
avsluta konversation med uppmuntrande kommentarer om hur Olle aldrig varit bättre i 
intervjun/debatten. Politikern väljer då att gilla detta inlägg efteråt vilket tyder på att hen sett 
Jens tidigare kommentarer men aktivt valt att inte besvara dem. På det sättet blir Jens fråga, 
samt han själv, osynliggjord. 
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Bild 2. Exempel på Osynliggörande. 

4.1.3 Dubbelbestraffning 
Dubbelbestraffning är en teknik som tar form över tid och kan allt som oftast inte utläsas 
från endast ett kommentarsfält. I ett uppmärksammat fall där polisen begått ett misstag 
publicerades det både kommentarer över varför poliserna inte blivit straffade för det misstag 
de begått samtidigt som de blev kritiserade för att de bett om ursäkt för det som skett. 
Polisens agerande i frågan blir på så sätt kritiserat, med eller utan ursäkten, trots att situa-
tionen var ett tydligt misstag och inget som polisen medvetet gjort. Hur de än gjorde blev det 
alltså fel. 

4.1.4 Objektifiering 
Objektifiering är en härskarteknik som i ett kommentarsfält kunde läsas ut genom att en 
person, ofta en tjej, gett ett seriöst uttalande men där hen blir förminskad till sitt utseende 
eller kön. I en försvarande kommentar mot en offentlig person från en ung person blir hens 
enda respons från en annan användare att hen är söt och har vackra ögon. I kontexten för 
diskussionen var hens utseende inte relevant och uppfattas därför som ett sätt att förminska 
någon och det osynliggör även hens åsikt, även om det är möjligt att det endast var menat 
som en komplimang. 
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4.1.5 Påförande av skuld och skam 
Påförande av skuld och skam visades sig genom att användare skuldbelade andra individer 
där de inte hade gjort något fel. Det berodde i många fall på att parterna inte delade samma 
uppfattning om vad som var relevant eller intressant. Vid ett fall där en offentlig person lagt 
upp en bild på sig själv med tillhörande text på om hen bör behålla sitt hår eller inte, svarar 
en användare så här: 
 

 
Bild 3. Exempel på Påförande av skuld och skam. 

 
Det visar sig senare att Tyko egentligen gillar Linus och har respekt för hen, men i och med 
det här inlägget har Tyko tappat förtroendet för Linus då Linus (tydligen) vanligtvis är kritisk 
mot ytliga inlägg. Tyko skuldbelägger då Linus trots att hen har rätten att lägga upp vad hen 
känner för, vilket möjligen skulle kunna skapa skuldkänslor hos Linus.  

4.1.6 Relativisering 
På Facebook gestaltade sig härskartekniken Relativisering genom främst skryt och 
försköning av sin vardag. Vi kunde finna flera exempel där personer försökte bräcka varandra 
genom att hela tiden visa hur mycket bättre deras liv var. Ett exempel kommer från en bild 
där en offentlig person lagt upp en bild på ett fint hus och fint väder. Hen förklarar också i 
texten hur bra hen har det. Många av användarna som kommenterade bilden visade där upp 
hur mycket bättre de själva hade det genom att ladda upp egna bilder och kommentera på ett 
sådant sätt som fick deras upplevelser att försöka överglänsa trådägarens inlägg.  

4.1.7 Stereotypmetoden 
Generaliseringar på Facebook är vanligt förekommande. Därför kom det inte som en chock 
när Stereotypmetoden visade sig i en mängd olika sammanhang. Ofta i syftet att förlöjliga en 
individ genom att ge den en stereotypisk tillhörighet. Individer placerades i fack genom att 
säga att ett beteende var något typiskt för gruppen. Till exempel “typiskt västkustbor” eller 
“typiskt sd-väljare”. Ett tydligt exempel när generalisering och stereotypisering förekom var 
när en offentlig person skrev så här: 

 
 

Bild 4. Exempel på Stereotypmetoden. 
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Johan drar i exemplet alla som har sina profilinställningar inställda på ”Studerat vid livets 
hårda skola” över en och samma kam och väljer då att dra slutsatser kring att det är dessa 
användare som är de som kritiserar honom. 

4.1.8 Hierarkimetoden 
Hierarkimetoden är en metod som vi endast kunde utläsa i ett exempel. Den tog form när en 
användare valt att kommentera uttal på en offentlig persons inlägg där hen, på engelska, 
beskriver sin nya podcast. Den som kommenterar väljer då att först ge en kommentar som 
uppmuntrar, för direkt efteråt ge tips på hur hen bättre kan uttala vissa ord. Användaren 
säger aldrig uttryckligen att hen är en språkexpert men ger i sin kommentar indikationer på 
att hen har någon sorts kunskap inom området. Kommentaren fokuserar inte på innehållet i 
vad hen säger utan hur hen uttrycker sig och drar därför fokus från syftet med inlägget. På så 
sätt blir användarens status som “språkexpert” irrelevant för inlägget och kommentaren får 
därför en härskarteknisk effekt. 

4.1.9 Tidsmetoden 
Tidsmetoden visade sig genom att användare ifrågasatte andras ålder och förminskade deras 
åsikter till att inte ha någon betydelse för samtalet. Vi såg dock ett tydligande förlöjligande 
från unga av äldre människor. Äldre personer ifrågasattes ofta i diskussioner på grund av 
deras ålder och deras åsikter blev åsidosatt som följd av det. Två exempel på kommentarer 
var: “säger du som växte upp under andra världskriget” och “du är för gammal för att 
diskutera nya tekniker”. 

4.1.10 Skapa osäkerhet genom tvetydliga budskap 
Skapa osäkerhet genom tvetydliga budskap visade sig vara en svår teknik att uttyda på 
Facebook. Man kunde ana användandet av härskartekniken genom att studera hur personer 
formulerat sig samt användandet av punkter och emojicons. Vad som inte gick att utläsa är 
bakomliggande orsaker till användandet av vissa ord eller tecken och av den anledningen är 
det svårt att veta användarens syfte. Att skapa osäkerhet genom tvetydliga budskap visade sig 
också ha en stark tillhörighet till ironi. 

4.1.11 Visa lojalitet genom bekräftelse 
I öppna forum på Facebook pågår det hela tiden diskussioner där meningsskiljaktigheter 
uppstår. I dessa fall bildas det ofta en eller flera grupper och här backar användare varandra 
genom att bekräfta andras inlägg. I ett fall där lojalitet visades genom bekräftelse valde en 
individ att ta en offentlig person i försvar när hen blev utsatt för ett påhopp. Se exemplet 
nedan: 

 

 
 

Bild 5. Exempel på att Visa lojalitet genom bekräftelse. 
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4.1.12 Försköna sin tillvaro 
Facebook svämmar över med bilder och inlägg där användare på något sätt förskönar sin 
tillvaro, men det visade sig att den inte får härskarteknisk effekt i samtliga fall. När den 
kombineras med andra tekniker så som Relativisering tog den dock former som kunde 
uppfattas som direkt härskartekniska. I flera fall, när vi studerade offentliga personers 
flöden, upptäckte vi att andra användare ville framställa sin vardag som likvärdig eller bättre 
än trådskaparens. Man ville ofta framhäva sin egen fina tillvaro genom att ladda upp en bild 
eller kommentera att man hade det bättre än den som först lagt upp inlägget. 

4.1.13 Överta trådar och samtal 
Övertagande av trådar och samtal är något som vi i en stor utsträckning kunde se i en 
mängd olika sammanhang. Det handlade då ofta om att individer försökte ställa frågor som 
tidigare diskuterats i forumet. Ett konkret exempel på just övertagande hittade vi i 
kommentarsfältet på en nyhetssida. Artikeln i fråga handlade om hur en individ blivit utsatt 
för rasistiska påhopp men där användare uppmärksammade hennes utseende och likheter 
med Angelina Jolie. Se bild 6. Kommentaren från John fick många tummar upp vilket också 
gjorde att den hamnade högt upp i kommentarsrankningen för inlägget och tog på så sätt 
över kommentarsfältet. Således skapade Facebooks förinställda funktionalitet för komm-
entarsranking ett ökat handlingsutrymme för övertagande av trådar. 

 
Bild 6. Exempel på Överta trådar och samtal. 

4.1.14 Inkräkta på platser och i flöden 
I offentliga miljöer på Facebook är det svårt att vet vad som är ett inkräktande och vad som 
bara är en helt vanlig kommentar. Vad vi däremot såg var att inkräktande i offentliga flöden 
kan ha en direkt koppling till flera härskartekniker. Vi såg flera exempel på där förlöjligande 
bilder använts för att trycka ner någon. Dessa visade sig oftast i form av skämtsamma bilder 
som då länkats in i någons flöde. På sätt blir inkräktandet ett verktyg i användandet av andra 
härskartekniker. 

4.1.15 Fördröjd och dubbelbottnad bekräftelse 
Fördröjd och dubbelbottnad bekräftelse tog form i samma exempel som vi använde för 
Osynliggörande. Där kunde man se en tydlig skillnad i tid där bekräftelsen på individens 
frågor inte besvarades eller uppmärksammades förrän flera timmar efteråt. Daterings-
funktionen för kommentarer möjliggjorde på så sätt att denna nyans fick härskarteknisk 
effekt. 
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4.1.16 Ej observerade härskartekniker 
Av de härskartekniker vi i första delen beskrev som Klassiska härskartekniker, Semiklassiska 
härskartekniker, Moderna härskartekniker och Nyanser av härskartekniker hittade vi inga 
tecken på Undanhållande av information, Våld eller hot om våld, Uteslutningsmetoden, 
Komplimangmetoden, Martyrmetoden, Projiceringsmetoden, Socialt förnekande, Bekräfta 
för att synliggöra sig själv, Dela för att synliggöra sig själv och Skapa exklusiv tillhörighet 
genom taggning. Varför dessa inte kom fram i våra observationer eller kunde analyseras av 
vår data diskuterar vi mer om i analyskapitlet.  

4.2 Resultat av kvalitativ innehållsanalys 
I tabell 1 ger vi ett exempel på hur vi har kategoriserat in kondenserade meningsenheter, 
koder, underkategorier samt kategori. Genom att analysera konversationerna i sin helhet, vår 
bakgrundskunskap av hur härskartekniker yttrar sig, samt vår tolkning av det latenta bud-
skapet i texterna kunde vi med hjälp av koderna placera in texterna i underkategorier som vi i 
sin tur sedan kunde placera in i kategorier baserat på skillnader och likheter. Detta medförde 
även att vi kunde formulera ett tema baserat på kategorierna. Temat definierades som 
maktutövande på Facebook. Detta tema har vi sedan uppsatsens start haft i åtanke då 
litteraturen talar om härskartekniker som den fula vägen till makt, dock fick vi det bekräftat 
tack vare denna kvalitativa innehållsanalys. 

Kategorin Hån byggs upp av underkategorierna Stereotyp-, Objektifiering-, samt 
Förlöjligande- och Förminskandetekniker. I kategorin Samvetsspel hamnar metoden 
Påförande av skuld och skam. Förbiseende visade sig genom Överta trådar. Social position 
byggdes upp av Tidsmetoden samt Visa lojalitet genom bekräftelse. Dessa var de 
underkategorier vi genom den kvalitativa innehållsanalysen kunde lyfta fram.  

Vissa härskartekniker som vi observerade under våra dolda observationer kunde vi inte 
applicera denna metod på. Anledningen till detta är att kontexten kring vissa konversationer, 
exempelvis Osynliggörande, inte bestod av någon meningsenhet att analysera, se kapitel 
4.1.2. I andra fall, exempelvis för nyansen Försköna sin tillvaro, gestaltades situationen 
enbart med bilder och därav kunde vi inte placera in metoden i innehållsanalysen, eftersom 
det även här saknades en meningsenhet att analysera.  
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5. Analys 
Ur det pragmatisk-interaktivistiska tillvägagångssättet för analys valde vi att se kommentar-
erna med synliga härskartekniker som en social handling i ett större socialt spel. Dessa oftast 
subtila tekniker som skapar både obehag och makt ser vi ur detta synsätt som en aktiv 
handling, och om vi tänker oss att Facebook är en spelplan, en förflyttelse av en spelpjäs. 
Denna spelpjäs skapar efter varje nytt drag en helt ny situation och spelplanen ser helt 
annorlunda ut mot vad den gjorde innan detta drag, och måste analyseras som detta. I och 
med att vi ser spelplanen på detta sätt blir dragen det intressanta, alltså användningen av 
härskartekniker och nyanser av härskartekniker i kommentarsfälten. Detta synsätt kopplar vi 
ihop med Lukes i Sköldberg (2014) syn på makt som kan ses som kontextuell makt, det vill 
säga att varje tillfälle, där det sker ett maktutövande, endast kan förstås utifrån just den 
specifika kontexten. För att förstå den kontexten blir det därför viktigt att förstå de 
mikrotekniker, i vårt fall härskartekniker, som nyttjas för maktutövning. Ur dessa synsätt har 
vi byggt upp vår analys och diskussion. Den kvalitativa innehållsanalysen ligger som grund 
för den modell vi presenterar och utifrån de observationer vi gjort, argumenterar vi för hur 
Facebooks sociala miljö ser ut och varför den ser ut som den gör.  

5.1 Varför syns inte vissa härskartekniker? 
Som resultatkapitlet visar lyckades vi inte observera alla härskartekniker trots omfattande 
observationsstudier. Anledningarna till att vi inte lyckats med det är flera. En del 
härskartekniker och nyanser av härskartekniker är av sådan form att de är omöjliga att 
identifiera med enbart observerande studier. För att utröna vissa hade vi behövt ställa frågor 
till den som utfört härskartekniken för att veta bakomliggande orsaker till det möjliga 
användandet av härskartekniken. Ett exempel skulle kunna vara nyansen Dela för att 
synliggöra sig själv. Detta exempel går bara att se som en härskarteknik om man vid ett 
intervjutillfälle får reda på att delningen skedde i ett härskande syfte.  

Andra härskartekniker lyckades vi inte observera på grund av att vi inte hittade några 
tecken på användningen av dessa. Det skulle dels kunna bero på vår datainsamling men 
också på att de härskarteknikerna inte används i samma utsträckning som övriga vi 
observerat i öppna forum på Facebook.  En av dessa är Komplimangmetoden som kanske 
främst visar sig mellan individer som redan känner varandra, eftersom den spelar på att en 
härskare utnyttjar någons kunskap inom ett område. Genom att berömma hen för just den 
kunskapen blir den väldigt personlig och kan därför vara ovanligt förekommande i öppna 
forum där individerna inte har någon relation. 

Ytterligare en anledning till att härskartekniken inte kunnat observeras var att den inte får 
härskarteknisk effekt när den används på Facebook. Våld eller hot om våld är en sådan. 
Eftersom härskartekniker alltid syftar på subtil maktutövning blir definitionen för Våld eller 
hot om våld något som inte är direkt uttalat eller utfört. Offline kan den till exempel ta 
formen av en gest eller en svag antydan till något våldsrelaterat. Direkt skrivna hot om våld 
blir på Facebook för konkreta och pekar på en annan typ av dominans och manipulation än 
den typ som härskartekniker skapar, då våld är direkt förknippat med tvång. Det här överens-
stämmer också bra med vår förståelse av makt sett ut Focaults ögon, då han ansåg att våld 
inte var makt utan något som är mer kreativt. 
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Vi har valt att se Facebook som den instans eller nätverk som skapar makt-att utöva 
härskartekniker. Utövandet av härskartekniker blir då starkt sammankopplade med vad vi 
kallar Facebooks handlingsutrymme. Alla användare har alltså makten att utöva härskar-
tekniker men behöver nödvändigtvis inte göra det i en konflikt. När härskartekniker däremot 
utövas blir det ett sätt för användare att försöka införskaffa en högre position i till exempel en 
diskussion. Handlingsutrymmet skapar således möjligheterna för användare att få makt-över 
andra användare med härskartekniken som verktyg (Sköldberg, 2014). 

Trots att det inte går att utläsa vem som har den ledande positionen i den digitala sociala 
hierarkin kan man avläsa vilka som strävar efter att härska. Denna strävan efter övertag 
möjliggörs av nätverket då Facebook kopplar ihop alla dess användare på en och samma 
plats. Det är dessa kopplingar i nätverket som skapar förutsättningarna för interaktionen 
med varandra och därmed utövandet av härskartekniker. Den nätverkande makten, den som 
sker mellan två noder i ett nätverk, är alltså något som uppkommer till följd av det handlings-
utrymme som Facebook skapar.  

I de fall där vi kunde observera härskartekniker kunde vi i stort sett alltid se att makten 
var asymmetrisk, eller att den går båda vägarna. En eller flera parter utövade alltså makt över 
varandra men precis som vi beskrivit tidigare finns det alltid inslag av symmetrisk makt där 
en nod alltid har ett övertag i situationen. Härskartekniker utövades alltså i båda led. 

5.2 Teknikens betydelse för maktutövande 
Som vi tidigare skrivit så spelar tekniken en stor roll för hur maktutövandet ter sig, både 
online och offline. Nyberg och Wiberg (2014) argumenterar för att en tekniks handlings-
utrymme skapar nya och förändrar gamla möjligheterna till interaktion i det sociala spelet 
och att tekniken i sig är viktig att undersöka för att förstå varför spelet ser ut som det gör. 
Under våra observationer har vi fått en stor inblick i hur teknikens handlingsutrymme på 
Facebook ser ut. Vad vi har sett skiljer sig en del från de tankar vi hade sedan innan om vad vi 
skulle se och hur Facebook ser ut. Inför studien, genom litteratur och relaterad forskning, 
antog vi att tekniken (Facebook) skulle vara en plattform där maktspel skulle vara utbrett och 
att härskartekniker skulle vara väl synliga. Vi hade fått en uppfattning om ett mycket subtilt 
maktspel där man, även om härskarteknikerna var subtila, skulle kunna observera detta och 
antog även att det sociala spelet skulle vara överskådligt. Vi antog att tekniken skapade 
möjligheter för detta eftersom att miljön var relativt öppen. I och med att i princip alla kan 
prata och svara till alla trodde vi att miljön skulle vara fylld av subtila försök till att skapa 
makt över varandra. I och med att Facebook kräver att man skapar ett icke anonymt konto 
där man representerar sig själv antog vi att de skulle göra att man känner sig begränsad i vad 
man kan säga och göra mot andra. Vi antog att det sociala spelet skulle se ut som det gör 
offline, där mycket av maktspelet handlar om subtilitet och utövandet av härskartekniker ofta 
är ett sätt att skapa obehag och att göra den som blir härskad över osäker. Vad vi såg stämde 
inte riktigt med den bild vi skapat oss om Facebook sedan innan.  
 Vad vi faktiskt såg var en hårdare och råare miljö där det subtila maktspelet blev över-
skuggat av något som skulle kunna klassas som näthat. Många kommentarer som vi 
observerade var väldigt rakt på sak, i klass med “du är dum i huvudet” och i och med detta 
skapades svårigheter med att se skillnader mellan detta upprätt nedtryckande och det 
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maktspel vi ville observera. Det vi ser i handlingsutrymmet som kan vara orsaken till detta är 
det vi tidigare har beskrivet som internets avhämningseffekt (the online disinhibition effect) 
(Twenge, 2013). Även om man representerar sig själv genom sin profil på Facebook så 
innefattar teknikens handlingsutrymme denna avhämningseffekt genom att man inte är sin 
fysiska kropp när man går online på Facebook. Teknikens handlingsutrymme innefattar alltså 
att till en viss grad, ha möjlighet att förändra sina åsikter och sitt sätt att bemöta andra, och 
detta har stor betydelse för vad vi såg i vår observation. I och med detta tror vi att en del av de 
hämningar som många har offline i samtal och konversationer släpper i och med att vi enbart 
är en representation av oss själv, och därför kan personer vara mera verbala och 
nedtryckande i sina kommentarer mot andra. Detta kallas som vi tidigare tagit upp online 
disembodiement (Zhao, Grasmuck och Martin, 2008). Även den inverkan som geografin har 
på tekniken tror vi har stor betydelse. Eftersom tekniken inte har geografiska gränser öppnar 
det alltså upp för att flera personer kan diskutera och kommentera, men det innebär också att 
man i de flesta fall aldrig kommer att träffa den man har lagt en nedtryckande kommentar 
till.  På så vis tror vi att många känner sig säkrare och vågar skriva dessa kommentarer, efter-
som det man får tillbaka bara är en text från någon som sitter långt bort från en själv. 
Handlingsutrymmet tror vi alltså har en stor betydelse för vad vi såg i vår studie, och även 
hur vi tolkade den data vi samlade in. Vad vi också såg var att handlingsutrymmet innebar att 
vissa av de härskartekniker och nyanser vi presenterat inte gick att urskilja. 

5.3 Kategoriseringsmodell  
Utifrån den litteratur om härskartekniker och nyanser av härskartekniker samt vår observa-
tionsstudie, har vi skapat en modell för hur dessa ser ut på Facebook. Vi har delat in 
teknikerna och nyanserna inom olika kategorier för att skapa en schematisk simplifierad bild 
som kan ses som ett kategoriserat ramverk. Modellen består enbart av de tekniker och 
nyanser som vi såg användes i vår observation, plus de nya nyanser som vi själva skapat. 
Modellen delar upp teknikerna och nyanserna inom olika grupper som har fått namn utifrån 
sina karaktärsdrag och/eller gemensam nämnare. Dessa är Förbiseende, Hån, Samvetsspel, 
Social position och Informationsmetoder. Modellen är gjord utifrån en innehållsanalytisk 
kategorisering genom teknikernas och nyansernas skillnader och likheter. Via denna modell 
visar vi en klarare bild av vilka härskartekniker och nyanser som specifikt används på 
Facebook, och hur dessa hör ihop.  Nedan följer en förklaring av de olika grupperna och 
undergrupperna som ingår i modellen.    

5.3.1 Förbiseende 
Det här karaktärsdraget innefattar tekniken Osynliggörande som i sin tur gestaltas genom 
Relativisering samt Övertagande av trådar och samtal. Vi har namngivit gruppen Förbi-
seende eftersom det enligt oss är det karaktärsdraget som tydligast med ett ord sammanfattar 
vad gruppen handlar om. 

5.3.2 Hån 
Hån är namnet vi har givit gruppen som innefattar Förlöjligande och förminskande. Dessa 
två tekniker kan ses som synonyma i både sin beskrivning och sitt utförande men eftersom de 
är definierade av olika författare så väljer vi att fortsätta separera på dem. Uteslutnings-
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metoden och Objektifierande är tekniker vi har observerat som används i både förlöjligande- 
och förminskandesyfte och därför korsas förgreningar i modellen. 

5.3.3 Samvetsspel 
Projiceringsmetoden och Dubbelbestraffning har i våra observationer haft ett latent budskap 
som spelar på Påförande av skuld och skam och begreppet Samvetsspel valdes därför som 
gruppens samlingsnamn. 

5.3.4 Social position 
Social position är en tvådelad grupp där vi i den ena förgreningen hittar teknikerna 
Hierarkimetoden och Tidsmetoden, och i den andra finner nyanserna Försköna sin tillvaro 
samt Visa lojalitet genom bekräftelse. I våra observationer samt analyser har vi sett att dessa 
tekniker och nyanser har gemensamt att de används i situationer där maktutövandet är 
kopplat till antingen offrets eller härskarens sociala position. 

5.3.5 Informationsmetoder 
Informationsmetoder innefattar nyanser av härskartekniker som vi i våra observationer har 
observerat och satt namn på. Källhänvisningsmetoden är en metod som härskaren tar till 
genom att hänvisa till källor som styrker hens argument och åsikter. Denna metod är på inget 
sätt unik för Facebook som medieplattform. Däremot är den ny i bemärkelsen att metoden 
lämpar sig väldigt mycket bättre för onlinemiljöer än fysiska eftersom informationen online 
är både lättillgänglig och sökbar. Hobbyspionmetoden går ut på att härskaren letar upp 
information om sitt offer som hen använder i härskartekniskt syfte. Detta lämpar sig bra för 
Facebook eftersom personer i regel lägger upp mycket information om sig själv och sina 
intressen vilket andra kan leta upp och använda emot dem. Hobbyspionmetoden, i likhet 
med Källhänvisningsmetoden, och essentiellt för den här kategorin är att man utnyttjar 
möjligheterna att söka och använda lagrad information online för att härska över sitt offer. 
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Figur 2. Kategoriseringsmodell över synliga härskartekniker och nyanser på Facebook 
skapad utifrån observationsstudien. 

 
Utöver denna modell har vi även skapat en modell över alla ur litteraturen hämtade härskar-
tekniker och nyanser. Denna modell ligger inte som underlag till vår analys och finns därför 
inte förklarad i detta kapitel. Denna modell finns att se som bilaga för att vi ändå ser denna 
som ett bidrag till området vi har studerat. Se bilaga 1. 
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5.4 Reflektion om studien 
Metoderna vi har valt har gett oss möjlighet att analysera och besvara vår frågeställning men 
det finns saker vi hade kunnat göra, eller hade velat göra men inte kunnat på grund av 
begränsningar som både har att göra med tid och etik. Härskarteknikerna har tidigare 
observerats och förklarats baserat på vardagssituationer och möten mellan personer i en 
fysisk miljö. Av litteraturen så framgår det att det ofta handlar om maktspel mellan två 
personer, medan vi i våra undersökningar har observerat konversationer där fler individer 
har möjlighet att uttrycka sig. Det hade därför varit intressant att undersöka privata 
konversationer och även privata forum där användarna har mer kännedom om varandra, 
vilket vi tror hade resulterat i ett större användande av härskartekniker som angriper på ett 
djupare personligt plan. Vi tror även att diskussioner mellan personer, på sidor eller i flöden, 
där parterna har gemensamma vänner kan leda till ett mer subtilt användande av härskar-
tekniker eftersom parterna då är mer benägna att inte framstå som otrevliga eller oförskämda 
inför ögonen på sina bekanta.  

Det hade även varit intressant att komplettera undersökningarna med intervjuer för att få 
reda på om härskarteknikerna har haft någon effekt på offret, om användandet av härskar-
tekniken var avsiktlig eller om offret överhuvudtaget märkte av att hen blivit utsatt. 
Intervjuer hade också kunnat ge oss kännedom om tekniker som använts som vi som 
observatörer inte har kunnat se. Detta hade dock ställt till problem med vårt val att göra 
dolda observationer samt att ämnet är så pass känsligt att folk som aktivt använt sig av 
härskartekniker troligtvis hade påstått att användandet inte var avsiktligt ändå. Ett problem 
vi hade kunnat stöta på ifall vi hade frågat offren om sina upplevelser hade kunnat vara att 
våra frågor hade kommit för sent. Ofta resulterar en härskarteknik i att offret vid tillfället den 
utsätts, känner sig obekväm eller bortgjord, men kanske inte tänker på det speciellt länge 
efter det. Hade vi kommit med frågor för sent hade vi förmodligen inte kunnat få ett bra svar 
eftersom situationen sedan länge hade passerat.          

Våra undersökningar pågick som tidigare nämnt intensivt under två veckor. Netnografin 
menar dock att det hade varit önskvärt med längre observationer. En längre observations-
studie hade för vår del kanske inneburit att vi hade kunnat se fler härskartekniker i 
användning. Det är även möjligt att vårt resultat ger en rättvis bild av de härskartekniker som 
faktiskt är främst förekommande och att en längre studie hade gett samma resultat men 
enbart i större omfattning. Dock är detta inte en garanti, och det går att argumentera för att 
en längre observation enbart hade givit oss mera data över samma härskartekniker och 
nyanser. Detta hade då inte påverkat vårt resultat eftersom vi inte är intresserade av 
kvantitet. 
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6. Slutsats 
I och med denna uppsats har vi skapat en större förståelse för hur användningen av 
härskartekniker på Facebook och det sociala spelet online kan se ut genom en rad olika 
bidrag.  

Vad vi i vår studie tydligt såg var att härskartekniker existerade på öppna forum på 
Facebook men att de inte alls är så vanligt förekommande som vi först trodde. Klimatet i 
öppna forum var oftast för hårt och kommentarerna var närmare besläktade med näthat än 
de subtila maktspel vi kallar härskartekniker. Vi såg alltså fler direkta påhopp och grova 
förolämpningar än kreativa sätt att införskaffa makt på. Vi har dragit slutsatser att det kan 
bero på det klimat som öppna forum faktiskt skapar, samt avsaknaden av mötet ansikte mot 
ansikte vilket får individer att släppa på sina hämningar. Dessa slutsatser har vi dragit utifrån 
vår studie av öppna Facebookforum men öppnar också upp för att resultatet kan se 
annorlunda i privata konversationer eller individers privata flöden. 

Ett av våra främsta teoretiska bidrag blir de nyanser av härskartekniker som vi själva 
diskuterat som möjligt förekommande på Facebook. Dessa informationsmetoder är något 
som blir unikt förekommande online då all information på nätet både sparas och görs sökbar. 
Denna information skulle sedan kunna användas för att utöva härskartekniker. 

Ett annat teoretiskt bidrag är den modell vi presenterar i diskussionen. Denna modell 
skulle kunna användas som underlag för att undersöka förekomsten av härskartekniker på 
andra sociala medier och om möjligt kompletteras med nya nyanser av härskartekniker. Den 
ger också en förenklad schematisk bild av hur olika härskartekniker, samt nyanser av 
härskartekniker, hör ihop genom sina minsta gemensamma nämnare (teman). 

6.1. Framtida forskning 
Nästa steg för forskning inom detta område torde sig vara att gå in djupare i varför 

användningen av härskartekniker ser ut som den gör i den sociala miljön. Kvalitativa 
intervjuer med personer som har observerats använda härskartekniker eller fått härskar-
tekniker använda mot sig bör skapa en sådan förståelse och skulle därför kunna vara nästa 
steg. Detta ser vi som den naturliga fortsättningen för detta område. Att även utforska den 
sociala gemenskapens handlingsutrymme ytterliga bör vara av intresse för framtida forskning 
då denna, i och med hur internet ständigt förändras, förändras i rask takt och detta hand-
lingsutrymme ligger till stor grund för hur det sociala spelet ser ut. En undersökning och 
försök till definition av den sociala hierarkin genom till exempel intervjuer och observationer 
är också något för framtida forskning att undersöka.   

Vi hoppas att denna uppsats har inspirerat till vidare forskning inom området då detta 
fortfarande är relativt outforskat och det finns möjlighet att gå djupare in. Vi ser denna 
uppsats som ett steg i rätt riktning för att förstå miljön och den sociala gemenskapen 
Facebook utifrån ett maktperspektiv och vi hoppas att vi kan inspirera och motivera till 
vidare forskning inom området.  
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