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   Abstract 

Web 2.0 opened up for a lot of opportunities, digital spaces became open for everyone to 

participate. But if groups of people get harassed and threatened in this spaces, how does 

that affect participation? Threats, hateful comments and harassment is a phenomenon that 

appears to be a common part of life online. Some groups of people may experience this 

more then others. To investigate this further a qualitative study was conducted using two 

different methods of internet research; observation and interview online. I wanted to study 

how does cyber hate take the expression against female bloggers that write about feminism. 

The women that participated in this study have all been harassed and received threats 

online of various kinds. The blogs that were observed all write about subjects that question 

and criticize social structures and norms that many take for granted. This seems to spark 

hatred and threats against these female bloggers. The interviewed bloggers had different 

strategies for dealing with cyber hate they received. An example of this is that they all 

review the comments before posted on the blog. A problem that a majority of the bloggers 

expressed was that general public and the justice system did not take cyber hate seriously. 

Anonymity could play a role in how people expresses themselves online, but, this seems like 

it’s not the only answer. The question remains - are digital spaces a place where 
everybody’s welcomed? 

Keywords: social media, blog, online hate speech, cyber hate, feminism, näthat. 
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1. Inledning  
Sedan början av 2000-talet har antalet bloggar ökat markant (Anderson, 2012) och idag 

skulle det kanske vara svårt att tänka sig ett internet utan bloggar. Bloggosfären domineras 

av kvinnor (Nyberg, 2012). Detta är något i motsats till den binära syn på män som agerande 

producent och kvinnan som passiv konsument (Keller, 2011). Med bloggen kan grupper av 

människor som vanligen inte får så mycket plats i den allmänna diskursen ta utrymme och 

skapa egna rum på nätet (Antunovic & Hardin, 2012). Somliga kanske skulle vilja gå så långt 

som att påstå att internet är en plats där traditionella maktstrukturer utjämnas, ett digitalt 

rum där alla, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, klass, funktionsvariationer eller religion 

kan göra sin röst hörd (Dubrovsky et al., 1991). Bloggar blir en digital arena där kvinnor blir 

aktiva konsumenter och producenter i en slags digital kultur vilket potentiellt kan få politiska 

konsekvenser i längden (Keller, 2011). Oavsett om bloggen har en tydlig politisk agenda, 

fokuserar på feministisk aktivism, eller handlar om pyssel och bakning kan nätgemenskaper 

bli väldigt kraftfulla.   

    Men varje mynt har två sidor och sociala medier har även en baksida. Idag är näthat, i 

varierande grad, ett förekommande fenomen för mer eller mindre alla som rör sig och 

befinner sig i digitala rum. Nordström (2015) menar att näthatet mot kvinnor som uttrycker 

feministiska åsikter är något som ständigt pågår. Hot om våld är vanligare än att motta 

motargument när kvinnor kritiserar patriarkala strukturer (ibid.). Näthat är ett brett 

samhällsproblem (Citron, 2009a) och är något användaren måste förhålla sig till i varierande 

utsträckning. Näthat är bara en av de former av maktstrukturer som kan ta sig uttryck på 

internet. Sociala medier har blivit en grogrund för hat och hot mot olika grupper som avviker 

från normen på olika sätt (Citron, 2009b). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en diskursanalys undersöka näthat riktat mot kvinnliga 
bloggare, som skriver om feministiska frågor, och de strukturella mekanismer som kan 
påverka användaren och användandet av sociala medier. Syftet är att öka medvetenheten om 
de strukturella mekanismer på nätet och i samhället som kan möjliggöra näthat.  

Den frågeställning som denna studie undersöker är; 
i. Hur tar sig näthat uttryck mot kvinnor som bloggar om feminism? 

 

2.Metod och genomförande  
Holme och Solvang (1997) beskriver metod som ett redskap för att, med sina olika 
undersökningar och forskning, uppnå de mål man satt upp. Metoden är ett sätt att komma 
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fram till ny kunskap och lösa problem (ibid.). För att undersöka hur näthat tar sig i uttryck 
mot kvinnliga bloggare, som skriver om feminism, har jag genomfört en kvalitativ studie med 
två olika metoder för internetforskning, observation samt intervju via nätet. Genom 
intervjuerna har jag studerat hur näthat uttrycks mot bloggarna och genom observationen 
har jag studerat hur denna grupp bloggare uttrycker sig och hur detta kan skapa en rubbning 
i den rådande maktstrukturen i samhället. Syftet med studien är att problematisera de 
strukturer som kan tänkas ligga till grund för näthat mot den studerade gruppen bloggare.   
För att analyserad det empiriska material applicerades diskursanalys som metod. Detta då 
det synliggör maktförhållanden och hur det kan återspegla sig i vårt språkbruk. 
Diskursanalys blir även intressant att applicera på webben då materialet är främst av 
textbaserat (Sveningsson et al., 2003).  
 
2.1 Avgränsningar  
I denna studie studeras det näthat bloggare med fokus på feministiska frågor möjligen kan 
utsättas för. De bloggare jag har kommit i kontakt med identifierar sig alla som kvinnor och 
de personer som uttrycker näthat mot dessa bloggare är främst män men en del är även 
andra kvinnor och personer med annan könstillhörighet. Alla de tillfrågade bloggarna ser sig 
som feminister och är öppna med detta. Faktorer som klass, ålder, etnicitet, sexuell läggning 
eller funktionsvariation kommer inte att vara variabler som behandlas i denna uppsats. Detta 
då det inte uppfyller något syfte i just denna studie. Det fokus på bloggare som skriver om 
feminism på olika sätt kommer från ett antagande om att denna grupp är utsatta för näthat, 
mer än andra typer av grupper, då de med sina åsikter utmanar en rådande maktstruktur.  
    Jag har valt att studera näthat och sociala medier utifrån ett feministiskt perspektiv med 
fokus på de dikotoma könskategorierna, kvinna respektive man, och har detta som grund när 
jag genomfört studien. Jag är medveten om att även kvinnor näthatar andra kvinnor samt att 
män också är utsatta för näthat men kommer i denna studie fokusera på det näthat män 
uttrycker mot kvinnor med feministiska åsikter. Detta innebär att jag kommer se kvinno- och 
könsperspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994) som centralt i förklaringen av fenomenet. Ett 
grundantagande i denna studie är således att män är överordnade kvinnor vilket är en 
strukturell ojämlikhet som  manifesteras på olika sätt.  
 
2.2 Datainsamling  
Studien bygger på etnografiska studier som gjorts på nätet (Sveningson et al., 2003).  
Internetforskningen har genomförts med två olika kvalitativa metoder, observation och 
intervjuer via mejl. Sveningsson et al. (2003) menar att etnografisk forskning styrs av 
antagandet att människor som i grupp spenderar tid tillsammans skapar ett sätt att 
organisera och uppfatta världen, en kultur formas - ett sätt att leva. Kulturbegreppet är något 
som är centralt i etnografiska studier. Det som är av intresse att studera i denna typ av 
forskning är de värderingar som finns i gruppen, det gemensamma sätt att tänka och hur 
detta påverkar medlemmarna (ibid.). Etnografi är inte en metod utan snarare en samling av 
metoder (ibid.). I denna studie kombineras observation med intervjuer något som 
Sveningsson et al. (2003) menar är vanligt vid etnografiska studier.   
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2.2.1 Observation  
Vetenskapsrådet (1:2011) beskriver observation som en metod som används när man vill 
studera miljön som informanterna befinner sig i, observera vad som händer och sägs samt för 
att studera interaktionen mellan människor.  Genom observation har forskaren en chans att 
studera miljön som för fenomenet är centralt och kan på så sätt få ett "inifrånperspektiv" 
(Sveningsson et al., 2003).  Detta perspektiv gör att man som forskare kan förstå miljön på 
ett liknande sätt som de som normalt befinner sig där (ibid.). När beskrivning av miljön och 
analysen sedan görs flyttar man från perspektivet inifrån till ett utifrånperspektiv. 
Sveningsson et al. (2003) menar däremot att detta är en förenklad bild av processen och att 
man egentligen pendlar mellan dessa olika perspektiv, något som även är viktigt att göra för 
att en mer distanserad analytisk hållning och läsning av det empiriska materialet ska kunna 
göras. Syftet med observationen är att studera miljön informanterna i denna studie befinner 
sig i och är en del av samt de texter som skrivs i denna miljö och vad i texterna som kan 
tänkas skapa näthat. Detta görs för att sedan kunna beskriva denna miljö så väl som möjligt 
för att skapa förståelse både hos mig som forskare men även för läsaren.   
     Observationsstudier går att genomföra på olika sätt. För att strukturera observationerna 
och analysprocessen användes ett observationsschema (se Bilaga 1). Schemat innehåller 
frågor som jag utgått ifrån vid observationerna för att möjliggöra en mer konsekvent 
observationsstudie och analys. En viktig del inom etnologin är att röra sig i den miljö man 
studerar (Sveningson et al., 2003). Detta då miljön kan säga oss en hel del om människor 
som vistas där (ibid.). Den första delen av observationsstudien gick därför ut på att flanera 
(ibid. ). Att flanera i miljön innebär på internet att surfa, ett sätt att planlöst klicka sig runt på 
nätet utan att riktigt veta vad man vill hitta menar Sveningsson et al. (2003). Med tiden 
utkristalliseras centrala drag vilket gör att tematisering blir möjligt. Först studerades 
respektive bloggs tema/ämnen, något som är gjordes för att skapa en övergripande förståelse. 
Frågor som ställdes var bland annat; vad skriver bloggaren om, vilka är återkommande eller 
vanliga ämnen/teman och hur skriver bloggaren om dessa. Detaljer så som kommentarsfält, 
bildanvändande, språk etcetera studerades även. Efter genomförd observation följde en 
analys av bloggarna och jag frågade mig varför det kan vara så att just detta material på 
internet kan skapa sådana känslor som gör att människor skriver hemska saker till varandra i 
kommentarsfält, via mejl och så vidare. Observationen har gjorts på samma bloggar som jag 
hittat vid sökning av informanterna. De är sammanlagt 10 stycken bloggare jag studerat. En 
observationsmodell (se Figur 1) gjordes för att förtydliga observationsstudien som sedan 
ledde till analys.  
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Figur 1. Observationsmodell. Först studerades bloggens övergripande ämne/tema följt av mindre 
beståndsdelar, detaljer. Dessa två observationsområden kombinerades sedan och analyserades och 
tolkades.   

2.2.2 Intervjuer  
Den andra delen av studien bygger bland annat på kvalitativa intervjuer som informanterna 
svarat på skriftligt via mejl (se frågor i bilaga 1). Totalt tillfrågades 13 personer att delta varpå 
4 deltog i studien. Urvalet av informanter gjordes genom sökningar via Google och Bloglovin' 
(ett verktyg för att söka, följa och läsa bloggar). Sökorden som användes var feministbloggar, 
feminist + blogg samt bloggare feminist. En del av de informanter jag kommit i kontakt med 
hade jag kännedom om sedan tidigare via sociala medier, via länkar på de bloggar som 
kommer upp vid ovannämnda sökord samt att jag personligen har ett intresse av denna typ 
av bloggar.  Via informanternas bloggar återfanns mejladresser som använts vid kontakt och 
förfrågan om deltagande i denna studie. Informanternas bloggar är av varierande storlek, 
med cirka 1500 till 20000 unika besökare i månaden. Informanterna är mellan 20-40 år 
gamla och identifierar sig som kvinnor och är öppet feminister.  
    Frågorna som besvarades av informanterna delades upp i tre olika teman; strategi, 
näthataren och strukturer på nätet och i samhället (se bilaga 1). Under varje tema återfinns 
en rad frågor som är aktuella för de olika rubrikerna som informanterna uppmanades svara 
så utförligt på som möjligt. Ett grundantagande som gjorts i och med frågorna som ställts är 
att de tillfrågade alla utsatts för näthat eller har erfarenhet av det på olika sätt. Intervjuerna 
gjordes för att informanterna skulle få ge sin bild av hur näthat har tagit sig i uttryck mot 
dem, vad deras strategier är för att hantera det hot, hat och trakasserier de fått motta. De 
besvarar också frågor som rör personen eller personerna som näthatar, frågor kring 
anonymitet, om de känner sig begränsade av näthatet när de uttrycker sig på internet och om 
näthatet tagit sig fysiska former så som brev, telefonsamtal och så vidare.  
 
2.3 Forskningsetik  
Alla uppgifter angående informanterna har hanterats konfidentiellt och de som godkänt att 
deltag i studien är informerade om att de kommer vara anonyma i studien. Deras namn 
kommer aldrig omnämnas och någon information som kan kopplas till informanten eller 
dennes blogg kommer inte att finnas i uppsatsen. Alla citat som förekommer i resultatdelen 
och behandlar informanternas svar kommer aldrig kunna kopplas till en specifik person eller 
blogg. Forskning som bedrivs på internet skiljer sig från annan typ av forskning. Svedmark 

ÖVERGRIPANDE 
ÄMNE/TEMA 

MINDRE 
BESTÅNDSDELAR 

 
ANALYS/TOLKNING 
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(2011) menar att det råder särskilda förutsättningar vid denna typ av studier och 
forskningsarena. Nationella och internationella lagar och etiska riktlinjer är inte alltid 
gångbara i en kontext som är virtuell (Svedmark, 2012). Med internet och studier i denna 
miljö kommer nya etiska utmaningar som inte tas i beaktning i Vetenskapsrådets rapport 
God forskningssed (1:2011).  
    Användandet av fiktiva namn vid citat och presentation av data från intervjuerna 
övervägdes men valdes bort då jag ansåg att det eventuellt kunde kopplas till andra bloggare 
som valt att inte delta i studien. Detta då vissa bloggare verkar under pseudonym eller på 
annat sätt är anonyma och vid användandet av fiktiva namn skulle jag av misstag kunna 
använda namn på de bloggare som valt att vara anonyma. Ett medvetet val vid presentation 
av data och vid återgivning av citat och liknande är därför att referera till "informant" följt av 
en siffra för att ändå kunna ge läsaren en känsla av vem personen är. Hine (2000) menar att 
ett problem med pseudonymer är bland annat att vissa använder samma pseudonym på olika 
platser på internet och under flera års tid. Detta gör att deras pseudonym kan vara kända för 
många vilket är svårt för mig som forskare att veta. Ytterligare gör denna aspekt det svårt för 
mig som forskare att försäkra informantens anonymitet.  Jag har valt att ha med autentiska 
citat från intervjuerna då dessa texter inte är publicerade på internet. Hade texterna varit 
publicerade på internet hade det inneburit ytterligare ett forskningsetiskt dilemma. Detta då 
effektiva sökmotorer på internet såsom Google eller Bing gör det lätt att söka efter specifikt 
textmaterial och dess ursprung (Svedmark, 2011). Svedmark (2011) poängterar dock att det 
finns flera svårigheter och aspekter rörande detta. Till exempel kan en hävda att all text som 
publicerats på internet är fritt material och tillgängligt för alla men när denna text sätts in i 
en vetenskaplig kontext och analyseras innebär det inte att den arenan är självvald av 
informanten som skrivit texten. För att kunna trygga informanternas anonymitet ombads de 
att inte publicera svaren på någon offentlig plattform så som dennes blogg eller i någon 
annan typ av sociala medier. Detta är ytterligare en viktig forskningsetisk princip att ha i 
åtanke då internetforskning bedrivs. Eftersom att publikation av delar av min studie kan göra 
att det går att koppla en informant till specifika svar eller information.  
    I denna studie kommer två bilder (se Bild 1 & 2), som blivit godkända att användas av 
upphovskvinnan, finnas med för att förtydliga mina exempel i avsnitt 4. Däremot kommer 
inga direkta citat att återges från de bloggar som observerats då det saknar relevans i denna 
studie. Observationen av bloggarna gjordes för att generera kunskap om kontexten 
informanterna befinner sig i och skapa en sådan generell bild som möjligt av miljön.  

2.4 Diskursanalys  
Att studera något på internet innebär många gånger att studera textuellt material 
(Sveningsson et al., 2003). Textbegreppet kan även vidgas till att innefatta bilder, ljud och 
ikoner (ibid.). Då internet är just textbaserat och de bloggar jag kommit i kontakt med främst 
har analytiska texter i fokus men även bilder för att förstärka sin poäng är diskursanalys en 
metod som passar väl vid analys av det empiriska materialet. Analysen av intervjuerna och 
observationerna av bloggar görs med stöd av en diskursanalys. Genom analysen av 
datamaterialet gör jag ett försök att belysa de maktstrukturer som kan tänkas finnas på 
sociala medier.  
    Hur företeelser beskrivs i tal eller text visar på vad som anses vara konstruerade sanningar 
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om vad som är normalt, och därmed även avvikande samt vad som osynliggörs eller anses 
vara självklart och givet (Bolander & Fejes, 2011). Vilka sanningar som inkluderas och 
exkluderas i text kan göras synliga med hjälp av diskursanalys som metod. Diskursanalysen 
kan ses som ett verktyg för att öka förståelsen kring språkets roll i att tolka världen omkring 
oss och således också hur vi ser på oss själva och andra (ibid.). Verkligheten skapas och 
formas därför hela tiden genom språket, hur det talas om hur något är och vad som är viktigt 
utesluts annat. En diskurs kan förstås som ett regelsystem där vissa kunskaper legitimeras 
och andra negligeras samt att diskursen visar vem som har auktoritet att uttala sig och inte 
(Bergström & Boréus, 2012). I denna typ av analys utöver det uppenbara språket är även 
dimensioner som makt och kön viktiga dimensioner att uppmärksamma då dessa 
infallsvinklar kan skapa en djupare analys. Vårt språk är det medel vi använder för att skapa 
vår tillvaro och reflekterar hur vi lever i samhället med varandra. Det dikotoma sociala könet 
formar och präglar vårt liv både privat och offentligt och makten är en av de grundstrukturer 
som håller det sociala samman (Alvesson & Sköldberg, 1994). Diskursanalysen stödjer 
tankeprocessen kring vad det innebär att vi talar på det sätt vi gör och denna typ av 
analyssätt synliggör kraften i språket och hur det formar vår verklighetsuppfattning 
(Bolander & Fejes, 2011). Vilka effekter kan det tänkas ha på hur vi pratar om näthat. Anses 
det vara ett reellt problem eller är det något som är frikopplat från den fysiska världen och 
existerar enbart i det digitala rummet? Vad i de bloggarna skriver skapar reaktioner hos 
läsaren? Bolander & Fejes (2011) menar att hur ord sägs och i vilken kontext de yttras 
konstruerar olika verkligheter om vad något är.   
 
2.5 Metoddiskussion  
Det finns vissa begränsningar med det metodval jag använt mig av. Detta av flera 
anledningar dels då utgångspunkten för analysen är diskursen, som även jag som författare 
är en del av. Detta gör att det inte är möjligt för mig att se bortom den. Det är därför viktigt 
poängtera och ha i åtanke att jag som författare inte är fristående från den diskurs jag valt att 
analysera och därför inte står utanför den på något sätt. Det är även begränsande på så sätt 
att det material som jag producerar är en produkt av diskursen jag valt att studera samt att 
även jag är medproducent till diskursen. I denna studie presenteras min egen tolkning vilket 
gör att min roll i detta blir central. Tolkningarna grundar sig i förutfattade meningar, tidigare 
erfarenheter, kunskaper, tidigare studier och forskning samt relevanta teorier inom ämnet.  
Detta innebär således att det är svårt att veta hur mycket jag som frågeställare påverkar det 
som studeras (Bolander & Fejes, 2011).  
    Sveningsson et al. (2003) tar upp de språkliga aspekterna med en intervju och menar att 
intervjuer på internet skiljer sig därför från intervjuer som gjorts ansikte mot ansikte. Via 
mejl blir intervjuerna begränsade då man kanske inte har tid eller möjlighet att svara 
uttömmande på vissa frågor, i skrift kan både informanten missuppfatta frågorna och jag 
som forskare kan tolka texten informanten skrivit på ett annat sätt än vad som var avsett av 
informanten. För att undvika missförstånd skrev jag i en inledning, innan frågorna, vad jag 
önskade av informanten som exempelvis att de skulle svara så uttömmande som möjligt på 
frågorna. Detta är något som kanske hade kunnat främjas ännu mer vid formulering av 
frågorna och i vissa avseenden tycker jag att jag inte riktigt lyckades med det. Men detta kan 
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även ha något att göra med att alla människor är olika och svarar olika mycket på frågor även 
om intervjun sker ansikte mot ansikte (Sveningsson et al., 2003).   
    Något som kan vara problematiskt med de valda metoderna för insamling av data är att jag 
som forskare kan ha svårt att i den situation vara så objektiv och öppen som möjligt. Då jag 
har läst många bloggar på temat som jag observerat och intervjuat, samt att jag inte agerat 
med de människor och miljöer jag studerat i samband med observationen, är jag medveten 
om att jag i denna studie kan vara färgad samt att det endast är min tolkning av det empiriska 
materialet som presenteras. Detta är två saker som är viktiga att ha i åtanke vid läsning. 
Sist men inte minst vill jag problematisera könsaspekten i denna studie. Alvesson & 
Sköldberg (1994) tar upp risken med att könsforskning och det faktum att man åtskiljer 
könen, kan reproducera och skapa könsstereotyper. Trots detta väljer jag att ta upp denna 
kön som en faktor som kan bidra till att förklara en viss typ av näthat riktat mot en slags 
grupp på nätet. Detta då jag ämnar öka förståelsen kring detta samt att det inom ämnet 
informatik behövs, enligt mig, ett mer feministiskt perspektiv när det kommer till dator och 
människa i interaktion med varandra.   

3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  
I detta avsnitt presenteras tidigare studier och teoretiska begrepp. Jag upplever att det finns  
ett behov vid forskning inom fältet informatik att i en vidare mening applicera ett 
genusperspektiv. Görandet av kön existerar inte enbart i vår fysiska värld utan ett 
könsperspektiv kan även appliceras på informationsteknik (Croon & Palmqvist, 2001). Det 
får effekt på hur kvinnor och män använder sig av sociala medier och hur näthat tar sig olika 
uttryck mot dessa två könskategorier. Genusbegreppet appliceras många gånger på 
mellanmänskliga relationer i ett fysiskt rum, något som jag i denna studie vill applicera på 
det digitala rummet. Jag studerar hur en, traditionellt sätt fysisk, maktstruktur tar sig i 
uttryck på nätet. Jag anser att detta perspektiv av internet och sociala medier är av relevans i 
ett försök att förstå hur samhällsstrukturer, på olika sätt, gör sig synliga på nätet och hur det 
kan påverka användaren.  

 
3.1 Bloggar och näthat mot kvinnor  
Teknik är gränsöverskridande då den möjliggör kommunikation och möten mellan 
människor oberoende av tid, plats eller rum. Sociala medier är ett designat rum för 
mellanmänsklig kommunikation och interaktion (Preece, Rogers & Sharp, 2011). 
Utvecklingen av informationsteknik beskrivs ofta som utopisk och positivt, som om tekniken 
vore neutral och fri från värderingar, "ett ting, en artefakt och ett verktyg utan bärare av 
kulturella värderingar eller könsaspekter" (Croon & Palmqvist, 2001:71). Sedan webb 2.0 såg 
dagens ljus har internet blivit en plats där alla kan uttrycka sig, skapa sin egen plattform och 
forum och dela åsikter och erfarenheter med andra (Anderson, 2012). En av de stora 
förändringarna Webb 2.0 medförde var att användaren hade möjligheten att vara mer aktiv 
och kunde skapa eget innehåll på webben. Genom bloggar och sociala nätverk kunde nu 
människor ha en dialog med varandra, något som tidigare inte var möjligt. Med hjälp av 
internet och bloggar kan vem som helst skapa sitt eget material (ibid.) och på så sätt bli del av 
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en offentlig diskurs (Harp & Tremayne, 2006). Men att ha tillgång till nätet och att skapa eget 
material är bara första steget (ibid.). För att bloggen få slagkraft och inflytande krävs en 
publik (ibid.). Harp & Tremayne (2006) menar att trots att fler tar klivet ut på nätet och ut i 
en offentlig diskurs lyfts vissa röster medan andra ignoreras. Detta gör att en patriarkal 
hegemoni fortfarande kan bli rådande (ibid.).   
    Bloggar kan också ses som en slags diskursiv aktivism (Maddisson & Sawer, 2013). Bloggar 
med feministisk agenda blir diskursiva aktivister på så sätt att de, med sina texter, utmanar 
den diskurs i samhället som är rådande (ibid.). Genom sina bloggar och med sin plattform 
kan de utmana den diskurs är dominerande på olika sätt (ibid.). Kritik är en grundläggande 
del i feminismen och används för att synliggöra det vi tar för givet. Det görs för att 
destabilisera rådande maktordningar och genom att det görs kan förändring åstadkommas 
(Liinason, 2014). I samspel med att språkets regler om och om repeteras blir subjektet till 
och upprätthålls. Då språket speglar en kultur är det därför viktigt inom feminismen att 
tänka på hur man uttrycker sig (Gustafsson, 2013, 23 november). Slarvar man med språket 
bidrar man i så fall till att upprätthålla de normer som man vill kritisera (ibid.). Texter på 
feministiska bloggar är många gånger just kritiska och handlar många gånger om att 
synliggöra normer och de sanningar som är dominerande i samhället. Kritiken handlar om 
att ifrågasätta ett tankesätt och ett sätt att se på saker för att i förlängningen förändra 
praktiker och idéer (ibid.). Kritik mot normen som uttrycks i vissa bloggar berör människor 
på djupet (ibid.). Normer blir inneboende i subjektet, en del av jaget (Liinason, 2014) och då 
normer som människor lever under och ser som godtyckliga kritiseras kan det vara en 
skrämmande och stark upplevelse (ibid.).   
   Ordet näthat är ett samlingsbegrepp för olika typer av brott så som förolämpningar, hot, 
förtal, spridning av bilder och så vidare. Det kan även kallas för nätmobbning eller 
internettrakasserier (Polisen, 2014). Det är inte enbart den som skrivit exempelvis en hatiska 
kommentaren som begår ett brott. Det gör även de personer som sprider det vidare genom 
att retweeta och dela. De regler som finns är detsamma som gäller vid trakasserier och 
mobbning på arbetsplatsen eller skolgården (ibid.). Dessa regler är således inte anpassade till 
de förutsättningar som finns i digitala rum, även fast näthat skiljer sig från annan typ av 
kränkningar och trakasserier. Detta då hat och hot på nätet kan få en helt annan spridning 
mycket snabbare än vad det får på skolgården eller arbetsplatsen och det drabbar alla, ung 
som gammal (Polisen, 2014).  
    Hot om sexuellt våld, uppmaningar om att våldta kvinnor i samband med publicering av 
dennes hemadress är bara ett exempel på hur näthat mot kvinnor kan se ut (Citron, 2009a).  
Dessa trakasserier och hot mot kvinnor är ett utbrett problem och kan få allvarliga 
konsekvenser (ibid.). I ett försök att undvika detta näthat använder vissa kvinnor 
könsneutrala pseudonym eller undviker helt att vara aktiv på nätet menar Citron (2009a).  
Trakasserier och hot om våld skadar personen som får motta det samt att det även i 
förlängningen kan skada samhället då det stänger kvinnor ute från det digitala rummet 
(ibid.). Näthat kan ibland trivialiseras och förminskas till att verka som att det endast var ett 
skämt eller liknande menar Citron (2009a) vilket får konsekvensen att kvinnor ofta inte 
anmäler det de utsatts för. Vidare menar Citron att trivialiseringen av det kvinnor är med om 
och hur skadligt det är för dem är inget nytt utan är något som länge varit rådande (2009a). 
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3.2 Strukturella mekanismer bakom näthat  
Näthat är ett komplext problem som innefattar många olika lager av strukturer och 
mekanismer som möjliggör fenomenet. Dessa strukturer är på olika nivåer som gemensamt 
medverkar till att fenomen näthat finns och fortsätter reproduceras. Makt - vem som har den 
och hur den används, könsmaktsordningen som en del av makt, möjligheten till total 
anonymitet på nätet och det faktum att hot och hat på nätet sällan leder till fällande domar. 
Allt detta ser jag som relevanta strukturer att ta upp i min studie. Det finns fler strukturella 
mekanismer som är väsentliga och av vikt att nämna men jag har avgränsat mig till de som 
nämns nedan.  

3.2.1 Anonymitet  
Nationalencyklopedin (2014) definierar anonymitet som "att vara utan namn, oidentifierbar 
inför omgivningen". Denna definition av anonymitet passar i en fysisk social kontext men 
anonymitet på internet är lite annorlunda i jämförelse. I en fysisk kontextkan det vara svårt 
att vara riktigt anonym även om man kan uppleva att man är det eller att andra upplever att 
du är det (Christopher, 2007). Detta då exempelvis fysiska attribut kan tala om vem du är. I 
en digital kontext behöver fysiska attribut aldrig bli synliga och en person utelämna 
meningsfull information som kan identifiera denne så som namn (ibid.). Nätet blir en speciell 
social kontext då vi inte har kroppsspråk, ansiktsuttryck eller gester att förhålla oss till när vi 
kommunicerar eller interagerar med andra människor. Det kan vara så att det många gånger 
är upp till mottagaren att tolka det som sänds, ville den personen som skickade en 
kommentar vara taskig eller skojade hen bara?   
    Att på nätet, kommunicera med andra människor, anonymt har sedan länge varit en 
grundpelare i internetkulturen (Davenport, 2002). Många personer använder pseudonym på 
nätet eller är anonyma på annat sätt. Vissa kanske gömmer sig, andra vill bara nyttja rätten 
till yttrandefrihet under skyddet av anonymitet. Lee et al. (2011) menar att det råder 
konsensus kring anonymitet och det faktum att denna "rättighet" är något man måste värna 
om för att kunna garantera yttrandefrihet samt för att skydda internetanvändarens integritet. 
Detta även fast det kan komma negativa konsekvenser av anonymitet på nätet, så som 
trakasserier, bedrägeri, identitetsstöld och så vidare (ibid.). Kommunikation på internet som 
sker anonymt kan öppna dörrar till kriminalitet och beteenden som är anti-sociala. Om dessa 
personer inte går att identifiera lämnas då samhället och de personer som kommit till skada 
till följd av den anonymes beteende hjälplösa (Davenport, 2002). Är kanske öppenhet på 
nätet en bättre väg att gå istället för att kommunicera anonymt frågar sig Davenport (2002).    
Men å andra sidan kan man argumentera för att när människor interagerar i den fysiska 
världen, är fysiska attribut och utseende något som påverkar hur vi bemöts och bemöter 
andra. Anonymitet på internet kan därmed till viss del "sudda ut" sådana barriärer och 
grupper som vanligen har mindre makt i samhället (kvinnor, funktionsnedsatta, 
minoritetsgrupper etc.). Detta genom att de inte går att identifiera som tillhörande en 
specifik grupp och att ojämlika maktförhållanden därmed jämnas ut (Christopher, 2007). 
Detta är en del av vad Dubrovsky et al. (1991) kallar för utjämningshypotesen (eng. 
equalization hypothesis). Om både sändaren och mottagaren är ovetandes om den andres 
sociala status och koder, vilket skulle kunna vara möjligt på nätet, kan vi uttrycka oss fritt 
utan dessa restriktioner (Dubrovsky et al., 1991).  
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3.2.2 Straff  
I debatter om näthat brukar vissa människor stundvis åberopa rätten till yttrandefrihet och 
hänvisa till en av Sveriges grundlagar som ger medborgare rätt att uttrycka sig fritt. Näthat 
ska inte blandas ihop med rätten till yttrandefrihet men ibland tycks gränsen vara hårfin. 
Att uttrycka missnöje, åsikter eller ställningstaganden som är personliga är inte olagligt och 
faller inom rätten för yttrandefrihet. Däremot kan det ibland vara komplicerat att avgöra 
vilka yttranden som ska klassas som förbjudet och inte. Näthat kan falla inom en rad olika 
kategorier av brott så som förtal, förolämpningar, ofredande, olaga hot och så vidare 
(Juridikinstitutet, 2014).  
    Då det inte finns några specifika regler och lagar som omfattar näthat är det inte möjligt att 
bli fälld för just det. Hat och hot som skickas via nätet måste därför falla inom gränsen för det 
som faktiskt är olagligt och därmed brottsligt (Polisen, 2014).  Då vissa yttranden faller under 
grundlagen yttrandefrihet gör det att det är ännu svårare att få till stånd en fällande dom. 
Detta gör att många fall inte ens utreds då yttrandefriheten i många fall väger tyngre. Det är 
således endast i undantagsfall som åklagare och polis går vidare. När detta händer handlar 
det många gånger om hat och hot som rör sexualitet eller rasism och detta har fått stor 
spridning. År 2014 genomfördes dock en lagändring som skapar större möjligheter att väcka 
åtal för förtal och förolämpning. Vidare kommer år 2016 en utredning presenteras rörande 
skärpta straff vid hot, ofredande och förtal (ibid). Ytterligare en dimension som försvårar för 
polisen vid utredning är det faktum att det är svårt att få ut uppgifter om förövaren av 
internetoperatörer. Mycket av den information som skulle kunna tillgås lagras utomlands och 
omfattas därför av andra lagar (ibid).  

3.3 Makt  
Det maktbegrepp och definition som används i denna studie har sin utgångspunkt i en 
maktanalys Foucault för att visa på hur makt existerar och utövas. Foucault har egentligen 
ingen specifik definition på makt eller glasklar teori. Makten är inte en praktik i sig utan 
istället menar Foucault att makt endast existerar när den utövas men kan potentiellt finnas 
överallt, i alla nivåer av samhället (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det finns därför inga tydliga 
gränser för var makten "ska" vara, utan den uttrycks i olika mikrosammanhang. Makten är 
ingen abstrakt egenskap som kan studeras i sig eller isoleras (ibid.). Foucault menar att 
genom att titta på de tekniker, praktiker och procedurer som ger effekt åt makten kan 
maktrelationer bäst förstås (ibid.).  Föreställningar som är etablerade inom vetenskapen och 
andra typer av samhällsinstitutioner som säger vad som är normalt och anses som 
intellektuellt kommer i förlängningen att bidra till individens handlande och självuppfattning 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). I relation till andra utvecklas makt vilket gör att vissa 
begränsas och andra gör inte det, makt är således inget som utövas av ett subjekt eller mot ett 
subjekt. När diskurser skapas menar Foucault att detta leder till att människor kontrolleras 
genom olika procedurer, något som benämns som utestängningsmekanismer. Exempel på 
utestängningsmekanismer är när något förbjuda, en definition på vad som är sjukt eller inte 
sjukt, vad som anses rätt och fel och så vidare (Bergström & Boréus, 2012). Vidare menar 
Foucault att etablerad kunskap är det som driver utestängningsmekanismerna och är tätt 
knutet till makt. Kunskap är det som styr det som sägs och hur det sägs (ibid.). Maktutövande 
har kunskap som grund samtidigt som maktutövande även producerar kunskap (Alvesson & 
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Sköldberg, 1994).  
  
3.3.1 Härskartekniker på sociala medier  
Sociala medier är ett digitalt rum där maktstrukturer kan göra sig synlig genom användandet 
av exempelvis härskartekniker (Nyberg & Wiberg, 2014). De klassiska härskarteknikerna, en 
del som länge studerats när det kommer till mellanmänsklig kommunikation (se Ås, 1987), 
kan kännas igen på en ny arena -  i det digitala rummet (ibid.).   
    Härskartekniker kan vara medvetna eller omedvetna och kan många gånger vara svåra att 
se då de är dolda i sociala handlingar och en del av vår vardag i mellanmänsklig 
kommunikation. De kan göra sig synliga i kommentarer eller gester och på så sätt kan de 
förändra stämningen i ett rum och kommunikationen (ibid.). Lika mycket som 
härskartekniker kan vara omedvetna kan de även vara noga uträknade och fullt medvetna 
handlingar. Härskartekniker beskrivs som ett sätt att erhålla eller behålla negativ makt över 
någon annan, eller genom att förtrycka andra hävda sig själv (Nyberg & Wiberg, 2014). Då 
härskarteknikerna utspelar sig mellan människor på sociala medier spelar ålder och 
könstillhörighet inte någon större roll för definitionen av "härskartekniker" men det kan 
möjligen påverka hur det i det sociala spelet på nätet tar sig i uttryck (ibid.).  
    De subtila signaler vi sänder ut i vardaglig kommunikation återfinns även på nätet. Vi ser 
inte kroppsspråk eller gester och hör inte tonläget men trots detta kan man ändå uppleva en 
känsla av att bli utestängd, nonchalerad, nedtystad och osynliggöras.  Nyberg & Wiberg (2014) 
menar att strukturen bakom de nya sociala medierna möjliggör grupperingar, hierarkier och 
slutna rum precis som i vår vardag. Nya maktrelationer bildas i och med användningen av 
sociala medier. Något som förr utspelade sig mellan två individer kan med sociala medier få 
en helt annan spridning och vidd än tidigare. Nyberg & Wiberg menar att maktutövandet inte 
längre enbart berör mellanmänskliga relationer utan är "sammanflätade, sammanlänkade 
och överlappade grupper, tvärs över traditionella organisatoriska nivåer och hierarkier" 
(2014:10). När exempelvis härskartekniker används på nätet syns detta ofta på en publikscen 
där många kan ta del av det som skrivs. Det blir på detta sätt inte något som sker endast 
mellan två människor. Detta kommer inte enbart att stanna på nätet då detta påverkar hela 
våra liv. De härskartekniker som används går således inte att urskilja ur antingen den fysiska 
eller den digitala världen utan de omfattar hela vår vardag på olika sätt (ibid.).  
     Med en förståelse för härskartekniker kan vi sätta ord på de subtila maktrelationer som 
utspelar sig mellan exempelvis män och kvinnor när det kommunicerar med varandra. Det 
gör det enklare att artikulera det subtila och det som är svårt att sätta ord på.   

3.3.2 Könsmaktsordning  
Ytterligare en aspekt av makt är den könshierarki som finns mellan män och kvinnor. Ett 
begrepp som hänvisar till dessa maktstrukturer är könsmaktsordningen. Denna maktordning 
skapar sociokulturella skillnader mellan könen och de samhälleliga mekanismer som 
upprätthåller denna hierarki (Lykke, 2009).  
    Den manliga dominansen inom teknikområdet kan ses som en reflektion av den dominans 
av män som finns inom alla offentliga maktinstitutioner. Detta gör att kön och teknik har en 
uppbar koppling menar Croon & Palmqvist (2001). Av denna anledning har jag valt att, i 
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maktanalysen, inkludera könsmaktsordningen. Detta då informationsteknologi är manligt 
kodat (ibid.) och genus är inbäddat i teknologin (Wajcman, 2009) kan man därför säga att 
män har en mer självklar plats i alla rum, internet inkluderat, som handlande subjekt. I den 
västerländska kulturen finns ett dualistiskt tänk kring genus. Med detta menar man att 
kvinnligt och manligt är motsatser till varandra och kan inte vara samma sak. Mannen är 
subjektet och således är kvinnan objekt, mannen är intellekt medan kvinnan är kropp och så 
vidare (Gemzöe, 2002).  Detta dualistiska tänk innefattar även vad som i samhället är norm 
och avvikande, mannen är norm och kvinnan är det avvikande. Skillnader mellan mannen 
och kvinnan skapas då kvinnan är det mannen inte är och vice versa med detta dualistiska 
tänk (ibid.). Det manliga värderas högre och kvinnlighet blir en negation av manlighet (ibid.). 
Vissa påstår att de maktstrukturer inte blir lika synliga på internet då vi saknar fysiska 
attribut (Dubrovsky et al., 1991) men Croon & Palmqvist (2001) menar att så inte är fallet då 
studier har visat att de genushierarkier som genomsyrar samhället i stort även återfinns på 
nätet (ibid.). Därför menar jag att kvinnor med sitt deltagande på nätet utmanar den rådande 
könshierarkin då de bryter mot normen. Könsmaktsordningen är därför ett av de begrepp 
som kan förklara det näthat kvinnor utsätts för.  
 
4. Feminism i bloggosfären  
För att ge läsaren en förståelse för de näthat som feministiska bloggare utsätts för kommer 
jag i detta avsnitt att presentera svenska feministbloggar, vad de skriver om och hur de 
skriver om olika ämnen. Alla de observerade bloggarna har en sak gemensamt och det är ett 
grundläggande feministiskt perspektiv. Ett huvudsakligt grundantagande är att det finns en 
ojämlikhet mellan könen men även mellan klass, etnicitet, funktionalitet och sexualitet. Så 
vad skriver dessa bloggare om? De bloggar som observerats avhandlar olika ämnen så som 
kropps- och skönhetsideal, jämställt föräldraskap och barnuppfostran, könsroller, 
diskriminering, personliga upplevelser, iakttagelser och vardagsberättelser som kvinna i ett 
patriarkalt samhälle, vetenskapliga artiklar och statistik analyseras, genus, politik, sexualitet, 
mäns våld mot kvinnor, klassfrågor, patriarkala strukturer och dess inverkan på person och 
så vidare. Alla dessa ämnen analyseras och förklaras utifrån ett feministiskt perspektiv samt 
att de problematiserar och ifrågasätter ovanstående ämnen.  Jag vet inte exakt vilka ämnen 
eller vilka inlägg som triggar mest näthat men gör i detta avsnitt ett försök i att hitta 
sprängkraften i det de observerade bloggarna skriver om. De observerade bloggarna får en 
varierande mängd kommentarer och vissa bloggar har ett kommentarsfält som är väldigt 
öppet för diskussion. Ibland är tonen lite hård men inga påhopp eller näthat pågår i 
kommentarsfälten. Det verkar som att de som äger bloggarna modererar mycket och skapar 
därför ett klimat på bloggen som är önskvärt utifrån deras egna preferenser. Det tycks som 
att det är flest kvinnor som läser de bloggar som observerats när jag tittat på de namn som 
används av de som kommenterar men vissa använder helt pseudonym.   
    Bloggar är rum på nätet som bygger på språket, uttryck i både text och bild. De observerade 
feministiska bloggarna bygger på analytiska texter kring bland annat vardagsföreteelser och 
synliggörande av rådande över- och underordning mellan människor och samhällsstrukturer 
både i privata och offentliga rum. De använder inte, enligt min uppfattning, bilder så mycket 
som bloggare inom andra genrer gör då de har störst fokus på texten och analysen.  Använder 
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de bilder är det ofta i syfte att förstärka texten och/eller visa på en poäng (se Bild 1& 2). 
Många utav de observerade bloggarna skriver på ett relativt akademiskt och analytiskt sätt, 
vissa mer och andra mindre, men kan stundvis även vara väldigt sarkastiska i sitt uttryck. 
Många av bloggarna använder feministisk teori i varierande grad och en del av bloggarna har 
ett tydligt grund i det vetenskapliga och akademiska. De applicerar teorier och begrepp som 
inom akademin är vedertagna vilket ger en tyngd i argumenten. Om detta är en medveten 
strategi eller inte, att använda akademiska teorier och begrepp, saknar jag dock kunskap om 
men ser detta som ett sätt att förklara vardagliga problem med stöd i akademien. Vetenskap 
värderas högt i samhället och användandet av teorier kan ge texterna på bloggarna mer 
legitimitet och underbygger argumenten på ett sätt som ger tyngd som annars hade kunnat 
saknas. De två bilder som presenteras nedan och exempel på blogginlägg belyser vardagliga 
händelser i det privata rummet i en heterosexuell relation ur ett feministiskt perspektiv. 
Dessa två bilder är talande då de beskriver maktförhållandet mellan man och kvinna på ett 
sätt som gör könsroller tydliga.  
    Bild 1 föreställer en man som säger "Kvinnor måste lära sig att ta för sig mer på jobbet!", 
"Ni kan ju inte förvänta er att få allt serverat" samt "Ska jag ta initiativ till att göra 
hushållsarbete?! Nej, jag kräver att bli hållen i handen". I samband med Bild 1 skrivs ett 
blogginlägg som handlar om att kvinnor uppmuntras att ta plats i det offentliga rummet men 
män ofta förväntas behöva stöd och hjälp när de ska utföra uppgifter i det privata hemmet 
även om det ses som kompetenta på jobbet. Bild 2 från samma blogg beskriver i ett inlägg 
något som rör samma ämne som tidigare nämnt. Bild 2 föreställer även den en man som 
pratar. Mannen på bilden (2) säger "Jag brukar skjuta upp att göra saker tills min flickvän 
påminner mig och då brukar jag anklaga henne för att vara tjatig". Denna illustration 
förstärker bloggarens poäng med sitt blogginlägg som handlar om att män tar på sig att göra 
saker i hushållet och när det inte görs måste kvinnan i hushållet påminna om detta och 
riskerar då att känna sig tjatig mot sin manliga partner. Bloggaren menar då att istället för att 
fokusera på varför kvinnan "tjatar", och om detta kan ha något att göra med mannens 
beteende, flyttas fokus till att kvinnan i relationen ska ändra sig. Exempel på förändring hos 
kvinnan kan vara att hon ska sänka sina krav eller motivera hennes manliga partner mer. 
Hon börjar tillslut beskriva sig själv som tjatig och hon blir problemet och inte mannens icke-
handlande. 
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Bild 1. Skärmdump från bloggaren Fanny Åström. Källa: http://www.arsinoe.se.  
 

 
 
Bild 2. Skärmdump från bloggaren Fanny Åström. Källa: http://www.arsinoe.se. 

Många av de observerade bloggarna skiftar gärna fokus i sina texter och som i exemplet ovan 
med illustrationer. Dessa maktförhållanden är exempel på vad som belyses i många 
feministiska bloggar.   
    De feministiska bloggarna tar som sagt upp både problem som drabbar individer men som 
är kopplat till en samhällsstruktur. Man kopplar således många gånger det privata rummet 
till ett större sammanhang, en struktur i samhället. Detta är något som många av de 
feministiska bloggarna belyser och återigen skiftar fokus och belyser de handlingar som sker 
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på individnivå som speglar en struktur i samhället samt hur den samhälleliga diskursen kan 
få konsekvenser på individnivå.   

5. Näthat mot feministiska bloggare  
I det här avsnittet presenteras informanternas svar på de frågor som finns i att se i Bilaga 1. 
Svaren från informanterna är strukturerade efter de tre teman som frågorna bygger på, 
strategier för att hantera näthatet, näthataren och strukturer på nätet och i samhället. Alla 
som deltagit i studien blivit utsatta för någon form av näthat. Detta är något som förtydligats 
och uppvisas i avsnitt 5.2 nedan.  Under det avsnittet (se 5.2) har jag även lagt till en av de 
frågor som inte står under ett specifikt tema, vilket är hur näthatet uttrycks. Jag vill således 
undersöka vilken typ av hat, hot eller trakasserier informanterna fått motta och hur det kan 
se ut och har valt att presentera detta under samma tema där jag presenterar näthataren. 
Samtliga medverkande i studien uppger att näthatet främst uttrycks via kommentarer på 
informanternas egna bloggar och andras, Facebook (deras privata och i grupper), Twitter, 
internetforum (till exempel Flashback, Ask.fm) och  mejl.  
 
5.1  Strategier för att hantera näthat  
Vilka strategier använder sig bloggaren av för att hantera det näthat, hot och trakasserier som 
denne mottar? Detta görs på olika sätt. Samtliga informanter kontrollerar exempelvis 
kommentarerna, helt eller delvis, som de får till respektive blogg. Denna metod används som 
en form av kontrollverktyg då informanterna uppger att detta görs för att kunna ha uppsikt 
över vad som skrivs på deras blogg. Denna granskning av kommentarer från informanterna 
"håller borta" obehagliga kommentarer mot både bloggaren själv och läsarna samt för att 
minska stressen som kommer med att kommentarer helt okontrollerat kan publiceras på 
bloggen. En av informanterna (2) känner också ett ansvar gentemot sina läsare "att inte 
släppa igenom vad som helst". Informant 1 beskriver denna kontroll som att hon "har gjort 
ett medvetet val att min blogg ska vara en trygg zon för feminister och kvinnor att läsa och 
skriva i". Ytterligare en informant bekräftar denna typ av kontrollverktyg och moderering av 
kommentarer då hon säger att hon är "ansvarig för tonen på bloggen".   
    Informant 1, 3 och 4 uppger att de blockerar IP-adresser som hör till de personer som 
skickar hot, hat eller trakasserier så att dessa personer inte kan kommentera på bloggen igen. 
Informanterna 4 säger att "nu för tiden tar jag bort alla kommentarer som är det minsta 
otrevliga i tonen rakt av och om de dessutom är direkt hatiska blockar jag personens IP, mail 
och alias på bloggen.". Informant 2 och 4har någon gång polisanmält näthat de fått motta. 
Informant 2 säger att hon har polisanmält men att ”det lagts ned utan förundersökning inom 
en vecka”. Informant 3 har övervägt att polisanmäla men har ännu inte gjort det.  
Vem pratar informanten med när denne utsätts för näthat, hot eller trakasserier? Vissa pratar 
med anhöriga och/eller andra bloggare. Informant 3 uppger att anhöriga som inte befinner 
sig i bloggosfären blir upprörda över att höra om det näthat som hon får utstå och 
informanten säger att "min man och min bror blir mer upprörda, jag tror inte att de hade 
förstått innan hur illa det är att vara kvinna på internet innan.".  Informant 3 uppger även att 
"mina bloggkompisar är bra på att stötta även om de är rätt luttrade och ofta så driver vi med 
kommentarerna". Samma informant (3) uppger att hon inte skriver på bloggen om näthatet 
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om hon inte kan göra någon "komisk poäng av det". Detta för att hon (informant 3) inte vill 
ge dessa personer något utrymme och inte vill att bloggen ska "handla om vad män tycker 
och tänker om mig, jag vill att den ska handla om vad jag tycker och tänker om världen 
utifrån ett feministiskt perspektiv".  
    Informant 1 pratar inte om näthatet med anhöriga då många inte vet om att hon bloggar. 
Däremot har hon skrivit om näthatet på hennes egen blogg vid några enstaka tillfällen. 
Informanten (1) säger att hon inte vill skriva om det för att detta skulle kunna oroa folk och 
"vill inte trigga igång mer" då det tyckts ha hjälpt att ignorera de personer som näthatar. 
Denna aspekt lyfter även informant 4 fram och hon säger att hon inte vill "ge dem mer 
uppmärksamhet eller provocera dem ytterligare.". Samma informant (4) säger också att 
"ibland kräver [sic!] det en uthängning som jag försöker undvika att syssla med.". När hon 
bloggat om näthatet uppger hon att reaktioner har varit "hemskt upprörda" men hon ser inte 
någon mening med att skriva om detta då det inte kommer "något konstruktivt ur det.". 
Däremot så upplever att näthat tas på allvar när hon pratat med andra om näthatet hon 
utsatts för.  
    Informant 2 pratar öppet, i både privata och offentliga sammanhang om näthat hon utsatts 
för. Hon upplever att näthat tas mer på allvar nu än vad det gjort för ett par år sedan. Men 
hon upplever även att "människor inte förstår hur allvarligt och tärande det är" samt att hon 
fått frågan om det inte är det hon vill när hon skriver, att få reaktioner [min anm.], och 
menar att hon borde ta "kritiken" som en komplimang. Denna informant (2) har skrivit om 
näthatet som hon fått motta på sin blogg ett antal gånger och har alltid fått stöd av sina läsare 
och många förfäras över hur illa näthatet faktiskt kan se ut.   
 
5.2 Hur uttrycks näthat och vem är näthataren?  
Alla informanter som deltog i studien uppger att de utsatts för olika typer av hot, hat och 
trakasserier på nätet. Informant 2 uppgav också att hatet tagit sig mer fysiska former så som 
telefonsamtal, kontakt med anhöriga på olika sätt och brev. Informanterna 2 säger att "vid 
flera tillfällen har även personer kontaktat vänner och familj till mig för att jag t.ex. blockerat 
dem på min blogg eller slutat svara på mail.". Detta har skett efter att informanten blockerat 
personer så att de inte kunnat kommentera på hennes blogg eller att informanten slutat svara 
på mejl från samma personer.  
    Den typ av hot, hat och trakasserier som bloggarna fått motta varierar och uttrycks på olika 
sätt. Informanterna 3 uppger att hon fått motta ”hot om sexuellt våld, förtal, kommentarer 
kring utseende och lämplighet som förälder, uppmaningar om att ta livet av mig”. Informant 
2 säger att hon har fått motta ”i stort sett alla former av näthat men oftast i form av 
antydningar snarare än direkta hot.”. Samma informant uppger en form av trakasserier hon 
utsatts för vilket är ”personer som t.ex. under en dag skriver väldigt många kommentarer 
eller många mail utan att jag svarar eller publicerar kommentarerna i bloggen.”.  
Vem är näthataren? Ett av de teman som informanterna svarat på handlar om näthataren. 
Vem är den personen, går det att urskilja den ”typiske” näthataren? Spelar anonymitet någon 
roll och näthatar personer ensamma eller i grupp? Alla informanterna uppger att många 
personer använder sig av pseudonym och ”gömmer sig” bakom detta. Däremot är informant 
2 förvånad över att det är många som inte gömmer sig bakom anonymitet. Alla informanter 
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uppger att det är vanligt att en person ofta uppger sig för att vara någon annan eller flera 
olika personer med olika namn men har glömt byta mejladress så att personen går att 
identifiera på så sätt eller att IP-adressen hos den som kommenterar känns igen av 
informanterna.”De använder ofta olika namn, gärna kvinnligt kodade men glömmer ibland 
att byta mejladress så att man ser att det är samma person.” säger informant 3.  
    Uppfattningen hos informant 1 är att näthatet ibland sker i grupp och uppger att detta 
hände i hennes förra blogg och att det ”var ett av de stora skälen till att jag lade ner den 
bloggen.”. Informant 2 menar att näthatarna ofta hittar till bloggen genom att blogginlägg 
eller tidningsartiklar som ”länkas via forum, någon antifeministisk blogg eller liknande som 
gör att näthatarna hittar till en.” och menar då att de ofta kommer i grupp. Vid några tillfällen 
har samme informant (2) även upplevt näthatet som organiserat då många personer skrivit 
liknande saker till henne samtidigt ”för att skrämmas.”. Informant 3 har en uppfattning om 
att de som näthatar på hennes blogg inte gör detta i grupp men att de ”säkert upplever en 
grupptillhörighet i att inte vara PK [politiskt korrekt, min anm.], att stå upp mot 
feministpacket och så vidare”. Samma informant menar också att det finns Facebookgrupper 
som går ut på att hata feminister och då görs detta i grupp.   
    På frågan om informanterna tror att det går att identifiera den ”typiske” näthataren går 
åsikterna isär då de har olika teorier om vem denne person är. De är däremot eniga om att 
det inte går att identifiera en typ av person eller som informant 4 uttrycker det "skapa en 
gärningsmannaprofil" då människan är allt för komplex. Informant 2 säger följande om vem 
hon tror näthataren är: ”framförallt att det rör sig om män och att de bär på både 
kvinnofientliga och rasistiska åsikter, men utöver det har jag svårt att se ett mönster”. 
Informant 1 säger att det generellt, enligt hennes uppfattning, rör sig om ”män i alla åldrar, 
uttalade anti-feminister och kvinnohatare”. Informant 3 tror även att näthat handlar om 
avhumaniserande och ” att vi tappar förståelsen för att det är en annan människa som sitter 
på andra sidan skärmen.”.  
 
5.3 Strukturer på nätet och i samhället  
Strukturer på nätet och i samhället kan möjliggöra ett visst beteende. Exempelvis anonymitet 
kan vara en bidragande orsak till att vissa personer söker upp och hotar andra människor på 
nätet. En samhällsstruktur som kan påverka varför vissa utsätts för mer hat än andra kan 
bland annat relateras till den maktordning som råder i samhället och den låga straffbarheten. 
En fråga som informanterna ombads besvara handlade om de tror att det finns grupper i 
samhället som drabbas mer av näthat än andra. Varpå informant 3 svarade: ”jag tror att 
samma maktordningar råder på nätet som i övriga samhället”. Informant 1 menar att kvinnor 
och feminister är de grupper som drabbas mer av näthat detta då ”vi lever i ett ojämställt och 
ojämlikt samhälle”. Informant 4 instämmer med föregående utsagor och säger "jag tror att 
alla som avviker från den vita mansnormen får mer hat än andra, och ju längre ifrån den ju 
mer hat.". Informant 2fortsätter på samma spår och trycker ytterligare på en dimension av 
makt då hon pratar om underprivilegierade grupper. Informanten (2) menar att utöver 
kvinnor som grupp så drabbas även ”personer som rasifieras” detta menar hon beror på att 
de som näthatar ”framförallt har kvinnofientliga och rasistiska åsikter och således provoceras 
av att kvinnor och personer som rasifieras tar plats i det offentliga rummet”.  På frågan om 
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varför informanten tror att det är så att vissa grupper utsätts för mer näthat än andra svarar 
informant 4 att det är "på grund av just normbrytande och för att det är synnerligen 
provocerande att ifrågasätta rådande samhällsstrukturer.".   
En förklaring till hur människor uttrycker sig på nätet kan ibland vara anonymitet. Att om 
personer är anonyma så kan detta leda till att en uttrycker sig på ett mer ohämmat sätt och 
kanske säger saker en aldrig skulle sagt i andra sammanhang än i digitala rum. En fråga 
rörde just detta med anonymitet och om detta kan påverka hur en uttrycker sig på nätet. 
Informanterna svarade ”ja”, alltså att de trodde att anonymitet påverkar hur en uttrycker sig. 
Däremot menar en av informanterna att anonymitet bara är en del av förklaringen och att det 
till viss del påverkar hur man uttrycker sig internet. Detta då informanten menar att ”många 
hatar ju under eget namn på Facebook” samt ”det finns ju män där [Facebook] som har 
skrivit att de hoppas att jag skjuter mig själv i huvudet eller att de vill att jag ska våldtas.”. 
Informant 2 tror att anonymitet är något som påverkar hur en uttrycker sig på nätet och 
menar att ”det har ju tyvärr visat sig att det går att uttrycka sig hur som helst utan att behöva 
ta vare sig moraliskt eller juridiskt ansvar för det.”.  
    En av frågorna till informanterna handlade om huruvida de begränsas på grund av risken 
för att utsättas för näthat, hot och trakasserier via internet. Informant 2 uppger att hon 
tänker sig för flera gånger innan hon skriver något ”eftersom jag lärt mig vad som kommer 
att väcka arga åsikter” detta då informanter riskerar att det kommer leda till hat och hot. 
Informanten (2) uppger även att hon under perioder ”helt undvikit att skriva offentligt på 
internet eftersom jag inte orkar hantera det.”. Informant 3 säger att hon begränsats mycket 
av näthat tidigare och ”drog mig för att skriva om feminism eftersom att jag ofta fick 
hatkommentarer då.”. Samma informant (3) menar samtidigt att det ”spelade mindre roll” 
[om hon lät sig begränsas min anm.] då hon upplevde att näthatarna inte kommer sluta även 
om hon inte uttrycker sina åsikter ”de hatar mig för att jag är kvinna och de kommer de att 
göra oavsett om de riktar sig direkt till mig eller inte.”. Informant 1 upplever att hon stundtals 
begränsas och ”har i perioder varit rädd, både för att någon ska vilja döda mig men även för 
att råka ut för svartmålning/smutskastning för att jag skriver om feministiska frågor.”. 
Informant 4 uppger att hon avskärmat sig mer och mer då hon "inte pallar att ta några jävla 
debatter med folk längre" samt att hon uppger att "det är inte kul att ständigt bli ifrågasatt, 
även om man såklart får räkna med det när man skriver på nätet.".   
    De tillfrågade fick även en fråga som rörde huruvida näthatet har stannat på internet eller 
tagit sig fysiska former så som brev, telefonsamtal eller blivit uppsökta i hemmet eller 
liknande. Informant 2 har fått motta både hotfulla telefonsamtal och brev medan det för 
resterande informanterna stannat på internet. Informant 3 uttrycker en oro inför att näthatet 
kan ta sig fysiska former. Som tidigare nämnts har även anhöriga till informant 2 blivit 
kontaktade efter att näthataren blivit ignorerad och blockerad från hennes blogg.  
Anses näthat generellt vara ett problem? Informanterna har lite olika syn på huruvida näthat 
generellt sett anses vara ett problem men är dock eniga om att de inte upplever att det görs 
tillräckliga åtgärder. Informant 2 menar att ”många pratar idag om att det är ett problem 
men jag upplever inte att beslutsfattare och andra med makt faktiskt har en vilja att göra 
någonting åt problemet.”. Informant 4 är inne på ett liknande spår och säger "folk generellt 
[anser att näthat är ett problem min anm.] men inte av t.ex. polis eller lagstiftade instanser.". 
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Informant 3 anser att det är mer under senare tid än tidigare som näthat ses som ett problem 
och ”särskilt när det riktar sig till unga och kanske har mer formen nätmobbning”.  

6. Maktstrukturer på sociala medier  
Då syftet med studien är att öka medvetenheten om de strukturella mekanismer på nätet och 
i samhället som kan möjliggöra näthat vill jag i detta avsnitt titta närmare på hur makt 
artikuleras. Detta görs med utgångspunkt i de utsagor informanterna i denna studie delat 
med sig av, observationen av valda bloggar samt den teoretiska grunden som presenteras 
ovan. Strukturer på nätet och i samhället blir tydliga i det berättelser som informanterna 
delar med sig.   
    Det tycks som att de strategier informanterna i denna studie använder sig av är bland 
annat att ignorera näthataren genom att inte bemöta dennes kommentarer, ta bort dem och 
blockera personen/-erna. Genom ett slags kontrollverktyg så som att granska och godkänna 
kommentarerna innan de blir synliga på respektive informants blogg gör detta att näthatet 
inte syns för läsaren av bloggen. Det verkar även vara en strategi som fungerar om man inte 
vill "trigga igång" ännu mer näthat. Det verkar som att informanterna försöker tiga ihjäl 
problemet som en strategi. På sina respektive bloggar är det informanterna självs som 
härskar och verkar använda sig av liknande tekniker som presenteras i Nyberg & Wiberg 
(2014). Informanterna kan genom att ignorera näthataren och inte publicera kommentarer 
från dessa personer osynliggöra dem. Man kan i kommentarsfältet välja vem som får synas, 
höras och ges utrymme vilket informanterna också gör. Informant 2 känner även ett ansvar 
för sina läsare och gör därför ett medvetet val att kontrollera alla de kommentarer som 
kommer innan de publiceras och kan på så sätt "tysta" näthatarna på sin blogg. Denna 
strategi har däremot inte alltid fallit väl ut då den för informant 2 exempelvis fått fysiska hot 
då hon valt att blockera personer från att kunna kontakta henne via internet.  
    Ytterligare ett exempel på en härskarteknik som informanterna tycks använda mot 
näthataren är förlöjligande. Det tycks vara så att en strategi för bloggare som mottagit näthat 
skämtar och driver med de personer som näthatar både i privata samtal med andra inom 
bloggosfären och i blogginlägg. Informant 3 exempelvis skriver inte om näthatet hon fått 
motta på sin blogg om hon inte kan göra en "komisk poäng" av det. Informanten tycks 
använda sig av härskartekniken förlöjligande för att göra sig rolig på näthatarens bekostnad 
och ställa sig över näthataren och dennes beteende.   
    Informant 2 uppger att hon pratar om näthatet hon fått motta i olika sammanhang. Även 
om många tar näthatet på allvar tycks vissa personer i hennes närhet ge uttryck för en 
klassisk härskarteknik dubbel bestraffning samt en annan teknik som kallas påförande av 
skuld och skam. Informanten uppmanas ta "kritiken" hon får motta som en komplimang 
även fast denna "kritik" är något som hon uttrycker som "allvarlig och tärande".  Det tycks 
som att informant 2 då får skulden för att hon utsätts för näthat så hon själv valt att skriva 
om ämnen som kan vara provocerande för andra.   
    Osynliggörande och förlöjligande är således två strategier som några av informanterna 
eller i vissa fall alla använder sig av. Det är dock oklart vad det ger i förlängningen. Ger det 
ännu mer hot, hat och trakasserier? Informanterna använder exempelvis osynliggörande 
som ett försvar mot näthataren och för att hantera näthatet de mottar. Men kan censuren av 
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kommentarerna göra att det är därför näthat inte pratas om eller tas riktigt på allvar? Då 
mycket av de kommentarer som kommer in till bloggarna tas bort direkt, och därför aldrig 
blir synliga offentligt, gör det att näthat inte ses som ett utbrett problem av andra som inte är 
utsatta eller insatta i problematiken? Speglas denna "omedvetenhet" sedan i lagar och regler 
som kan hjälpa till att förhindra denna typ av hat, hot och trakasserier? Kan detta vara en 
förklaring på varför informant 2 exempelvis utsätts för härskartekniker som 
dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam? Enligt min uppfattning tycks det som 
att det helt enkelt saknas kunskap om näthat hos gemene man.  
    I avsnitt 5.2 och 5.3 blir det tydligt hur makt och könsmaktsordningen tar sig i uttryck på 
sociala medier. Härskartekniker kan även kännas igen i detta avsnitt. Alla informanter har 
utsatts för härskartekniken som handlar om våld och hot om våld. Något som tycks vara 
något människor lätt tar till vid kommunikation på nätet. Denna härskarteknik är något som 
används både på nätet och i den fysiska världen. Könsmaktsordningen gör sig synlig när 
informanterna uttrycker åsikter som går emot de normer som finns i samhället och många 
människor verkar reta upp sig på detta så till den milda grad att de väljer att skriva hotfulla, 
kränkande kommentarer.  Den reaktion som informanterna och de observerade bloggarna 
får kan förklaras med de obehags känslor som kommer med att få sin världsbild rubbad 
(Liinason, 2013), vilket händer vid ifrågasättande av normer.  Både informanterna och de 
observerade bloggarna ifrågasätter med sina texter den rådande diskursen och normer i 
samhället. En av informanterna verkar vara medveten av detta då hon säger att "det är 
synnerligen provocerande att ifrågasätta rådande samhällsstrukturer".   
    Anonymitet verkar kunna förklara en del av det anti-sociala beteende vissa människor 
uppvisar på nätet. Alla informanterna tror att anonymitet påverkar hur man uttrycker sig.  
Många av de tillfrågade uttrycker exempelvis att många använder pseudonym eller använder 
många olika namn även om det är samma person som skriver. Däremot tycks anonymitet 
inte vara hela förklaringen på beteendet. Detta då vissa av informanterna även uppger att det 
är förvånansvärt många som inte döljer sig bakom anonymitet.     
    Då människan är komplex är det svårt att dra slutsatser om vem  den "typiske" näthataren 
är. Det är således människor från olika klasser, ålder och könstillhörighet som gör detta. Det 
är svårt att se mönster som en av informanterna uttrycker det. En förklaring på beteendet 
skulle ändå kunna vara att vi tappat förståelsen för att det är någon annan som faktiskt för 
motta detta hat, hot och trakasserier vilket en informant uttrycker.  

7. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att öka medvetenheten om de strukturella mekanismer på nätet 
och i samhället som kan möjliggöra näthat. Vidare väcktes frågan hur näthat tar sig i uttryck 
mot kvinnor som bloggar om feminism.          
    Jag ser det som att de kvinnor som driver dessa bloggar vill förändra samhället, medvetet 
eller omedvetet, på olika sätt. Detta genom diskursiv aktivism som på olika sätt ifrågasätter 
makt och samhällsstrukturer. Läsaren och bloggaren kan skapa en slags gemenskap i 
kommentarsfält och skapa diskussioner som inte liknar de som får plats i en allmän diskurs. 
Genom dessa nätgemenskaper kan de skapa trygga rum där man kan få bekräftelse och 
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problematisera. Bloggarna blir som opinionsbildare och får starka röster om de har en stor 
följarskara och publik.   
     Anonymitet påverkade inte så mycket som jag trodde även om det finns studier som talar 
för att det är något som gör att människor uttrycker sig och beter sig anti-socialt.   Men precis 
som de som näthatar kanske är värre om de är anonyma eller för att de sitter bakom en 
skärm kanske det är så att de bloggande kvinnorna vågar uttrycka sig på nätet på ett sätt de 
annars inte hade gjort?   
    Det faktum att många av de som bloggar kollar allt som publiceras, gör det att människor 
inte upplever näthat som ett problem? Då gemene man inte ser det näthat som bloggarna får 
motta så blir det chockerande om man får veta om det. Vissa verkar även tycka att man får 
skylla sig själv  om man utsätts för näthat. Det tycks som att man får räkna med det om man 
befinner sig i digitala rum.   
    Något som vore intressant att undersöka mer är sociala medier ur ett designperspektiv. Är 
sociala medier byggt för alldeles för snabb kommunikation så att man inte ens tänker efter 
innan man skickar iväg något? Vad spelar det för roll att man plockar bort kommentarsfält på 
nyhetssajter? Vad är inbyggt i strukturen av sociala medier och internet?  Hur kan man bygga 
annorlunda för att stävja den uppenbara problematik som finns med näthat? Eller är det ett 
för stort ansvar att lägga på den som designar? Är det något som måste förändras 
fundamentalt i samhället för att det digitala rummet sedan ska bli lite mer jämställt eller kan 
nätet leda vägen?  
    Vidare vore det intressant att studera vilka som är skillnaderna mellan näthat mellan män, 
kvinnor, unga, gamla och så vidare. Sker hoten på samma sätt? Hotar man med samma saker? 
Näthatar kvinnor på samma sätt som män gör?   
    Med webb 2.0 kom möjligheten till användargenererat innehåll som "vem som helst" 
kunde skapa och sprida. Men vad händer om detta är något som begränsas? Om friheten att 
uttrycka sin åsikt och producera eget material blir något som hämmas? Kan vi ens tala om ett 
fritt internet då? Är digitala rum verkligen för alla? 
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Figurförteckning  
Figur 1. Observationsmodell. 
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BILAGA 1. Observationsschema 

Kommentarer på blogginlägg  

•   Hur många använder pseudonym/anonyma? 
•   Antalet kommentarer? 
•   Språkbruk i kommentarsfält? 

 

 

Ämnen/teman på bloggen  

•   Vad skriver bloggaren om? 
•   Vanliga ämnen/teman? 
•   Hur skriver de om olika ämnen/teman? 
•   Hur skrivs texterna? Analytiska, sarkastiska, skämtsamma, känslosamma (arg, ledsen 

osv)? 
•   Hur är tonen på bloggen?  
•   Text och bild. Används bilder? Hur ofta och  i vilket syfte? 

 
Analys 

•   Gemensamma drag?  
•   Använder sig bloggaren av akademiska teorier och/eller statistik  som grund till 

argument? 
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BILAGA 2. Intervjufrågor 

Om dig och din blogg:  

- Ålder: 

- Könstillhörighet:  

- Identifierar du dig som feminist och är öppen med detta? 

Om nej, varför? 

- Kategoriserar du dig som feministbloggare?  

Om nej, varför? 

- Hur länge har du bloggat (om du inte vet exakt ange en ungefärlig tidsperiod)? 

- Ungefärligt antal unika besökare i månaden: 

- Vilken typ av hot, hat eller trakasserier har du utsatts för på internet (ex. hot om sexuellt 

våld, förtal etcetera)? 

 

Strategier för att hantera näthatet 
 

 - Kontrollerar du kommentarer på din plattform innan det publiceras?  

Om ja, varför? 
Om nej, varför inte? 

- Om någon skickar hot/hat/trakasserier via mail till dig, kommenterar på din blogg etcetera 

hur hanterar du detta (ex. tar bort på en gång,  ignorerar, screenshot, polisanmäler osv)? 

 

- Pratar du med någon om näthat du utsatts för? 

Om nej, varför? 

Om ja, upplever du att näthat tas på allvar? 

 

- Skriver du på din blogg om näthat du fått motta? 

Om nej, varför? 

Om ja, vilka reaktioner har du fått? 
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"Näthataren" 

- Gömmer sig näthataren bakom pseudonym eller går det att identifiera personen som skrivit? 

 

- Enligt din uppfattning, verkar det som att personen/-er som näthatar gör detta själva eller i 
grupp? 

- Tror du att det går att identifiera den "typiske" näthataren? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 

 

- På vilket sätt kommunicerar näthataren sitt hat/hot/trakasserier till dig (exempel: mail, 

kommentarsfält i din blogg, olika forum)?  

 

- Vad är vanligast - hot/hat/trakasserier direkt till dig via dina kanaler eller via "omvägar" så 

som forum, andra bloggar osv? 
 

Strukturer på nätet och i samhället 
 

- Tror du att det finns grupper i samhället som drabbas mer av näthat än andra? 
Om ja, varför? 

- Tror du att anonymitet är något som kan påverka hur en uttrycker sig på internet? 

- Upplever du att du begränsas på grund av risken för att utsättas för näthat eller trakasserier 
via internet?  

- Har näthatet stannat på internet eller har det tagit sig fysiska former (exempelvis brev, 
telefonsamtal etcetera)?  

- Upplever du att näthat generellt sett anses som ett problem?  
 

Övrigt 
Här nedan är du fri att skriva övriga tankar eller kommentarer kring ämnet. 

 
 
 


