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1. Inledning 
 

Kan du identifiera en härskare? De flesta har någon gång blivit utsatta för eller använt 

härskartekniker och många gånger utan att ens veta om det själva. Härskarteknik är en 

teknik för att manipulera och vidmakthålla ett socialt överläge.1 Redan på 1970-talet 

identifierade forskaren Berit Ås fem härskartekniker som än idag är aktuella.2 I 

september 2013 publicerade tidningen Kollega (Unionens medlemstidning) en artikel 

angående härskartekniker på jobbet. Deras undersökning visar att tre av fyra 

tjänstemän någon gång blivit utsatta för härskartekniker.3 Tidningen hävdar att de 

finns överallt och genom små subtila tekniker kan härskaren manipulera sin 

omgivning, men vi frågar oss om de verkligen finns överallt?  

 

Idag använder ungefär 90 procent av Sveriges befolkning4 internet och spenderar tre 

timmar i veckan5 på sociala nätverk. Facebook är ett internetbaserat socialt nätverk 

som grundades 2004.6 Nätverket erbjuder en mängd olika tjänster, bland annat kan 

användarna nätverka och hålla kontakt med vänner och familj. Facebook är världens 

största sociala nätverk och har över en miljard användare världen över. Idag finns mer 

än hälften av Sveriges befolkning på Facebook.7  

 

Internets utveckling har förändrat villkoren för kommunikation och social 

interaktion.8 Nya normer har skapats och internetanvändarna är både aktörer och 

betraktare, vilket gör det möjligt för dem att själva styra över sin identitet.9 Vikten av 

den verbala kommunikationen har minskat då interaktionen mellan individer i sociala 

nätverk sker genom det skrivna ordet.10 Datormedierad kommunikation har förändrat 

hela vårt sätt att kommunicera, kommunikationen och interaktionen begränsas inte 

1 www.ne.se - härskarteknik hämtad 2013-12-12 
2 Berit Ås, ”De 5 herskerteknikker – om ufarliggøring av undertrykkerens våpen”, Årbog for kvinderet, 
1979, s.55-88. 
3 Petra Rendik, ”Så avslöjar du härskaren”, Kollega, nr.6, 2013, s.32-37 
4 www.google.se - Världsbanken 2013 hämtad 2013-12-12 
5 www.soi2013.se - Svenskarna och internet, Kommunikation och sociala nätverk hämtad 2013-12-12 
6 ibid 
7 ibid  
8 Martin Berg i Jessica Mjöberg, & Anette Lundin (red.), En gestalt, många berättelser – En vänbok till 
Lars-Erik Berg. (Runit AB 2012 s.96). 
9 Lennart Hast & Eva Ossiansson i Ulla Carlsson & Ullrika Facht, MedieSverige 2010 (Nordicom-
Sverige 2010 s.33). 
10 Berg i Mjöberg & Lundin 2012 s.96    
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längre på samma sätt som den gör face-to-face.11 Den forskning som bedrivits kring 

härskartekniker har undersökt hur fenomenet används face-to-face. Efter att själva ha 

märkt av hur internet har förändrat vårt sätt att kommunicera vill vi ta reda på hur 

härskartekniker kommer till uttryck online på det sociala nätverket Facebook.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Härskartekniker har tidigare studerats i muntlig kommunikation, exempelvis hur 

teknikerna används i mötessituationer. I vår studie är vi intresserade av hur fenomenet 

tar sig uttryck på Facebook. Studien utgår från Berit Ås definitioner av 

härskartekniker. Syftet är att undersöka härskarteknikers existens på Facebook samt 

att studera på vilket sätt de olika teknikerna framträder. Studien ämnar även att 

uppmärksamma härskartekniker och öka förståelsen kring dem. 

 

Vår övergripande frågeställning är: 

• På vilket sätt synliggörs härskartekniker i offentliga diskussioner på 

Facebook? 

 

Genom följande specificerade frågeställningar avser vi att uppnå studiens syfte: 

• På vilket sätt framträder härskartekniken osynliggörande på Facebook? 

• På vilket sätt framträder härskartekniken förlöjligande på Facebook? 

• På vilket sätt framträder härskartekniken undanhållande av information på 

Facebook? 

• På vilket sätt framträder härskartekniken dubbelbestraffning på Facebook? 

• På vilket sätt framträder härskartekniken skam och skuldbeläggning på 

Facebook? 

 

 

 

 

  

11 Berg i Mjöberg & Lundin 2012 s.96 
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2. Tidigare forskning 
Utifrån vår litteraturgenomgång har vi kommit fram till att forskningen kring 

härskartekniker inte är särskilt omfattande och vår studie fyller därför en 

forskningslucka. Nedan följer en presentation av relevanta studier inom området. 

Härskartekniker, makt och kommunikation är de tre teman som vi valt att fokusera på. 

 

2.1 Härskartekniker, makt och kommunikation 
Det var under sin politiska karriär som socialpsykologen Ås observerade maktspelet i 

det politiska rummet. Hon fann olika tekniker för att förtrycka människor, framförallt 

kvinnor, och dessa tekniker kallar hon härskartekniker. Ås menar att härskartekniker 

är en teknik för att utöva makt och att härskaren har alltid större värde och mer makt 

än den utsatta. De flesta maktgrupper har tillgång till fem härskartekniker.12 Dessa är 

osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, hur du än gör så gör du 

fel samt skam- och skuldbeläggning.13 

 

Corneliusson och Wängdahl har kombinerat olika definitioner av härskarteknik för att 

se hur de och främjartekniker, som är motsatsen till härskartekniker, påverkar 

jämställdheten i mötessituationer. Genom en observation, en enkät och två intervjuer 

har de undersökt ett styrelsemöte. De menar att härskartekniker existerar vid möten 

dock används teknikerna inte endast av män, som Ås hävdar, utan av båda könen. För 

att motverka att bli påverkad av härskartekniker anser de att främjartekniker bör 

användas aktivt samt att härskartekniker som fenomen bör uppmärksammas.14 

 

Andersson och Berdahl intresserar sig för hur makt påverkar socialt beteende. De 

menar att makt har förmågan att förändra individers psykologiska tillstånd. I sin 

studie testar Andersson och Berdahl två aktivitetsinriktade hypoteser. De kommer 

12 Berit Ås, Handbok i frigörelse. (Skogs Grafiska AB 1982 s.37) 
13 Ås 1979 s.55-88. 
14 Vanessa Corneliusson & Ylva Wängdahl, Kommunikation i mötessituationer - En studie av härskar- 
och främjarteknikers påverkan på jämställdhet. (Göteborgs universitet 2013) 
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fram till att människor som känner att de som har makt även utstrålar makt. De är mer 

självsäkra och säger vad de tycker till skillnad från de som inte har makt.15   

    

Brauer och Bourhis diskuterar och jämför empiriska och teoretiska studier kring 

social makt. Forskarna har kommit fram till att det skiljer sig mellan de personer som 

har makt och de som inte har makt när det kommer till hur de uppfattar och dömer 

andra, hur de beter sig och om de känner sig som offer. De personer som har makt 

uppfattar andra mer stereotypt och dömer dem som inte har makt mer negativt.16  

 

Barreto, Ellemers och Fiske har kommit fram till ett liknande resultat i sin studie där 

de genom tre olika undersökningar studerar makt och fördomar ur ett 

genusperspektiv. Studien visar att individer med mycket makt har större påverkan på 

sin omgivning än de som inte har makt.17 

 

Ett helt annat fokus har Bazarova, Taft, Choi och Cosley när de undersöker hur 

människor anpassar sig efter nya kommunikationssituationer. Genom en språkanalys 

på Facebook undersöker Bazarova et al. hur användare presenterar sig själva och hur 

relationerna ser ut. De analyserar 79 amerikanska studenters statusuppdateringar, 

inlägg på walls och privata meddelanden. Forskarna kommer fram till att användarna 

anpassar språket efter vilken social situation de befinner sig i. De fann en skillnad 

mellan statusuppdateringar och privata meddelanden i antalet negativa ord. 

Användarna var mindre negativa i sina statusuppdateringar än i privata 

konversationer.18 

 

 

15 Cameron Anderson & Jennifer L. Berdahl, ”The Experience of Power: Examining the Effects of 
Power on Approach and Inhibition Tendencies”, Journal of Personality and Social Psychology nr.6, 
2002, s.1362–1377  
16 Markus Brauer & Richard Y. Bourhis, ”Social Power”, European Journal of Social Psychology nr.4, 
2006, s .601-616 
17 Manuela Barreto, Naomi Ellemers & Susant Fiske, ”The power of prejudice: How power of source 
affects the experience of prejudice.”, Journal of Social Issues nr.66, 2010, s.477-492 
18 Natalya N. Bazarova, Jessie G. Taft, Yoon Hyung Choi & Dan Cosley, ”Managing impressions and 
relationships on Facebook: Self-presentational and relational concerns revealed through the analysis of 
language style.”, Journal of Language and Social Psychology, nr.32, 2013, s.121-141 

 
 

                                                        

8



Antheunis, Schouten, Valkenburg och Peter undersöker kommunikation på internet, 

datormedierad kommunikation (Computer-mediated communication, CMC), och hur 

användare reducerar osäkerhet i frånvaron av icke-verbala signaler. Forskarna har 

studerat strategier inom språkanvändning genom tre olika experiment. Deltagarna fick 

kommunicera genom face-to-face, visuell CMC via webbkameror eller textuell CMC. 

Studien visar att de personer som kommunicerar via textuell och visuell CMC visar 

mer känslor och ställer fler frågor än de personer som kommunicerar face-to-face.19 

 

Ovanstående artiklar tar upp relevanta ämnen som vår studie bygger på. Vi har haft 

studierna som inspiration och vi kommer främst att utgå från Ås arbete kring 

härskartekniker. 

 

 

  

19 Marjolijn L. Antheunis, Alexander P. Schouten, Patti M. Valkenburg & Jochen Peter, ”Interactive 
Uncertainty Reduction Strategies and Verbal Affection in Computer-Mediated Communication.”, 
Communication Research, nr.69, 2012, s.757-780.  
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3. Teoretiska begrepp och utgångspunkter 
I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter samt väsentliga 

begrepp som tillämpas i uppsatsen. De teoretiska utgångspunkterna vi har valt anser 

vi ger en djupare förståelse och kommer att fungera som ett stöd i vår undersökning 

angående härskarteknikers existens på Facebook. Inledningsvis lyfter vi fram de 

teorier som har utvecklats i takt med de förändringar som har skett i medielandskapet. 

Vi redogör även för härskartekniker och de maktteorier som ligger till grund för vår 

studie.  

 

3.1 Förändrad kommunikation 
Villkoren för kommunikation och social interaktion har förändrats i samband med 

internets utveckling. Interaktionen mellan individer i sociala nätverk sker genom det 

skrivna ordet och vikten av den verbala kommunikationen har minskat.20 Internets 

utvecklig har gjort att det har skett en gränsupplösande förändring och olika 

medieformer har slagits samman.  

 

Mediekonvergensen har gjort att gränserna mellan olika medieformer blir mindre 

tydliga eller försvinner helt.21 Jenkins definierar konvergens som flödet av innehåll 

mellan olika medieplattformer.22 Det har skett en konvergens på internet där text, 

ljud, bild och rörlig bild förenas på webbplatser. Detta har gjort så att hela det 

kommunikativa systemet har förändrats och den nya tekniken förenar olika delar i 

mänsklig kommunikation.23 

  

Internet har blivit mer användargenererat än tidigare då det sker en 

tvåvägskommunikation mellan användarna och de kan själva producera innehållet.24 

Detta gör det möjligt för användarna att bygga sitt eget rykte, interagera med 

20 Berg i Mjöberg & Lundin 2012 s.96 
21 Håkan Hvitfelt & Gunnar Nygren, På väg mot medievärlden 2020. (Studentlitteratur 2008 s.21). 
22 Henry Jenkins, Convergence culture: Where old and new media collide. (New York University Press 
2006 s.2). 
23 Hvitfelt & Nygren 2008 s.27 
24 Terry Flew, New media an introduction,(Oxford University Press 2008 s.35-36). 
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medierna och uttrycka sina egna åsikter.25 Användargenererat innehåll är en av 

delarna i Web 2.0, liksom interaktivitet, kollektivt lärande och socialt nätverkande.  

Castells påstår att Web 2.0 kan ses som ett “cluster of technologies, devices, and 

applications that support the proliferation of social spaces on the Internet”.26 Han 

hävdar också att en av Web 2.0 framgångsfaktorer är det användargenerererade 

innehållet.27 Många av de snabbast växande sidorna på internet är baserade på Web 

2.0, ett exempel på detta är Facebook.28 Facebook är ett socialt nätverk som knyter 

samman människor världen över, Castells menar att sociala nätverk är en del i 

globaliseringsprocessen.29 Sociala nätverk strukturerar interaktionen vilket påverkar 

de relationer som växer fram mellan användarna.30 Web 2.0 har förändrat den sociala 

interaktionen och skapat nya normer för användarna. Traditionell hierarki existerar 

inte på samma sätt, online är det viktigare att stå för sina åsikter, vara äkta, engagerad 

och vara övertygande.31      

 

Förutsättningarna för den interpersonella kommunikationen, det vill säga hur vi 

kommunicerar med varandra, har förändrats. Internet gör det möjligt för användarna 

att kommunicera på sina egna villkor, de kan själva välja när, hur, på vilket sätt och 

med vilken identitet de vill kommunicera med varandra.32 Användarna är både 

aktörer och betraktare, vilket gör det möjligt för dem att själva styra över sin identitet 

och detta beteende har bidragit till att narcissism har blivit en norm.33 Användarna 

skapar ett digitalt jag, ett idealjag, och väljer att framhäva de värden och egenskaper 

som stärker det sociala kapitalet.34 Att stärka sin egen självbild och få bekräftelse är 

en av anledningarna till varför så många använder internet, att bygga relationer med 

andra är en annan.35   

 

25 Hast & Ossiansson i Carlsson & Facht s.67 
26 Castells 2009 s.65  
27 Manuel Castells, Communication Power. (Oxford University Press 2009 s.97). 
28 Flew 2008 s.17 
29 a.a.s.31 
30 Mia Lövheim i Peter Dahlgren, Internet, medier och kommunikation. (Studentlitteratur 2002 s.155).  
31 Hast & Ossiansson i Carlsson & Facht s.69-70 
32 Helena Meldré i Dahlgren 2002 s.78 
33 Hast & Ossiansson i Carlsson & Facht s.71 
34 ibid 
35 a.a.s.68 
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Uttrycket datormedierad kommunikation är ett samlingsord för den kommunikation 

som sker på internet.36 Datormedierad kommunikation har förändrat språket och sättet 

vi kommunicerar, exempelvis ställer användarna fler frågor och visar mer känslor 

online än offline.37 Kommunikationen och interaktionen i de nya medierna begränsas 

inte heller längre av tid och rum.38 Den kommunikativa förändringen har även gjort 

att vad som är privat respektive offentligt inte är lika självklart. Det är inte heller lika 

tydligt var kommunikationen sker och vilka individer som deltar i konversationen.39 

Detta är något Habermas teoretiserar kring när han talar om den publika sfären. Även 

om Habermas diskuterade ämnet för många år sedan kan hans tankar om den publika 

sfären appliceras på dagens medier. Enligt Habermas är den publika sfären en arena 

där individer möts i offentliga och öppna diskussioner.40 Habermas menar att inga 

barriärer får existera för att alla individer ska ha möjligheten att ta del av den 

offentliga diskussionen. Alltså måste så många som möjligt kunna delta i den 

offentliga diskussionen utan några hinder, individer som deltar ska inte heller vara 

styrda av etablerade institutioner.41 Denna publika sfär har förändrats med tiden och 

har gjort att det privata inte längre är lika tydligt.42 

 

3.2 Makt 
Det är svårt att ge endast en definition och en tydlig sådan av makt eftersom det kan 

ses och tolkas på många olika sätt. Vår studie har utgått från sociologen Foucaults 

maktperspektiv men vi kopplar det även till Habermas och Webers tankar kring makt. 

Foucault har inte utvecklat någon tydlig definition av makt men han hävdar att makt 

finns i alla sociala relationer och uttrycks genom handling.43 Han menar att alla är 

fångade i ett nätverk av makt. 

 

 

 

36 Dahlgren 2002 s.14 
37 Marjolijn L. Antheunis, Alexander P. Schouten, Patti M. Valkenburg & Jochen Peter 2012 s.757-780 
38 ibid 
39 Berg i Mjöberg & Lundin 2012 s.96  
40 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere. (Athenæum Press 2007 s.27). 
41 Per Månson, Moderna samhällsteorier. (Norstedts 2010 s.316).  
42 Habermas 2007 s.181 
43 Michel Foucault, Power/knowledge. (Pantheon Books 1980 s.141-142) 
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What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn´t only weigh 

on us as a force that say no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, forms 

knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a productive network that runs through 

the whole social body, much more than as a negative instance whose function is repression.44  
 

Makt är alltså ingenting som någon invid äger, makt är inget resursinnehav utan en 

“elementär kraft” som förflyttas och kan utövas av olika individer, grupper och 

institutioner.45 Foucault påstår att makt finns överallt och att ingen kan undgå det, 

maktspelet är inte bara invävt i alla våra sociala relationer utan ett krav för att 

relationer ska fungera.46 

 

Habermas är en teoretiker som också tar upp förhållandet mellan sociala relationer 

och makt. Till skillnad från Foucault menar Habermas att det är med en språklig och 

diskuterande relation mellan människor som det skapas samhällsordningar och ett 

stabilt sätt att uppfatta världen.47 Genom kommunikativt handlande skapas och 

upprätthålls maktstrukturer, förändringar i dessa strukturer sker genom 

språkhandlingar och kommunikation.48  

  

Enligt Foucault finns det flera olika former av makt i ett samhälle, dessa sidoordnas, 

förbinds, samordnas och bildar hierarki. Dessa olika former av makt betyder 

strukturer för dominans och underordning. Även Weber diskuterar begreppet 

dominans. Han anser att dominans är en process och en av de mest väsentliga 

faktorerna i socialt handlande. Weber ser makt som ett nollsummespel där det handlar 

om att förtrycka och tvinga fram lydnad.49 Han definierar makt som en individs eller 

grupps möjlighet att driva igenom sin egen vilja i situationer där man möts av 

motstånd.50 Foucault menar däremot att makten i sig inte har som funktion att 

förbjuda eller hindra utan makt ska framställa kunskap, färdighet och producera en 

produkt.51  

 

44 Foucault 1980 s.119 
45 Per Månson, Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. (Nordstedt 2010 s.360). 
46 Foucault 1980 s.141-142 
47 Mats Börjesson & Alf Rehn, Makt. (Liber 2009 s.43). 
48 Jürgen Habermas, Kommunikativt handlande. (Bohusläns Grafiska 1990 s.185). 
49 Max Weber, Ekonomi och samhälle 3. (Grahns Boktryckeri AB 1987 s.47). 
50 Max Weber, Ekonomi och samhälle 1. (Grahns Boktryckeri AB 1987 s.37). 
51 Michel Foucault, Diskursernas kamp. (Brutus Östlings bokförlag Symposion 2008 s.209-211). 
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Ett begrepp som Foucault använder är power/knowledge.52 Han hävdar att vetande 

och kunskap inte kan friläggas från makten. Makt kan producera kunskap men 

kunskap ligger också till grund för maktutövande.53 Foucault påstår att makt och 

kunskap är likartade begrepp, dock är de inte identiska.54  

 

Foucaults, Habermas och Webers maktteorier är intressanta för vår studie eftersom 

härskartekniker bygger på ett maktspel. Gemensamt för de tre forskarna är att de är 

intresserade av makt i sociala relationer men de fokuserar på olika dimensioner av 

makt. Tillsammans ger de oss en tydlig och bred bild av makt för att gå närmare in på 

härskartekniker som är en teknik för att utöva makt.  

 

3.3 Härskartekniker 
Ås har identifierat fem härskartekniker som kan komma att existera i alla 

maktrelationer. Härskarteknik är en teknik för att utöva makt och vidmakthålla ett 

socialt överläge.55 Hon hävdar att teknikerna kan ses som typiska och att de används i 

vardagliga situationer.56 Härskaren har alltid större värde och mer makt än den 

utsatta.57  

 

Alla kan använda dessa tekniker men Ås menar att härskartekniker är något som 

främst män använder på kvinnor. Ås hävdar att teknikerna ger män makt, status och 

respekt. Hennes syfte med att identifiera härskarteknikerna var att frigöra kvinnor från 

männens förtryck.58 Ås definition av härskartekniker ger oss en bra grund till vår 

analys dock har vi valt att se teknikerna ur ett könsneutralt perspektiv. Det har inte 

bedrivits någon forskning kring härskartekniker ur ett könsneutralt perspektiv men 

retorikkonsulten Elaine Eksvärd förespråkar en uppdaterad syn på härskartekniker och 

menar att både män och kvinnor använder dem.59 Samhället har utvecklats och har 

52 Roddy Nilsson, Foucault en introduktion. (Égalité 2008 s.84). 
53 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. (Studentlitteratur AB 2008 s.374). 
54 Alvesson & Sköldberg s.373 
55 www.ne.se - härskarteknik hämtad 2013-12-12 
56 Berit Ås, Kvinnor tillsammans. (Skogs Grafiska AB 1982 s.36-37). 
57 Ås 1982 s.37 
58 Ås 1982 s.37 
59 Elaine Eksvärd, Härskarteknik. (Bokförlaget Forum 2011 s.5). 
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blivit mer jämlikt sedan Ås presenterade de fem härskarteknikerna och idag används 

teknikerna av både män och kvinnor.60 

 

Ås menar att härskarteknikerna kan ses som ett system. Osynliggörande, förlöjligande 

och undanhållande av information hör ihop, exempelvis kan förlöjligande leda till att 

den utsatta gömmer sig och gör sig osynlig. Runt dessa tekniker ligger främst skam 

och skuldbeläggning men även dubbelbestraffning som en konsekvens av de övriga 

härskarteknikerna.61 Nedan följer en presentation av de fem härskarteknikerna. 

 

3.3.1 Osynliggörande 
Osynliggörande innebär att den utsatta blir förbisedd, ignorerad och görs osynlig. 

Detta kan ske på olika sätt, Ås ger ett exempel där kvinnor på höga positioner blir 

förbisedda och “glöms”, de utsätts även för kommentarer kring sitt utseende istället 

för sina uttalanden.62 Hon menar att detta är en maktstrategi som gör att kvinnan 

förlorar sin identitet. Att göras osynlig kan vara förödmjukade för den utsatta.63 

Språket spelar en stor roll i denna teknik då språket kan bidra till att den utsatta 

känner sig förbisedd. Ett exempel som Ås tar upp är att konsumentombudsmannen 

kan vara en kvinna men benämningen gör att det tas för givet att positionen innehas 

av en man och kvinnan blir förbisedd.64  

 

3.3.2 Förlöjligande 
Förlöjligande är en teknik som innebär att personen som utsätts blir förlöjligad eller 

utskrattad. Ås menar att ett skratt kan leda till obehag och ångest beroende på 

situationen.65 Precis som i osynliggörande spelar språket en viktig roll i förlöjligande. 

Härskartekniken kan uttryckas i form av att synonymer används och den utsatta blir 

kallad något nedvärderande. Kommentaren kan uppfattas som ett skämt men den 

60 Eksvärd 2011 s.5-6 
61 Ås 1982 s.52 
62 Ås 1982 s.37 
63 Ås 1982 s.38-39 
64 Ås 1982 s.40 
65 Ås 1982 s.42 
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utsatta känner sig förlöjligad. Ett exempel som Ås tar upp är att kvinnliga politiker 

kan förlöjligas och kallas då för exempelvis gäss eller suggor.66 

 

3.3.3. Undanhållande av information 
Undanhållande av information betyder att alla inblandade inte får samma information. 

Ås hävdar att undanhållande av information till kvinnor har skett under en lång tid, 

exempelvis inom kvinnors rättigheter.67 Ett exempel som Ås ger på detta är kvinnors 

kamp för rätten att studera på universitet och få en utbildning.68  

 

3.3.4 Dubbelbestraffning  
Dubbelbestraffning betyder att hur personen som blir utsatt än gör så gör personen fel. 

Tekniken används på de personer som man har fördomar mot och den utsatta blir 

dömd både för ett bestämt uppförande och för motsatsen. Ås benämner 

härskartekniken dubbelbestraffning även för ”damn if you do and damn if you 

don´t”.69 Ett exempel som Ås tar upp är kvinnan som både jobbar och tar hand om 

sina barn. Spenderar kvinnan för mycket tid på jobbet gör hon fel men är hon hemma 

mycket med sina barn gör hon också fel.70 

 

3.3.5 Skam och skuldbeläggning 
Tekniken skam och skuldbeläggning är en följd av föregående härskartekniker som 

innebär att personen som utsätts för härskartekniken känner skam eller skuldkänslor. 

Ås ger ett exempel på skam och skuldbeläggning där amerikanska mödrar får skulden 

för att deras söner har utvecklat en våldsmentalitet. Trots att mödrarna inte kan 

påverka exempelvis TV eller glorifieringen av krigshjältar får de skulden för mäns 

våld.71 Ås menar att om kvinnor hade varit medvetna och kunnat identifiera skam och 

skuldbeläggning hade de också kunnat skydda sig mot härskartekniken och inte känt 

varken skuld eller skam.72  

66 Ås 1982 s.44 
67 Ås 1982 s.49 
68 Ås 1982 s.46-47 
69 Ås 1982 s.49 
70 ibid 
71 Ås 1982 s.54 
72 ibid 
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3.4 Sammanfattning och slutsats 
I det här kapitlet har vi redogjort för de teoretiska utgångspunkter samt begrepp som 

tillämpas i studien. Vi har redogjort för Foucault, Habermas, Webers olika 

maktteorier. Gemensamt för de tre forskarna är att de är intresserade av makt i sociala 

relationer.  Foucault ser makt som en elementär kraft som finns i alla sociala 

relationer.73 Habermas ser maktstrukturer som något som skapas och upprätthålls 

genom kommunikativt handlande74 och Weber anser att makt handlar om att få sin 

egen vilja igenom.75 Även Ås fokuserar på makt i sociala relationer då härskarteknik 

är teknik för att utöva makt.  

 

Vi har även lyft fram de förändringar som har skett i takt med internets utveckling. 

Nu kan användarna kommunicera på sina egna villkor, de kan själva välja när, hur, på 

vilket sätt och med vilken identitet de vill kommunicera med.76 Kommunikationen 

har skapat nya normer för interaktionen som sker online och vi har därför anpassat vår 

studie efter detta.   

73 Månson 2010 s.360 
74 Habermas 1990 s.185 
75 Weber del 11987 s.37 
76 Helena Meldré i Dahlgren 2002 s.78 

                                                        

17



4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått till väga för att undersöka om 

härskartekniker används på Facebook.  

 

4.1 Netnografi 
Våra metodval grundar sig på uppfattningen om att kommunikationen online skiljer 

sig från kommunikationen offline samt att varje konversation är ett samtal, vi har 

därför valt metoder som lämpar sig efter detta ändamål. Netnografi är en kvalitativ 

metod som har vuxit fram ur etnografin. Etnografi är ett antropologiskt 

tillvägagångssätt som intresserar sig bland annat för att studera kommunikation som 

sker face-to-face.  

 

Eftersom kommunikationen har förändrats i och med de nya medierna och livet online 

medför nya sätt för social interaktion och självpresentation krävs en utveckling av 

etnografin för att undersöka onlinekulturen.77 Robert V. Kozinets har utvecklat en ny 

gren inom etnografin för att kunna undersöka sociala nätverk. 

 
Netnografi är en form av etnografisk forskning som anpassats för att omfatta internets inflytande 

över dagens sociala världar.78 
 

Netnografin vill alltså skapa förståelse för det sociala liv och samspel som äger rum 

online. Forskare inom netnografin intresserar sig för att studera användargenererade 

nätverk, som exempelvis Facebook och Twitter.79  

 

I vår studie genomför vi netnografins sex steg som är hämtade från etnografin. Vi 

anpassar dessa steg efter vår forskningsfråga och vårt material. Dessa steg är 

planering av forskning, entré på fältet, datainsamling, tolkning, anpassning till etiska 

regler och presentation av forskning.80 

77 Berg, Mjöberg & Lundin (red.) s. 97. 
78 Robert V.Kozinets, Netnografi. (Holbergs 2011 s.9). 
79 Göran Ahrne & Peter Svensson (red), Handbok i kvalitativa metoder. (Liber 2011 s.119-120). 
80 V.Kozinets s.91. 
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4.2 Dolda observationer 
Netnografin förespråkar deltagande observationer.81 Detta är något vi inte genomför i 

vår studie utan vi utför istället passiva dolda observationer. Etnografin ser ett stort 

värde i att vara ute på fältet och iaktta för att få studieobjektets perspektiv. Genom 

observationer närmar sig forskaren den miljö som ska undersökas.82 Observationer är 

en metod som ger information om ett studieobjekt i ett händelseförlopp.83 

 

Vi deltar inte i de konversationer vi observerar, alltså är vi passiva på fältet.84 Dolda 

observationer innebär att forskaren inte gör sig känd för studieobjektet. Ett problem 

med metoden är den etiska aspekten, det svenska Vetenskapsrådet menar att det finns 

ett krav på att de som studeras ska informeras och ge sitt samtycke till studien. Ett 

annat problem som dolda observationer medför är att forskaren inte kan göra 

kompletterande intervjuer och blir begränsad i sitt arbete.85  

 

Vi har valt att göra dolda observationer för att inte uppnå en så kallad “forskareffekt”, 

med detta menas att vi inte vill påverka resultatet med vår närvaro.86 Dolda 

observationer gör det också möjligt för forskaren att ta del av situationer som annars 

kan vara svåra att få tillträde till.87  

 

4.3 Samtalsanalys 
Vi utgår från att de konversationer som ligger till grund för studien är samtal. För att 

kunna analysera ett samtal görs en samtalsanalys. Samtalsanalys, Conversation 

Anaysis (CA), har sitt ursprung i sociologin.88 Det är ett etnometodologiskt synsätt på 

språklig kommunikation, utifrån vardagliga situationer studeras interaktionen där 

forskaren fokuserar på studieobjektens egna produktions- och tolkningsmetoder.89  

 

81 V.Kozinets s.87. 
82 Anna Sofia Lundgren i Gösta Arvastson & Billy Ehn, Etnografiska observation. (Studentlitteratur 
2009 s.83).  
83 a.a.s.24. 
84 Ahrne & Svensson 2011 s.90 
85 a.a.s.89 
86 a.a.s.90 
87 a.a.s.89 
88 Catrin Norrby, Samtalsanalys. (Studentlitteratur 2004 s.32). 
89 a.a.s.32 
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Samtalsanalys grundar sig på fyra antaganden: Interaktionen som sker i ett samtal är 

strukturerad, alla yttranden i ett samtal är både kontextberoende och 

kontextförnyande, alla detaljer i ett samtal kan vara relevanta och social interaktion 

studeras bäst om interaktionen är “äkta” och verklig.90  

 

Det grundläggande i analysen är att utgå ifrån ett empiriskt material som består av 

något slags samtal. Det är själva interaktionen som är intressant för forskaren, yttre 

faktorer så som de kulturella och sociala utgör ingen viktig roll i analysen.91 

  

4.4 Etik/källkritik 
När vi ser kritiskt på vårt metodval inser vi att ett problem som vi står inför är att vi 

gör en empirisk undersökning utifrån våra egna tolkningar. Men med tanke på att vi 

främst studerar originaltexter och använder oss av tydliga definitioner av 

härskartekniker anser vi att vi har bra stöd för vår analys samt att risken för 

feltolkningar minskar. 

 

Det största problemet med vårt metodval är etiken gällande de dolda observationerna. 

Det svenska Vetenskapsrådet har utformat fyra huvudkrav som ska tillämpas inom 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Tänkvärda för vår studie är informationskravet och samtyckeskravet, 

det vill säga att studieobjektet måste informeras och godkänna studien.92 Det finns 

dock förmildrande omständigheter som gör det möjligt att göra en dold observation. 

Dessa är att miljön som undersöks är offentlig och att det inte är människors privata 

liv som studeras samt att det inte finns några personliga uppgifter som gör att 

personen i fråga går att identifiera.93 Vi använder oss av pseudonymer dessutom så 

använder vi oss endast av material som förekommer på offentliga sidor på Facebook.  

 

 

90 Norrby 2004 s.34 
91 a.a.s.33-34 
92 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Vetenskapsrådets skrift - hämtad 2013-12-12 
93 Ahrne & Svensson s.89 
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Walther menar att det inte finns någon avskildhet på internet utan all data lagras och 

kan återanvändas.  

 
Det är emellertid viktigt att varje person som använder offentligt tillgängliga 

kommunikationssystem på internet måste vara medveten om att dessa system i grunden och per 

definition är mekanismer för att lagra, överföra och återvinna kommentarer. Även om vissa 

deltagare har förväntningar om avskildhet är sådana helt malplacerade.94 
 

Vi har de forskningsetiska reglerna i åtanke, men vi anser att vi inte bryter mot dessa 

eftersom det material vi har analyserat på Facebook är offentligt. 

 

4.5 Insamling av material 
När vi har undersökt om härskartekniker används online har vi valt att studera 

Facebook utifrån Ås definition av härskartekniker. Första steget var att utföra en 

pilotundersökning för att sedan med hjälp av en slags snöbollsselektion klicka oss 

fram från sida till sida. Med denna metod tar forskaren hjälp av fältet för att finna de 

fall han eller hon är intresserad av.95 Utifrån snöbollsselektion valde vi ut sju olika 

offentliga konversationer. Konversationerna valdes ut efter att vi funnit tecken på att 

någon form av härskarteknik förekommit.  

 

Konversationerna vi har valt att analysera kommer från en tidslinje (en användares 

profilsida), tre grupper, två sidor, en gemenskap och en offentlig persons sida. Dessa 

varierar i längd och är mellan noll och 215 inlägg långa. 

 

 

 

 

 

 

 

94 Joseph B. Walther, Research Ethics in Internet-Enabled Research: Human Subjects Issues and 
Methodological Myopia, Ethics and Information Technology, 4: 205-216. 
95 Patrik Aspers, Etnografiska metoder. (Liber: 2011 s.95). 
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4.6 Utvalda konversationer 
Nedan följer en kort presentation av de konversationer vi valt att analysera. Vi ger 

ingen närmre presentation av konversationerna eller de medverkande, detta för att inte 

bryta mot de etiska reglerna. 

 

4.6.1 Tågkonversationen 
Konversationen äger rum på en privatpersons offentliga tidslinje. Maria skriver en 

statusuppdatering där hon ifrågasätter första och andra klass existens på tåg. 

Statusuppdateringen resulterar i 73 inlägg där främst fyra personer deltar i 

diskussionen. Maria, som startade diskussionen, och Johan anser att det inte ska 

finnas första och andra klass på tåg medan Peter och Daniel är positiva till första 

klass.  

 

4.6.2 Frågan 
Inlägget skrivs i en öppen grupp där Stefan riktar en fråga till sina medstudenter. Det 

är 31 personer som har sett inlägget men ingen har svarat på frågan. 

 

4.6.3 Opinionsbildningen 
Konversationen äger rum på en gemenskap där opinionen tackar medlemmarna för 

deras engagemang. Både medlemmar och ickemedlemmar svarar och konversationen 

resulterar i 38 inlägg. Flera personer utmärker sig i konversationen och delar upp sig i 

två läger. 

 

4.6.4 Förtroendefrågan 
Ett svenskt politiskt parti frågar på sin partisida vilka som fortfarande stödjer partiet. 

Konversationen består av 215 inlägg och det finns både mot- och medparter. Flera 

individer uttrycker sig och det tillkommer personer i diskussionen allt efter som. 
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4.6.5 Ifrågasättandet 
I en öppen grupp frågar en medlem vad som har hänt med gruppens tema, detta 

resulterar i en konversation bestående av 54 inlägg. Göran, som skriver inlägget, samt 

Lena och Erik som ställer sig negativa till kritiken är de individer som för 

konversationen framåt.   

 

4.6.6 Utbildningsdiskussionen 
Denna konversation äger rum i en öppen grupp där flera personer diskuterar ett nytt 

beslut inom skolan. Det är ett flertal personer som utmärker sig och debatten mynnar 

ut i 134 inlägg. 

 

4.6.7 Samhällsfrågan 
Det är en offentlig person som länkar till en artikel på sin sida. Artikeln behandlar en 

samhällsfråga och den offentliga personen Martin uttrycker sina åsikter tydligt. 

Majoriteten av de personer som kommenterar inlägget har samma åsikter som Martin, 

dock är Jim kritisk till Martins åsikter. Konversationen består av 52 inlägg.   

 

4.7 Giltighetsanspråk 
Netnografi, dolda observationer och samtalsanalys är de metoder som vi har använt 

för att ta reda på om härskartekniker existerar på Facebook. Metodvalen gör att vi 

besvarar våra forskningsfrågor och kan visa på hur teknikerna kommer till uttryck på 

Facebook. Vi kommer inte att kunna säga något om bakomliggande faktorer eller 

frekvensen av användningen av härskartekniker på Facebook men detta är inte heller 

studiens syfte.  
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5. Resultat och analys 
I denna del redogör vi för hur vi anser att de olika härskarteknikerna förekommer i de 

sju konversationer vi undersökt. Avslutningsvis analyserar vi vårt resultat med hjälp 

av tidigare forskning och teori. För att på ett tydligt sätt kunna presentera vårt resultat 

används citat ur konversationerna. 

 

5.1 Osynliggörande på Facebook 
Osynliggörande96 används i två av de sju konversationer vi har analyserat. Tekniken 

används på flera olika sätt. Genom att svara nedvärderande, ignorera en fråga eller att 

helt sluta svara. 

 

I Tågkonversationen förekommer härskartekniken osynliggörande både genom ett 

nedvärderande svar samt genom att konversationen avslutas med en tydlig fråga 

riktad mot en individ som inte svarar. Maria uttrycker sin åsikt och Peter svarar på 

detta genom att skriva på ett nedlåtande sätt som osynliggör Maria.  

 

“Boooring…”.  

 

Tågkonversationen avslutas även med ett osynliggörande genom att Daniel ställer en 

fråga till Johan som han väljer att inte svara på. 

 

“Men för all del låt oss fortsätta. Vad sägs om frisskolorna? Försäljningen av vin o 

sprit mm privata intressen skapar en bättre välfärd på många sätt. Framförallt sätter 

det press på staten.” 

 

Osynliggörande förekommer även i Utbildningsdiskussionen i form av ett 

ignorerande. Malin ställer en fråga som ignoreras av övriga personer i konversationen. 

 

“Jag har inte orkat läsa riktigt hela tråden men kan du ge mig en länk till en sida där 

jag kan läsa om hur sv/en-lektionerna förminskar eleverna som tar del av den 

undervisningen?”  

96 Ås 1982 s.37 
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När Malin inte får något svar på sin fråga skriver hon igen och får denna gång svar på 

sin fråga.  

 

“Och jag väntar på länken från Isabelle som visar hur sv/en-lektionerna förminskar 

eleverna som tar del av den undervisningen. Är uppriktigt nyfiken.”  

 

5.2 Förlöjligande på Facebook 
Förlöjligande97 är den härskarteknik som förekom flest gånger i de konversationer vi 

analyserat, i sex av de sju konversationerna fanns det tecken på att tekniken använts. 

Härskartekniken förekom i flera olika former. De former vi kunde urskilja var att 

kalla personer för mindre intelligenta, använda ironi eller göra liknelser. Det ord som 

förekom flest gånger i de konversationer vi analyserat var “okunnig”, ordet användes i 

14 av de 72 inlägg som visade tecken på förlöjligande. Ordet idioti användes också 

för att nedvärdera någons intelligens. Liknelserna gjordes med exempelvis djur och 

parasit. Ironi förekom i form av att göra narr av den utsatta.   

 

I Samhällsfrågan förekom förlöjligande både i form av att ordet okunnig användes 

och med liknelsen med en parasit.  

 

“Fredrik du är en okunnig parasit. Som hotar demokratin i samhället. Det är pågrund 

av sånna som dig fördommar och hat förekommer. Du skriver att din text är baserad 

på fakta…” 

 

I Tågkonversationen används ordet okunnigt för att nedvärdera Daniels intelligens. 

 

“Prata inte om att klasskillnad inte existerar då när du cementerar det med prat om 

jämlikar. Det låter okunnigt” 

 

 

 

 

97 Ås 1982 s.42 
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I samma konversation förekommer även liknelsen med “kacklande hönor”, uttrycket 

kan betyda att en grupp av människor pratar för mycket. 

 

“Oftast är det affärsresenärer som sitter i första klass och de skall kunna jobba ifred 

utan att ha en bunt med kacklande hönor som vi. Jag förstår inte vad problemet är? 

Fan vad vissa ska vara avundsjuka för att andra har det bättre, och jag är ingen 

överklass kommer aldrig att bli men otroligt glad över de som har möjligheten!” 

 

Svaret på föregående kommentar är också ett förlöjligande i form av att ordet idioti 

används och syftar till att kalla personen för ointelligent.  

 

“...Du kallar det avundsjuka, jag kallar det idioti...” 

 

I Opinionsbildningen används ironi i form av att Henrik blir kallad “du store konung” 

Henrik är inte konung och därför är uttalandet ironiskt och förlöjligande. Även ordet 

okunniga används i kommentaren.  

 

“Det verkar som om du sitter inne med alla svaren och att lösningar (läs icke 

folkomröstning). Rösta för en folkomröstning så får vi se hur många okunniga som 

går emot dig, du store konung Henrik…” 

 

I Samhällsfrågan används ordet okunniga och frågan “Herregud, lever du i skogen?”. 

Denna fråga kan tolkas ironiskt men också som en liknelse med en person som är 

efter i samhällsutvecklingen.  

 

“Är inte aggressiv?, Säger sanningen till okunniga människor på ett dåligt sätt så att 

de inte kan uttrycka sig innan de vet någonting om saken Till nästa gång capish? Vi 

är inte agressiva vad är det där för fördom, Förolämpa mig inte diskriminera mig inte 

och låt mig vara som människa så är jag lika snäll mot dig som jesus är mot dig.. 

Herregud lever du ute i skogen? du verkar ha hört massa saker om invandrare 

Stella... fördomsfull person kanske du är.. pEACE” 
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I konversationen Ifrågasättandet används ironi i form av att en person antyder att 

Börje är mentalt sjuk och bör söka hjälp.   

 

“Börje det finns hjälp för dig också bara att söka krya på dig och lycka till…” 

 

Ironi används även i Förtroendefrågan där en person nedvärderar en annan genom att 

kalla henne duktig gumma.  

 

“duktig gumma men du har väl samma syn på oliktänkande ?? tar de för självklart så 

dukttig som du värkar” 

 

5.3 Undanhållande av information på Facebook 
Undanhållande av information98 existerar i en av de sju konversationer vi har 

analyserat. I konversationen Frågan ställer Stefan en fråga till gruppmedlemmarna.  

 

“Vart är det utbildningen är idag? :)” 

 

Inlägget har visats av 31 personer, dock har ingen av gruppmedlemmarna besvarat 

frågan. Ett svar kan både innebära att någon av gruppmedlemmarna berättar var 

utbildningen äger rum eller så kan det vara ett svar i form av “jag vet inte”. Att inte 

något svar ges överhuvudtaget är ett tecken på att härskartekniken undanhållande av 

information kan ha använts, detta för att gruppmedlemmarna undanhåller information 

även när de låter bli att svara att de inte vet. 

 

5.4 Dubbelbestraffning på Facebook 
I en av de sju konversationer vi analyserat finns det tecken på att härskartekniken 

dubbelbestraffning99 har använts. I Samhällsfrågan debatterar Jim mot de övriga 

deltagarna i konversationen. För varje inlägg han skriver möts Jim av kritik där han 

kritiseras för alla sina åsikter, hur han än tycker så tycker han fel enligt majoriteten. 

På nästa sida presenteras ett utdrag ur konversationen. 

98 Ås 1982 s.49 
99 ibid 
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Jim: “Tycker ni själva att det inte är dags att göra något? Grova våldsbrott såsom 

gruppvåldtäkter där gärningsmännen med utländsk bakgrund är starkt 

överpresterande /…/ PS är ej rasist utan realist” 

 

Sophie: “Vet inte vilket land du lever i eller om du är väldigt rädd av dig Jim men vi 

bor inte i wild wild west. Vaddå inte vågar gå ut för att bli våldtagen eller nedslagen . 

Det är ju bara mesigt och skitsnack. /.../ Visst sker våld överallt men vi behöver inte 

överdriva .” 

 

Martin: “Jo Jim du är rasist, ingen realist. En realist säger inte att det är på grund av 

ens  bakgrund eller kultur man utför ett brott, men det gör en rasist. Så du är rasist 

även om du gömmer dig bakom ordet "realist" Realistisk sett så har våldet minskat i 

Sverige. Så din rädsla bygger inte på något realistiskt utan på fördomar och rasism.” 

 

Sophie: “Och Jim ; invandrare är inte en folkgrupp . Och jag vet inte riktigt hur du 

kan säga att det är pga av deras kultur och bakgrund som de begår brott. Kanske du 

bör ha lite lektioner i historia. Min bakgrund ( stavas inte bakrund) är välutbildade 

föräldrar från Iran. Politisk aktiva , demokratiska och kommer från en kultur som är 

rik på historia. Så är det för många. Du bör nog läsa lite mer på och samla dig fakta 

innan du kallar dig realist.” 

 

Jim hinner inte bemöta kritiken innan han får fler kommentarer mot sig. Sophie svarar 

två gånger på Jims inlägg innan han själv svarar på kommentarerna han fått. Nedan 

kommer Jim med ett förslag på en lösning och denna får han också kritik för från 

Frida, detta är ett tecken på att hur han än gör så gör han fel, alltså kan 

dubbelbestraffning ha använts.  

 

Jim: ”Jag vill heller inte kasta ut någon ur detta land utan minska invandringen, ta 

tag i problem vi har i vårt land, lösa våra egna konflikter. När vi gjort detta är det 

självklart att vi kan ta in fler, vi kan inte fortsätta som vi gör vi måste ta hand om dem 

vi tar till vårt land kan vi inte detta varför fortsätta? Varför inte sattsa pengarna på 

plats där vi istället kan hjälpa så oerhört mycket fler” 

Frida: “Det finns oerhört stora problem bland rena svenskar också. Hur tänker ni 

lösa det problemet? Kasta ut dom ur landet?” 
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5.5 Skam och skuldbeläggning på Facebook 
Skam och skuldbeläggning100 förekom i två av de sju konversationerna. Tekniken 

används i form av att den som blivit utsatt ångrar sin kommentar och tar tillbaka sitt 

uttalande.  

 

I Förtroendefrågan uttalar sig Pia och kallar människor med en viss åsikt idioter.  

 

“Ser att det finns gått om idioter. Skulle aldrig falla mig in. Jag respekterar alla 

människor oberoende av hudfärg.”.  

 

Då hon möts av kritik och förolämpningar efter sitt uttalande ändrar Pia sig.  

 

“För mig står ni för en konstig människosyn. Kanske dumt att kalla er idioter. Alla 

har rätt att tycka vad de vill. Även om ert tänkande känns väldigt främmande för 

mig.”. 

 

Skam och skuldbeläggning kan även förekomma i form av att inlägg tas bort. I 

Utbildningsdiskussionen raderar Paula alla inlägg som hon skrivit och skriver ett sista 

inlägg. 

 

“Sara du förolämpade mig ordentligt emellanåt. Har du någom heder tar du oxå bort 

de inläggen och liksom jag lär ngt av denna diskussion”. 

 

5.6 Resultatanalys 
I vår analys fann vi indikationer på att samtliga fem härskartekniker har använts i de 

sju konversationerna. Den teknik som utmärkte sig i konversationerna var 

förlöjligande, det var både den teknik som förekom flest gånger och gick tydligast att 

identifiera. Det vi observerade var att förlöjligande tog form genom nedvärderande 

kommentarer. I de konversationer vi undersökte var det vanligt förekommande att 

förlöjliga en persons intelligens. Både okunnig och idioti var ord som användes. Detta 

är något som vi kopplar till Foucaults syn på sambandet mellan makt och kunskap, 

100 Ås 1982 s.54 
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han menar att kunskap ligger till grund för maktutövande.101 Utifrån Foucaults syn 

tolkar vi att när en person kallar en annan individ okunnig, vill personen utge sig som 

mer intelligent och på så sätt få mer makt. 

 

En anledning till att vi har funnit tydliga tecken på förlöjligande kan vara Antheunis, 

Schouten, Valkenburg och Peters resultat i deras studie kring datormedierad 

kommunikation.102 Personer har lättare att visa känslor på nätet och detta kan 

resultera i att diskussionerna blir mer laddade och på så sätt kanske saker blir sagda 

som inte hade vågats sägas face-to-face.   

 

Härskarteknikerna osynliggörande samt undanhållande av information var svåra att 

särskilja online. Genom dolda observationer har vi inte fått reda på anledningen till 

varför gruppmedlemmarna inte svarat på frågorna. Konversationerna Frågan och 

Utbildningsdiskussionen visar båda indikationer på att osynliggörande samt 

undanhållande av information kan ha använts. I Frågan så förutsätter vi att någon av 

de 31 personer som sett inlägget måste veta var utbildningen sker. Dock vet vi inte 

om dessa 31 personerna kan ha sett inlägget för sent eller om de pratat med Stefan 

utanför inlägget och gett honom informationen. I Utbildningsdiskussionen frågar 

Malin om en länk men får inget svar, här har vi gjort bedömningen att tekniken 

osynliggörande har använts. Informationen finns redan i inlägget men Malin har inte 

läst hela konversationen, alltså har hon tillgång till informationen så därför kan inte 

tekniken undanhållande av information ha använts. Eftersom vi inte har pratat med de 

personer som skrivit eller tagit del av inläggen kan vi inte veta helheten, men vi har 

gjort en tolkning utifrån den information vi har fått ta del av. 

 

Dubbelbestraffning samt skam och skuldbeläggning är något som vi har haft svårt att 

identifiera på Facebook. Enligt Ås är skam och skuldbeläggning en följd av andra 

härskartekniker, alltså bygger härskarteknikerna på varandra.103 Detta kan vara en av 

anledningarna till varför vi har haft svårt att finna skam och skuldbeläggning. De båda 

härskarteknikerna dubbelbestraffning samt skam och skuldbeläggning bygger på 

individers känslor och med tanke på vårt metodval har vi inte talat med de inblandade 

101 Alvesson & Sköldberg s.374 
102 Antheunis, Schouten, Valkenburg & Peter 2012 s.757-780. 
103 Ås 1982 s.52 
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och då inte fått tillräckligt med information om hur personerna i konversationerna 

känner. För att få denna information hade vi behövt prata med de inblandade genom 

exempelvis fokusgrupper eller intervjuer. 
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6. Slutdiskussion 
Genom netnografi, dolda observationer och samtalsanalys har vi undersökt 

härskarteknikernas existens på Facebook. Vi har utgått från Ås fem härskartekniker, 

som är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, 

dubbelbestraffning samt skam och skuldbeläggning. Genom vår studie fann vi 

samtliga härskartekniker i de sju konversationer vi undersökt. Förlöjligande var den 

teknik som utmärkte sig och var tydligast att finna. Tekniken tog form genom att 

härskaren kallade personer för mindre intelligenta, använde ironi eller gjorde 

liknelser. Osynliggörande användes genom att härskaren svarade nedvärderande eller 

ignorerade frågor. Vi kunde också se indikationer på att personer undanhöll 

information på Facebook. Härskartekniken dubbelbestraffning tog form genom att hur 

personen än uttryckte sina åsikter var dessa åsikter fel enligt majoriteten. Skam och 

skuldbeläggning visade sig genom att den som blivit utsatt ångrade sin kommentar 

och tog tillbaka sitt uttalande.  

 

I detta kapitel diskuterar och reflekterar vi vår studie utifrån den teori vi tidigare 

presenterat. Vi problematiserar och diskuterar vår arbetsprocess och avslutningsvis 

ger vi förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Härskartekniker, makt och förändrad kommunikation 
Utifrån Foucaults tankar kan vi se en koppling till det maktspel som pågår på 

Facebook. Foucault ser makt som en elementär kraft.104 Han menar att det pågår ett 

maktspel i varje social relation och att makt finns överallt och att ingen kan undgå det. 

Detta spel är ett krav för att relationer ska fungera.105 Facebook bygger på relationer 

mellan användare och för att det ska fungera krävs då enligt Foucault att det finns ett 

maktspel. Detta anser vi vara en av anledningarna till att vi funnit härskartekniker på 

internet. Ås menar att alla kan använda sig av härskartekniker men att det är främst 

män som utövar de på kvinnor.106 Foucault menar att makt är en ”elementär kraft” 

som kan utövas av olika individer, grupper och institutioner.107 I vår studie har vi 

104 Månson 2010 s.360 
105 Foucault 1980 s.89 
106 Ås 1982 s.37 
107 Månson 2010 s.360 
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utgått ifrån Foucaults syn. Vi hävdar att härskartekniker förekommer i mer eller 

mindre alla sociala relationer och är ett tillvägagångssätt för att utöva makt.  

 

Även om vi utgår från att maktspelet finns överallt i alla sociala relationer kan vi inte 

ta för givet att de uttrycks på samma sätt online som offline. Enligt Habermas sker 

förändringar i maktstrukturer genom språkhandlingar och kommunikation.108 

Internets utveckling har förändrat villkoren för kommunikation och social interaktion, 

och detta kan ha medfört att maktstrukturerna också har ändrats men trots de 

kommunikativa förändringarna har vi i vår studie funnit härskarteknikerna online. 

Vi hävdar att det finns en stark koppling mellan Webers tankar kring makt och Ås 

härskartekniker. Härskarteknik är en teknik för att vidmakthålla ett socialt överläge109 

och Weber anser att makt handlar om dominans och att få sin egen vilja igenom.110 Vi 

ser ett tydligt maktspel på nätet där normen skiljer sig från livet offline.  

 

Precis som Habermas betonar Ås vikten av språket. Habermas menar att det skapas 

samhällsordningar genom en språklig och diskuterande relation mellan människor.111 

I härskarteknikerna osynliggörande och förlöjligande hävdar Ås att språket är en 

viktig faktor.112 Datormedierad kommunikation har förändrat språket och sättet att 

kommunicera, användarna ställer fler frågor och visar mer känslor online än 

offline.113 Internetanvändare kan nu kommunicera på sina egna villkor, de kan själva 

välja när, hur, på vilket sätt och med vilken identitet de vill kommunicera med 

varandra.114 På internet kan användarna välja vilken bild de vill presentera av sig 

själva och bygga sitt eget rykte. De sidor på internet som bygger på 

användargenererat innehåll ger användarna möjligheten att skapa ett digitalt jag, ett 

idealjag.115 Vi har fått uppfattningen att användarna vågar uttrycka starkare känslor 

och använder mer laddade ord när de sitter bakom en skärm och själva kan välja sin 

identitet. Alltså anser vi att det är lättare att använda härskartekniker online än offline 

när härskaren kan vara mer anonym.   

108 Habermas 1990, s.185 
109 www.ne.se - härskarteknik hämtad 2013-12-12 
110 Weber del 1 1987 s.37 
111 Börjesson & Rehn 2009 s.43 
112 Ås 1982 s.40 
113 Marjolijn L. Antheunis, Alexander P. Schouten, Patti M. Valkenburg & Jochen Peter 2012 s.757-
780 
114 Helena Meldré i Dahlgren 2002 s.78 
115 Hast & Ossiansson i Carlsson & Facht s.71 
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Innehållet på internet har blivit mer användargenererat och vi tror att detta är en av 

anledningarna till att härskartekniker existerar online, de förändrade villkoren på 

internet ger härskarteknikerna en större spelplan att verka på. Castells menar att 

användargenererat innehåll har nått framgång på internet och är en av faktorerna till 

att Web 2.0 har blivit framgångsrikt.116 Facebook är ett socialt nätverk som är baserat 

på Web 2.0 och Castells hävdar att sociala nätverk är en del i 

globaliseringsprocessen.117 Vi håller med Castells både i att användargenererat 

innehåll är en av de största anledningarna till internets framgång och i att sociala 

nätverk är viktigt för globaliseringen. Detta gör det möjligt att samtala med människor 

världen över. Globaliseringsprocessen och sociala nätverk gör det möjligt att härska 

över en person på andra sidan jorden.  

 

Gränsen mellan olika medieformer är inte längre lika tydlig, det har skett en 

konvergens där text, ljud, bild och rörlig bild förenas på internet.118 

Härskarteknikerna online kan alltså inte bara användas världen över utan även komma 

till uttryck i flera olika former. Nu kan härskarteknikerna användas både textuellt och 

visuellt, härskaren kan genom text, ljud, bild och rörlig bild utöva sin makt på 

internet.  

 

6.2 Vidare forskning 
Vi anser att vi har besvarat våra frågeställningar men för att få en djupare förståelse 

kring härskartekniker på Facebook krävs ytterligare studier. Med vårt metodval kan 

denna studie inte säga något om hur frekvent härskartekniker används på Facebook, 

varför de används eller hur de utsatta känner.  

 

Vår studie visar att det förekommer härskartekniker på Facebook och vi anser att 

nästa steg är att prata med de personer som utför och de som bli utsatta för 

härskarteknikerna. Detta för att ta reda på orsaken till varför härskarteknikerna 

används samt för att undersöka hur de utsatta känner sig. Genom att samtala med 

116 Manuel Castells, Communication Power. (Oxford University Press 2009 s.97). 
117 Flew 2008 s.31 
118 Hvitfelt & Nygren 2008 s.27 
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dessa personer kan de två teknikerna dubbelbestraffning samt skam och 

skuldbeläggning bli tydligare.   

En annan framtida studie hade kunnat ändra förutsättningarna genom att läsa privata 

meddelanden på Facebook och inte bara offentliga konversationer. Enligt Bazarova, 

Taft, Choi och Cosley finns det en språklig skillnad i privata och offentliga 

konversationer.119 Det hade varit intressant att studera om härskartekniker används på 

ett annat sätt i privata meddelanden. 

 

Utifrån vår litteraturgenomgång kom vi fram till att forskningen kring härskartekniker 

inte är särskilt omfattande. Vår studie fyller endast en mindre lucka i området. Vi tror 

och hoppas att vår studie kan uppmuntra till vidare forskning och bidra till att fler kan 

identifiera en härskare. 

  

119 Bazarova, Taft, Choi & Cosley 2013 s.121-141 
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