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Abstract

It´s about misogyny

The online hate that is being targeted to female show hosts in broadcasting. 

Author 

Clara Sagström  

This essay is about how the criticism and hatred differs between six of the Swedish Radio's male 

and female radio profiles. And to find out how the presenters handle criticism / hatred it receives but

also examine what the criticism / hatred contains. By having semi structured interviews with three 

women and three men the author want to find out if the criticism differ between sexes. The chosen 

radio host's are all famous. The women are Hanna Hellquist, Nour El Refai and Kakan Hermansson.

The males are Kodjo Akolor, David Druid  and Henrik Torehammar. The results from the interviews

shows that this really isn't about internet criticism or hate online. It's about misogyny. In this 

research it is confirmed that other factors like homosexuality and other ethical background also 

matters, but it is misogyny that dominates. The hate these women have to endure is objectifying and

has nothing to do with their jobs. They are called ugly, told that they will get "fucked" and stabbed 

in their genitals. Conductors of this hate is generally men. This thesis highlights the topic by using 

different theories about standards and society structures like gender power relations. The theories 

conclude that the society structure give men power over women and that they are superior. 

Connected to the gender power relation is the theory about specific master suppression techniques 

are used by those in power, to keep subordinates in place with objectification. 
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Sammanfattning

Den här uppsatsen handlar om hur kritiken och hatet  skiljer sig mellan sex av Sveriges Radios

största  manliga  och  kvinnliga  radioprofiler.  Samt  att  ta  reda  på  hur  programledarna  hanterar

kritiken/hatet  det  mottar  men  också  undersöka  vad  kritiken/hatet  innehåller.  Genom att  utföra

semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor och tre män vill författaren få svar på om kritiken och

hatet skiljer sig åt mellan könen. De utvalda programledarna är alla välkända. Kvinnorna är Hanna

Hellquist, Nour El Refai  och Karin "Kakan" Hermansson. Männen är  Kodjo Akolor, David Druid,

och Henrik Torehammar. Slutsatsen av intervjuerna är att det i grund och botten inte handlar om

nätkritk  eller  näthat  utan  först  och  främst  om kvinnohat.  I  undersökningen  bekräftas  att  andra

faktorer som homosexualitet och annan etnisk bakgrund också spelar in, men att kvinnohatet är det

som dominerar. Det hat som kvinnorna utsätts för är i hög grad inriktat på dem som objekt och har

inte samband med det jobb de utför. Hatet handlar om att de är fula, att de ska knullas och att de ska

få knivar i fittan. De som hatar är i huvudsak män. Uppsatsen belyser ämnet med hjälp av olika

teorier  som berör  normer  och  samhällsstrukturer,  som könsmaktsordningen.  Teorin  innebär  att

samhällets  struktur  ger  män  makt  över  kvinnor,  män  är  överordnade  kvinnor.  Kopplad  till

könsmaktordningen finns teorin om att specifika härskartekniker används av dem som har makten

för att de underordnade ska hållas på plats, bland annat genom just objektifiering. 

Nyckelord

Näthat, kritik, kvinnohat, könsmaktsordningen, härskartekniker, norm, hegemoni, programledare.
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Inledning
I  SVT:s  program  Uppdrag granskning Män som näthatar kvinnor  diskuteras hatet  mot kvinnor

( SVT 6 feb, 2013). Programmet handlar om kvinnor som sticker ut, som säger vad de tycker och

tänker och som tar plats i samhällsdebatten. Programmet handlar om kvinnor som alla på ett eller

annat sätt  finns i offentligheten. Kvinnorna syns i TV och hörs i radio.

I medier av olika slag pågår diskussionen om vilka som hatas och hotas och vilka som hotar och

hatar.  Debattartiklarna  avlöser  varandra  med  olika  teorier.  Det  är  Jonas  Thente  som i  Dagens

Nyheter  skriver  om  näthatarna  som  de  bortsorterade,  som  ingen  lyssnar  på,  företrädesvis

arbetarklassmän utan arbete och med låg utbildning (DN, 2014). Det är statsvetarprofessorn Marie

Demker och flera andra, bland annat Åsa Lindeborg på Aftonbladet, som går i polemik och skriver

att Thentes slutsatser är fel.

Hat  som formuleras  på  nätet  och  diskussionen  kring  det  har  blivit  vardag.   Att  ta  del  av  en

diskussion är en sak, att själv plötsligt bli måltavla en annan. Det är möjligen då man på riktigt

förstår hur det kan kännas och hur kritiken och hatet på riktigt drabbar dem som utsätts.

I  januari  hade  jag  praktik  på  Sveriges  Radio  P4 Gävleborg.  En morgon  skulle  jag  åka  till  ett

äldreboende för att intervjua "gamlingarna" om den nya robottekniken och hur de skulle känna om

personalen i framtiden  byttes ut mot robotar. Jag tog med mig bilder på moderna fiktiva robotar,

som en robot från filmen Starwars och en annan från Transformers. Jag satt i direktsändning med

sex personer, där den yngsta var över 80 år. Idén att de skulle välja mellan dessa fiktiva robotar, som

skulle komma och arbeta där, floppade totalt. För det första hade de inte sett några av serierna eller

filmerna, de fattade inte heller ironin i det hela och de blev rädda och trodde att det skulle komma

robotar dit  dagen efter.  Jag tyckte dock att  jag skötte mig riktigt  bra med tanke på att  det  var

livesändning.  När  jag  sedan  kom  tillbaka  till  redaktionen  och  gick  in  på  P4  Gävleborgs

Facebooksida såg jag kommentarer som "fyfan vad pinsamt, jag stänger av radion nu". I samma

ögonblick gick jag från att vara nöjd över min insats till att känna mig förminskad och ledsen. Jag

tog det personligt, fast ingen egentligen sa att det var jag som var dålig utan mer själva idén. I

samma sekund när jag satt där, tänkte jag "nä Clara om du ska ge dig in i den här branschen måste

du  bli  lite  hårdhudad  och  tuff  för  det  här  kommer  att  hända  igen".  Jag  gick  genast  in  på

Morgonpasset i P3:s Facebooksida för att se hur de programledarna har det med en publik på flera

hundra tusen personer. På sidan blev de älskade, men hatet fullkomligt flödade över en individ,

Karin  "Kakan"  Hermansson.  Det  fick  mig  att  förstå  hur  utsatt  man  är  när  man  arbetar  inom

etermedia  och  hur  man  hela  tiden  exponeras  för  andras  tyckanden  och  tänkande.  Som

programledare  är  man  en  öppen  måltavla.  Men  framförallt  slog  det  mig  att  påhoppen  på
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Facebooksidan i huvudsak handlade om att Kakan är kvinna. När jag går in på Google och skriver

Kakan  Hermansson  kommer  en  Flashback-tråd  upp  med  rubriken  Den  oerhört  feta Kakan

Hermansson.  När jag återigen tittar  på Uppdrag Gransknings program om näthatet mot kvinnor

märker  jag  samma  problematik  där.  På  programmets  hemsida  http://www.svt.se/ug/man-som-

nathatar-kvinnor återges flera citat som skrivits till en 21-årig tjej som gjorde ett inlägg på HM:s

Facebooksida  om en  tröja.  Citaten  lyder:  ”Käften,  jag  hoppas  du  blir  våldtagen”  ,  ”Äckel,  ta

självmord”, ”Snälla skjut dig själv” (SVT, 2013).  Den typen av innehåll har också i princip alla

kommentarer som läses upp av kvinnorna i Uppdrag granskning.  

P3, Sveriges Radios kanal för unga, har många profiler. Det är både män och kvinnor och många av

dem är kända utanför radiosammanhang. Personerna syns i TV och på andra arenor, flera av dem är

komiker. Vissa av programledarna får mer eller mindre dagligen kritik eller hat för sin arbetsinsats.

Jag är övertygad om att det måste påverkar dem, att det inte kan gå obemärkt förbi. När jag själv

läser på olika sociala medier är hatet mot de kvinnliga programledarna större än mot de manliga.

Genom det här arbetet vill jag försöka ge svar på om så är fallet även i verkligheten. Det finns

forskning om näthat, även om företeelsen är rätt ny. Det finns forskning och teorier om makt och

normer och om hur det påverkar oss. Sådant som skulle kunna vara förklaringar till varför hatet på

nätet ser ut som det gör, varför vissa utsätts och varför vissa hatar. Jag har förstås läst och tagit del

av teorier och forskning. Men den här uppsatsen är i första hand en uppsats om hur det är att vara

utsatt,  hur  det  känns  för  några  av  våra  största,  unga  programledarprofiler,  att  få  ta  emot  hat.

Förenklat skulle man kunna säga att det här är en berättelse om hur Karin  ”Kakan” Hermansson,

Nour El Refai och Hanna Hellquist har det på jobbet. Och om hur kvinnornas arbetsmiljö skiljer sig

från männens, Kodjo Akolors, Henrik Torehammars och David Druids. 
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Bakgrund
I Sverige har vi en diskrimineringslag som ”förbjuder diskriminering som har samband med kön,

könsidentitet  eller  könsuttryck,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan  trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder"(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Lagen

berör samma slags kränkningar som personerna i min analys berättar att det får ta emot. Grunden

för kränkningarna är också desamma som i lagen. Lagstiftningen säger att trakasserier består av

nedvärderande generaliseringar av  t ex personens kön, sexuella läggning eller etniska ursprung. På

Diskrimineringsombudsmannens hemsida står de "Det gemensamma för trakasserier är att de gör att

en  person  känner  sig  förolämpad,  hotad,  kränkt  eller  illa  behandlad"  (Diskriminerings

ombudsmannen, 2012). Diskrimineringslagen är i sig inte användbar i min analys eftersom den inte

gäller när enskilda personer uttrycker sig på nätet mot andra personer eller grupper. Men det är ändå

intressant att konstatera att det som står i kommentarerna hade kunnat betraktas som diskriminering

om det t ex hade uttalats av en chef till en anställd på en arbetsplats.

Det  var  i  februari  2013 som ett  flertal  offentliga  kvinnor  tog plats  i  SVT:s  program  Uppdrag

granskning.  Där  var  bland  andra  författaren  Maria  Sveland,  radioprofilen  Titti  Schultz  och

journalisten Sanna Sundell. Kvinnorna ser olika ut, har olika yrken och olika åsikter. Men en sak

har  de  gemensamt:  Samtliga  har  blivit  grovt  hotade  och  hatade  på  nätet  (SVT,  2013).  Under

Uppdrag  gransknings program  sitter  de  framför  kameran  och  läser  upp  några  av  de  värsta

kommentarer/mejl de fått skickat till sig. Kommentarerna berättar att deras kroppar är tillgängliga

för samtliga män att våldta men också att deras kroppar helt enkelt är för oattraktiva för det manliga

könet. ” Du är en riktig slyna och hora och du har två veckor kvar att leva” . TV4:s programledare

Jenny Alversjö tittar in i TV-kameran och läser ur ett av alla mejl som skickats till henne. Detsamma

gör radioprogramledaren Titti Schultz när hon säger ”Dö kan du inte bara dö” (SVT, 2013). 

Språket  är  hotande  och  sexistiskt  och  efter  Uppdrag  gransknings program  drog  debatten  om

näthatet mot kvinnor igång. Och på samma sätt som debatten fortsätter så fortsätter näthatet. Nu

drygt  ett  år  senare  har  programmet  Trolljägarna i  TV3  med  Robert  Aschberg  haft  premiär.  I

programmet får vi följa när Aschberg söker upp så kallade "nättroll". Troll är personer som bakom

sina  digitala  skärmar,  oftast  anonymt,  skriver  hatiska  och  elaka  kommentarer.  I  programmet

Trolljägarna får trollen i verkligheten stå till svars för sina handlingar (TV3, 2014). I programmet

medverkar kända svenska kvinnliga profiler som ofta blivit utsatta för näthat. Även bland dem som

inte är kända är de medverkande i programmet främst kvinnor. Och, det visar sig att majoriteten av

de troll de söker upp är män. 
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Författaren Maria Sveland  var alltså med i  Uppdrag Granskning  och berättade om det massiva

näthat  hon  utsatts  för.   Samma  hat  har  hon  beskrivit  i   sin  bok  Hatet.  Det  är  en  bok  om

antifeminism, som Sveland själv uttrycker  det.  Sveland menar  att  det  feministiska klimatet  har

försämrats i Sverige de senaste åren och att det blivit allt mer legitimt att hata och hota feminister

(Sveland, 2013).  I  boken vill  hon reda ut vad det är  som gör att  hatet  och aggressiviteten mot

feminister och mot kvinnor överlag ökar och vad konsekvenserna av det hatet blir. Sveland (2013)

skriver "Den här boken vill vara en uppmaning till alla som säger sig stödja idén om mänskliga

rättigheter att visa det med ert handgripliga, konkreta agerande" (s, 9). I boken träffar Sveland olika

kvinnor som alla varit med om något kränkande, det handlar om både hat och hot. Bland annat

träffar författaren kvinnorna som anmälde Wikileaks Julian Assange för våldtäkt, vilket skapade

stora rubriker och hatet riktades direkt mot de två kvinnorna (Sveland, 2013). Sveland lyfter fram

ytterligare exempel på fall när kvinnan egentligen varit den utsatta men där hon ändå blivit den

onda, äckliga horan. 

Maria Sveland skrev i sin blogg strax efter hennes medverkan i  Uppdrag granskning "Trist och

allvarligt är att en del av media nu diskuterar detta som ”näthat” när det i själva verket handlar om

ett  kvinnohat.  Ett  kvinnohat  som  hör  ihop  med  den  övriga  diskrimineringen  av  kvinnor."

(mariasveland, 2013). 

Det pågår även en diskussion kring nätmobbning som kan ta sin början på skolgården och som

sedan fortsätter via nätet. Vid flera tillfällen har mobbningen gått så långt att det lett till självmord

bland unga individer. Att definiera exakt vad som anses vara nätkritik, hat eller mobbning är svårt,

och oftast individuellt för den drabbade.  Men hemsidan surfalugnt.se, som stöds av regeringen, är

framtagen  för  att  höja  vuxnas  medvetenhet  om deras  barns  deltagande  på  internet.  Och  enligt

surfalugnt är  det viktigt  att  göra skillnad på de olika begreppen. Enligt  Surfalugnt.se  (2013) är

nätmobbning  och  näthat  två  olika  problem  som  behöver  olika  lösningar.  Näthat  är  enligt

Surfalugnt.se när någon har skickat hot eller kränkningar till en person som de inte känner eller har i

sin närhet.  Hoten och hatet  har  också kommit  till  efter  att  den som utsätts  varit  aktiv  på olika

offentliga forum t. ex bloggar, krönikor eller etermedier. Surfalugnt.se (2013) menar också att hatet

väldigt sällan tar sig uttryck utanför nätet. Nätmobbning däremot riktas, enligt surfalugnt.se (2013),

mot en person eller personer som man känner och har runt sig i sin vardag. Nätmobbning är även

något som händer upprepande gånger från och till samma människa, och det kan även ske utanför

internet (Surfalugnt, 2013). Eftersom den här uppsatsen handlar om hat och kritik som personer

utsätts för när de syns och hörs i offentliga rum är beskrivningen av näthat och inte nätmobbning

relevant. 
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Men det här arbetet har inte bara fokus på just näthatet utan även på  det som kan betraktas som

kritik. Slår man upp ordet kritik i Nationalencyklopedin står bland annat förklaringen "Angrepp på

någon eller något genom att utpeka påstådda misstag eller felaktigheter. Att kritisera är i vardagliga

sammanhang att påtala fel och brister" (Nationalencyklopedin, 2014).

Nätkritik, hat eller mobbning sker runt om i vår vardag och riktas till olika människor. Men att

offentliga personer alltid fått ta emot mycket kritik är inte något nytt i sig. Och det anses kanske

också vara en självklarhet, då man själv valt att "exponera" sig i offentliga miljöer. Men samtidigt

har internet inneburit en möjlighet att på distans och anonymt uttrycka hård kritik och till och med

hat. Den möjligheten fanns inte på samma sätt före internet. Det går att skriva en elak kommentar

på några sekunder, klicka och sedan sprids kommentaren. Dessutom kan andra gilla det som skrivits

och fylla på med ytterligare hatkommentarer. 

Uppdrag granskning visade att hatet mot de kvinnor som var med i programmet riktades personligt

mot dem, men samtidigt var hatet sådant att det tog sin utgångspunkt i ett de var kvinnor (SVT,

2013).
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Syfte 
Syftet är att ta reda på hur några utvalda, unga personer som arbetar och exponerar sig i etermedier

mår och känner kring att (konstant) via framför allt nätet få ta emot kritik och hat för sitt arbete.

Syftet är också att reda ut om de kvinnliga radioprogramledarna oftare utsätts för kritik/hat än de

manliga programledarna och om kritiken mot kvinnorna ser annorlunda ut än den mot männen.

Svaren från de intervjuade ska jämföras med den forskning och erfarenhet som finns kring kritik

och  hat  på  nätet  och  vilka  som  drabbas  av  den.  Om  de  utvalda  programledarnas  erfarenhet

överensstämmer med det mönster som forskningen visar eller om intervjuerna visar något annat ska

undersökas.

Frågeställningar
Utsätts kvinnor för mer hat och kritik på nätet än män?

- Skiljer sig kritiken och hatet åt mellan män och kvinnor i omfattning?
- Finns det en större acceptans för män att ta ut svängarna än för kvinnor?
- Finns det andra faktorer som spelar in när det gäller kritik och hat? 

Vad handlar kritiken och hatet om som programledarna får?
- Är kritiken  konstruktiv och saklig och har relevans för innehållet i programmet?
- Är det någon skillnad mellan kritiken av männen och av kvinnorna?
- Kan man säga att det handlar om rent hat? Vilka utsätts i så fall för det?
- Vad handlar hatet om? 

Hur hantera programledarna kritiken och hatet?
- Hur känner de sig när de blir utsatta för kritik eller hat?
- Blir de ledsna, arga, frustrerade eller bryr de sig inte?
- Svarar de på kommentarer?
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Tidigare forskning
Kampen  mellan  etablissemang  och  näthatare,  en  studie  om  näthatsdebatten  så  lyder  titeln  på

Angelica Ruckstuhl Iverstams undersökning som hon skrev våren 2013 på Göteborgs Universitet.

Syftet  med hennes arbete var  att  undersöka den heta  debatten om näthatet  och se hur de olika

sidorna i debatten just tolkar begreppet näthat. I sin studie tar författaren upp konflikten som pågår

mellan  dessa  två  parter,  på  den  ena  sidan  står  som  författaren  valt  att  kalla  dem  för

"etablissemanget" som består av offentliga personer, journalister, författare m. m som rör sig i de

etablerade mediekanalerna. Och på den andra är de så kallade näthatarna som rör sig på webbsidor

som Avpixlat och Flashback, där de utan någon som helst censur får uttrycka sina åsikter. Ruckstuhl

Iverstam (2013) konstaterar bland annat att det inte är alldeles självklart vem som har makten, eller

anser sig ha makten på nätet. Ruckstuhl Iverstam skriver bland annat att de som kan kategoriseras

som näthatare och som återfinns på siter som Avpixlat och Flasback anser att medierna är ensidiga i

nyhetsrapporteringen och inte törs ta upp vissa saker som gäller invandring. På siterna målas då upp

en helt annan bild av invandringen än vad de traditionella medierna förmedlar.   Bland annat har

Ruckstuhl Iverstam lyft fram en intervju från Dagens Nyheter med näthataren Erik Walfridsson,

som menar att internet kan vara en främmande plats precis som när man kommer till ett nytt land.

Har man inte varit i landet förut så vet man inte riktigt vad det är man ser. Walfridsson ser också

näthatet mer som ett skämt och säger "det är fortfarande bara ord". (DN, 1 november, 2011). 

Sanna Frisk skrev vårterminen 2013 via Mälardalens högskola, Näthat, en mediakonstruktion eller

en  del  av ungas  vardag?  Frisk  (2013) menar  att  människans  relation  till  internetvärlden är  en

generationsfråga. Frisk, som är född på 80-talet, tillhör den generation som levde utan internet och

hon har en annan syn på internet än vad den generation som växt upp med det har. Enligt Frisk ser

hennes  generation  på  internet  som  något  avskilt  från  den  verkliga  världen,  internet  tillhör

cybervärlden.  Frisks  primära  syfte  i  undersökningen  är  att  analysera  nätmobbningen  som sker.

Bland annat lyfter Frisk (2013) Friends och Nortons nätrapport via Friends 2013. "vilken kunde visa

ett resultat där 45 % av barnen och ungdomarna blivit kränkta via internet eller mobilen" (s, 10).

Friends rapport visar även att ungdomar som är öppna och privata på internet och delar med sig av

personliga detaljer på olika profilbeskrivningar löper större risk att bli utsatta för nätmobbning än

andra. De elever som ägnar sig åt mobbning och kränkningar på nätet har däremot oftast anonyma

internet-profiler.  Det är  också en markant könsskillnad.  lickor är mer utsatta för mobbning och

kränkningar på nätet men också utanför och det är oftast pojkar som är förövare. (Frisk, 2013).

Författaren för även en diskussion kring de lagar som är användbara för den som är utsatt för näthat.

Frisk (2013) skriver att de befintliga lagarna är tillräckliga, men att tillämpningen av dessa bör bli

bättre. En annan slutsats är att ungdomar har svårt att erkänna att de blir nätmobbade, medan det är
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lättare att erkänna att de blivit utsatta för näthat. Förklaringen enligt författaren  är att näthat är en

del av mediedebatten.

Jennie Ströms uppsats, vårterminen 2013 , vid Stockholm Universitet har titeln  Näthat, gammalt

kvinnohat på en ny arena?  En kvalitativ innehållsanalys av näthat mot kvinnor ur ett feministiskt

perspektiv.  Och precis som titeln låter är det exakt det författaren tittar på i sin undersökning, om

internet bara är en ny plats för män att hata kvinnor på. Ström (2013) relaterar till tidigare forskning

som visar att det oftast är kvinnorna som är de utsatta och männen som kränker via internet. De

trakasserier männen utsätter kvinnor för har ofta en sexistisk ton och innehåller även hot om våld.

Sociala nätverk som bloggar och andra forum på internet har blivit en grund för trakasserier mot

främst  kvinnor,  icke-vita,  homosexuella  och andra grupper  som inte  hör  till  samhällets  normer

(Ström, 2013).  Författarens slutsats är att internet bör uppfattas som en ny kontext för mäns våld

mot kvinnor.  Det handlar om gammalt kvinnohat på en ny arena. 

Uppdraget för Diskrimineringsbyrån i Uppsala är att motverka olika slags diskrimineringar. 2013

släppte  byrån  boken Agera  mot  näthat,  för  dig  som vill  förändra.  Syftet  med  boken  är  enligt

Diskrimineringsbyrån att skapa en tryggare tillvaro på internet (Diskrimineringsbyrån i  Uppsala,

2013). Diskrimineringsbyrån i Uppsala (2013) konstaterar att samhällets maktordningar också visar

sig  på  nätet  genom att  kommentarerna  bland  annat   innehåller  rasism,  sexism och  homofobi.

Därmed är det ingen slump att tjejer och kvinnor blir utsatta för sexistiskt näthat och svarta personer

rasistiskt. För att åtgärda problemet näthat menar Diskrimineringsbyrån i Uppsala att det finns två

vägar att gå. Den ena vägen är att försöka få bort hatet och hotet från nätet. Den andra vägen är att

gå den juridiska vägen och anmäla personen som publicerat hatet och också se till att spara bevis,

om nu inte personen är anonym vill säga (Diskrimineringsbyrån i Uppsala, 2013). 

Om näthatet är en konsekvens av en relation eller en hotbild utanför nätet är det viktigt att gå till botten med

problemet.  Diskrimineringsbyrån  i  Uppsala  skriver  "Det  löser  sig  inte  automatiskt  för  att  själva

nätpubliceringen är borttagen. Ifall du vet eller misstänker att det begåtts ett brott ska du kontakta polisen"

(s,78).
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Teori
11januari 1995 beskrivs av professorn i statsvetenskap Raphael Cohen-Almagor, Univerity of Hull,

som den dag då hatet på nätet startade. Då lades Vit makt-sidan Stormfront upp. Sidan startades av

amerikanen Don Black,  som har  bakgrund i  olika rasistiska och högerextrema rörelser  i  USA.

Webbsidan består  av olika nazistiska skrifter  och innehåller  bland annat  ett  bibliotek som bara

består  av  nynazistisk  grafik,  som vem som helst  kan  ladda  ner  på  sin  dator.  Raphael  Cohen-

Almagor  beskriver  genom  sin  forskning  hur  vissa  grupper  utsätts  för  hat,  bland  annat  i

publikationen Fighting Hate and Bigotry on the Internet. Det som började med rashat handlar idag

även om hat mot homosexuella, judar, feminister o s v (Cohen-Almagor, 2011). Den som klickar sig

in på http://www.stormfront.org/forum/ upptäcker direkt att personerna bakom sidan beskriver den

som en sida för vita nationalister. Texten om vad Stormfront är handlar om att de vitas makt måste

behållas eftersom svarta inte är kapabla, på grund av DNA, att upprätthålla en social ordning, kultur

mm. Sverige nämns som ett bra land, trots socialism, för att här finns så få svarta. Sidan är också

full av olika diskussionstrådar, där många är låsta för utomstående. Hatet på webbsidan riktar sig

mot svarta, som grupp. Men hatet på nätet är också personligt, riktat till namngivna personer. Och

genom sociala medier kan hatet dessutom få stor spridning. Raphael Cohen-Almagors konstaterar

att  vissa  grupper  utsätts  för  hat,  som  svarta,  feminister,  abortförespråkare  och  homosexuella

(Cohen-Almagor, 2011). Cohen-Almagor  menar att olika grupper som hatar använder internet som

ett  forum  där  de  delar  sina  ideologier  och  propaganda  med  andra  (Cohen-Almagor,  2011).

Grupperna kan identifiera sig med varandra och via internet rekryterar de nya medlemmar. På så vis

växer dessa hatgrupper och blir större och större. Don Black, ska enligt Cohen-Almagor  ha sagt att

internet är en extremt bra möjlighet för dem bakom Stormfront att äntligen enkelt och billigt nå ut

till  en publik som de annars skulle ha svårt att nå. Cohen- Almagor tar i sin undersökning upp

frågan om näthat utifrån ett  moraliskt och socialt ansvar. I undersökningen diskuteras hur man via

olika politiska lösningar kan bekämpa näthatet (Cohen-Almagor, 2011). Cohen-Almagor berör vid

många tillfällen i undersökningen att varje individ i samhället har ett eget moraliskt ansvar (Cohen-

Almagor, 2011). Webbsidorna som tas upp som exempel i undersökningen är hatiska mot svarta,

muslimer, judar och all slags invandring, men även mot homosexuella. Cohen-Almagor skriver i sin

undersökning att nazisternas hat handlar om att de svarta männen lockar deras vita kvinnor och att

blandäktenskap  resulterar  i  blandbarn  vilket  skadar  framtidens  vita  generation.  Och  de

homosexuella försöker sexuellt locka unga vita män och det strider mot naturen och är också ett hot

mot det vita samhället och deras religiösa tro. Dessutom sprider de homosexuella enligt nazisterna

smittsamma  och  dödliga  sjukdomar  (Cohen-Almagor.  2011).  Cohen-Almagor  menar  att  en  av

lösningarna på näthatet eller hat överhuvudtaget är att upplysa och utbilda människor, t ex genom

olika  utbildningsprogram  där  det  reflekteras  över  hatets  historia  och  konsekvenserna  av  det.
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Föräldrar bör också vara uppmärksamma och lära sina barn att vara försiktiga på nätet.  I Cohen-

Almagors slutsatskapitel skriver han att "The Internet is universal in nature, but societies do not

adopt a universal common denominator to define the boundaries of freedom of expression. These

boundaries vary from one society to another, and are influenced by historical circumstances and

cultural norms" (s,20).  Forskaren påpekar också att det är viktigt att människor har friheten att få

uttrycka sig men att det bör ske inom rimliga gränser. Cohen-Almagor (2011) menar att det inte

finns några enkla genvägar eller lösningar på de problem som uppstår på internet, men anser att vi

alla har ett moraliskt, socialt och juridiskt ansvar att tillsammans bekämpa hatiska aktiviteter.

Cohen-Almagors teori om att det främst är vissa grupper som utsätts för näthat, liksom att det är

enkelt  att  få  stor  spridning  på  hatet  via  nätet  och  därmed  få  anhängare  som  håller  med  är

användbara i den här uppsatsen.

Könsmaktordning
Cohen Almagor  berör  med sin teori  hela  tiden vikten i  varje  enskilda  individs  ansvar,  Yvonne

Hirdman professor i samtidshistoria på Södertörns högskola benämner en annan viktig faktor.

Hon menar att  i  alla  samhällen runt i  världen finns olika maktstrukturer,  Yvonne Hirdman, har

beskrivit det som en könsmaktsordning. Hennes teori utgår från män, män har makten och män är

normen  (Hirdman,  2001).  Teorin  är  i  sig  kontroversiell,  alla  tror  inte  att  det  existerar  en

könsmaktordning. Att analysera intervjuerna med de sex programledarna om man själv inte trodde

på teorin hade varit svårt då de själva ger uttryck för att det är just makt och struktur som styr hatet

på nätet, ett hat som ofta är ett kvinnohat. Könsmaktordningen är en del av en feministisk teori.  I

boken Genus - om det stabilas föränderliga former förklarar Hirdman vad ordet genus egentligen

betyder och innebär. Men författaren fokuserar också mycket på vad det innebär att  mannen är

normen. Hirdman (2001) skriver att mannen alltid setts som guden, världens skapare. Mannen har

alltid blivit upphöjd till skillnad från när kvinnan gör någonting som anses vara "manligt", då blir

hon förlöjligad genom kommentarer som "men hon är allt duktig hon, Anna! Kör bil som en hel

karl!" (s, 66). Medan uttryck som "va fan du kör ju bil som en tjej” anses vara något negativt och

dåligt. Kvinnans kön och saker som anses vara "kvinnosyssla" är en skam för män att syssla med

(Hirdman, 2001). Hirdman skriver också om den naturliga ordningen, hur vi ser på könsroller. Det

handlar om att han tar hand om henne och om att kvinnan är den mindre och den svagare, där att

föda barn är den stora uppgiften (Hirdman, 2001).

Carin  Holmbergs  bok   Det  kallas  manshat  är  en  bok  som  precis  som  Hirdman  lyfter  fram

maktrelationen mellan mannen och kvinnan. Holmberg menar att vi hör men vi lyssnar inte och att

det  leder  till  att  vi  "dels  missar  tillfällen  att  förstå,  analysera  och  kritisera  könsmakten,  dels
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reproducerar densamma" (s, 9). Holmberg skriver om samhällsstrukturer och att vi redan som barn

lär oss samhällets normer, något som vi sen som äldre ofta inte reflekterar över (Holmberg, 2003).

Holmberg beskriver  samhället  som ett  manssamhälle och menar att  männen har makt över alla

kvinnor. Men hon förtydligar också och pekar på att det inte betyder att alla män styr och ställer

över alla kvinnor, men att samhällets strukturer är till mannens fördel. Vi alla är enligt författaren

bärare av samhällsstrukturen och vi hjälps också åt att bevara den genom våra sätt att vara. 

Intersektionalitet

Hirdman och Holmbergs teorier berättar om de olika maktstrukturer som finns i samhället, något

som även  feministen  Kimberlé  Crenshaw,  medlem i  Black  feminism stärker  med  sitt  begrepp

intersektionalitet.

Uppsatsens huvudfokus är hur näthatet drabbar män och kvinnor olika. Men det går ändå inte att

komma  ifrån  begreppet  intersektionalitet,  en  teori  som skapades  av  och  som också  utgår  från

samhällets maktstrukturer. Crenshaws teorin går ut på att förtryck samverkar. Förtryck av kvinnor,

homosexuella och svarta kan i vissa fall förstärka varandra (Crenshaw, 1991). Crenshaw menar då

att vara både kvinna och homosexuell blir dubbelt belastande. 

Normmodell

Såväl Hirdmans könmaktsordning som Crenshaws intersektionalitet utgår från att vi har normer.

Och en av grunderna för förtryck och även utgångspunkt för teorier om maktordning och strukturer

handlar om att det finns en norm i samhället, som underförstått berättar hur vi som människor och

individer ska bete oss. Professorn i rättspsykologi vid Lunds universitet Håkan Hydén har utifrån

teorier  om normer  skapat  en  normmodell  som visar  hur  normer  påverkar  oss  och  hur  normer

förändras (Hydén, 2002). Olika länder har olika normer, det vill säga olika saker är norm och därför

accepterat. I Sverige får kvinnor köra bil men i Saudiarabien är det inte norm och inte okej. Hydéns

normmodell beskriver tre fält som tillsammans påverkar samhällets normer. De tre fälten är vilja

och värderingar, kunskap och kognition och system och möjligheter. Genom modellen visar Hydén

(2002) att såväl själva normen som handlandet påverkas av bland annat makt, drivkrafter, utbildning

och genus. Hydéns slutsats är att samhällsförändringar alltid utgår från vilja och värderingar, som

därmed går emot de övriga två fälten. Teorin innebär också att det behövs enskilda individer som

bryter mot invanda normer och går sina egna vägar för att det ska bli förändring (Hydén, 2002).

Härskarteknik

I och med att vårt samhälle bygger på normer och maktstrukturer används härskartekniker för att

bibehålla strukturer. Det anser i alla fall den norska professorn i socialpsykolog Berit Ås utvecklade
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norska psykologen Ingjald Nissens teori om härskarteknikerna. Berit Ås teori har sin utgångspunkt i

att det finns en maktstruktur och att de som har makten, i huvudsak män, vill göra allt för att behålla

den  (Ås,  1982).  För  att  lyckas  används  härskartekniker,  som på  olika  sätt  trycker  ner  dem,  i

huvudsak kvinnor, som hotar maktstrukturen.  Berit Ås släppte 1982 en bok med titeln  Kvinnor

tillsammans HANDBOK I FRIGÖRELSE, en bok som precis som det låter uppmanar kvinnor att slå

sig  fria.  Ås  använder  begreppet  kvinnokultur  som  enligt  författaren  är  en  mot-kultur  till

manskulturen, som ser kvinnor som underordnade (Ås, 1982). Kvinnokulturen är en teori som ska

ge kvinnor redskap till ett bättre självförtroende och en förståelse för hur samhället ser ut. En av

härskarteknikerna är att göras osynlig, som handlar om att män inte ”ser” kvinnorna. När en kvinna

pratar kan te x en man börja bläddra i papper, titta bort eller gäspa. Kvinnliga experter eller politiker

får också kommentarer som inte hade varit acceptabla om det gällt män. Det kan vara frågan om

sådant som inte har med saken att göra utan till exempel handlar om ens utseende och "sex appeal”.

En annan av härskarteknikerna är förlöjligande och med det menar Ås (1928) att "kvinnors kön är

offentliga  och  kan  ägas  och  utnyttjas.  Manligt  kön  är  privat  och  exklusivt"  (s,  44).  Männen

använder sig av den härskarteknikern genom förlöjligande uttryck mot kvinnor som "gullhöna" eller

"lilla gumman" m.m. De härskartekniker som främst används i den här undersökningen är våld och

hot om våld och allra mest objektifiering, som återigen handlar om att kvinnans kropp är ett objekt

och att kommentarer och hat som riktas mot kvinnor främst handlar om deras utseende, istället för

hur de presterar. (Ås, 1982).

  

Kulturell hegemoni

Härskartekniker handlar alltså om att några vill bibehålla makten och det är precis det som kulturell

hegemoni handlar  om. Teorin om kulturell  hegemoni skapades  av den italienske politikern och

marxisten  Antonio Gramsci.  1937 dog Gramsci i ett av Mussolinis fängelser. Boken  En kollektiv

intellektuell är en samling av hans texter som han skrev i fängelset.  Gramscis  menar att  de som

härskar överför värderingar till de dominerade, som i sin tur tolkar och accepterar dessa värderingar.

(Gramsci, 1967) .Den som har makten bestämmer alltså också attityder och förhållningssätt. Och i

det ligger att de som inte har makt är nöjda med det och de som har makt tycker att den makt de har

räcker (Gramsci, 1967). "Den styrandes klassens världsåskådning blir sunt förnuft. Det vill säga den

bli  massornas  filosofi  eftersom de accepterar  den moral,  de traditioner  och levnadsnormer som

blivit institutionaliserade i det samhälle som vi lever i" (s, 10). I begreppet hegemoni ligger alltså

också att de härskande inte strävar efter att ha mer och mer makt utan också är nöjda som det är.

Hegemoni handlar om en slags maktbalans, som inte ska utmanas. Enligt Nationalencyklopedin är

hegemoni den makt som en dominerande stormakt utövar och som när makten avtar innebär att ett

regelsystem luckras upp och världsordningen förändras (Nationalencyklopedin,  2014). Gramscis
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mål var att  skapa en ny världsåskådning som folket skulle ta till  sig för att sen ifrågasätta den

hegemoni de lever i (Gramsci, 1967).

Metod 

Jag vill ta reda på hur unga programledare i etermedier mår och känner kring att (konstant) via

framför allt nätet få ta emot kritik för sitt arbete. Jag vill veta hur kritiken ser ut,  och vad den

egentligen handlar om och framförallt om den skiljer sig åt mellan könen. Den bästa metoden för att

få svar på frågorna är att träffa de berörda ansikte mot ansikte och intervjua dem. För att kunna

jämföra kritiken och undersöka om den skiljer sig åt mellan män och kvinnor valde jag att intervjua

tre män och tre kvinnor. 

Jag ville även se om andra faktorer än kön, som etnisk bakgrund och homosexualitet, spelar in. Och

om  det  i  så fall  betyder  att  en homosexuell  kvinnlig programledare utsätts  för mer hat  än en

heterosexuell kvinnlig programledare. Om så är fallet och män inte utsätts på samma vis kan man

konstatera att det finns saker som  förstärker den kritik och det hat som kvinnor utsätts för. 

Därför representerar programledarna i den här studien inte bara olika kön utan också homosexuella

och  personer  med  annan  etnisk  bakgrund.  Därmed  går  det  att  dra  tydligare  slutsatser. De  jag

intervjuat sticker ut som programledare, de är välkända och är vad man kan kalla stora radioprofiler

på Sveriges Radios ungdomskanal P3. Men samtliga syns också i andra medier än Sveriges Radios

P3. De sex personerna är de tre kvinnorna Hanna Hellquist , Nour El Refai och Kakan Hermansson,

som i tur och ordning också representerar  "vit"  och heterosexualitet, annan etnisk bakgrund och

homosexualitet.  Detsamma gäller männen där David Druid  representerar den "vite" heterosexuelle

mannen.  Kodjo Akolor har annan etnisk bakgrund medan Henrik Thorehammar är homosexuell.

Jag har jobbat kvalitativt i form av semistrukturerade eller som det också kallas halvstrukturerade

intervjuer. Att jag valde den metoden beror på att om intervjuerna görs på rätt sätt får man ofta data

av  god  kvalitet,  även  om det  är  en  metod  som kräver  en  hel  del.  (Gillham,  2008).  Att  göra

semistrukturerade intervjuer kräver generellt mycket förberedelser, så har också varit fallet för min

del.  Jag  har  fått  ägna  mycket  tid  och  eftertanke  kring  vilka  frågor  som  skulle  använda  i

intervjuguiden. En del av metoden är att frågorna ska ha prövats noggrant och ha gått igenom en

slags utvecklingsprocess. Samtidigt har det varit ett bra sätt att arbeta på eftersom det har tvingat

mig att fundera kring syftet och vad jag egentligen ville ha ut. Jag utgick från ett antal frågor men

använde också noggrant utvalda stödord för att föra intervjun framåt. På det sättet blev det relativt

få frågor, men med en rad stödord som jag använde för att fördjupa intervjuerna. En del av metoden
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är att samma frågor ska ställas till samtliga som deltar i undersökningen och att frågorna ska vara

öppna. Jag har i huvudsak arbetat så men har också medvetet ställt slutna frågor för att i vissa

specifika  fall  få  ett  tydligt  ja  eller  nej  till  svar.   Ett  exempel  på  en  sådan  fråga  är  om

intervjupersonerna anser att det blivit utsatta för näthat och om det gått så långt någon gång att de

behövt polisanmäla. I enlighet med metoden har jag när jag förberett intervjuguiden lagt frågorna i

en narrativ ordningsföljd. Som Gillham (2008) skriver så ska en bra intervjuguide ha frågor som

leder fram till nästa fråga, och varje fråga kan nästan ses som en förberedelse inför den som komma

skall.  Innan  jag  intervjuade  de  "riktiga"  personerna  som  deltog  i  undersökningen  testade  jag

frågorna på några andra personer för att undersöka om frågorna var begripliga och gav de svar jag

hade förväntat mig. Jag har också, snabbt efter varje intervjutillfälle, transkriberat. De jag intervjuat

fick ordentlig  information om syftet  och vad som förväntades av dem, liksom att  de skulle  bli

inspelade. De har också fått tillgång till all transkribering och till det slutgiltiga resultatet. Under

intervjuerna har jag inte varit ute efter något rätt eller fel utan efter personerna upplevelser och

känslor.  Jag  ville  lyssna  och  förstå  (Gillham  2008).  Precis  som  Ekström  och  Larsson  (2010)

förstärker. Jag har också haft följdfrågor för att kunna styra de jag intervjuat åt rätt håll och därmed

förhindrat dem att sväva ut från ämnet. De sex personer som deltagit i undersökningen har haft

ungefär lika lång intervjutid (Gillham, 2008), ca 20 minuter per intervju. Intervjuerna blev ändå

olika långa beroende på att personerna hade olika mycket att säga. Tanken var även att jag skulle

träffa alla programledare ansikte mot ansikte i enskilda intervjuer. Men Hanna Hellquist som jag

delvis träffade under tre dagar,  var tvungen att  åka hem på avsatt  intervjutid,  därför gjorde jag

hennes intervju i efterhand på telefon. Det var såklart synd men eftersom jag träffat Hanna mycket

under tidigare dagar anser jag ändå att vi fått en så pass bra relation att kvalitén på intervjun över

telefon inte skulle skadas utan hålla samma nivå som om vi skulle gjort den ansikte mot ansikte.

Även jag och Nour El Refai, hade bestämt möte men hon dök tyvärr inte upp då hon tagit fel på

dag. Så även hennes intervju fick ske över telefon. Nour har jag aldrig träffat och det var synd, men

jag  försökte   småprata  innan  själva  intervjun  satte  igång  och  förbereda  henne  så  mycket  som

möjligt. Vi hade också under flera veckor haft kontakt via mejl, så vi var inte rena främlingar. Jag

har också gjort en kompletterande intervju med P3:s kanalansvarige Tomas Granryd över telefon.

Syftet med den intervjun var att få en översikt av hur kanalen jobbar och hans egna reflektioner

kring ämnet. Men eftersom intervjun med honom endast var i kompletterande syfte och inte en

huvuddel i analysen så ansåg jag att den personliga kontakten inte var lika viktig. Därför var det ett

beslut av mig att  vi  skulle göra intervjun över telefon för enkelhetens skull.  Eftersom Granryd

svarar på "tilläggsfrågor" så gjorde jag en intervju som inte är upplagd efter min intervjuguide eller

mallen av semistrukturerade intervjuer. 
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Metodens fördelar och nackdelar

Fördelar med semistrukturerade intervjuer är bland annat att det blir en balans med lagom mycket

struktur och öppenhet (Gillham, 2008). Jag som intervjuar kan leda in personerna på rätt väg om de

svävar  iväg med sina svar.  Tack vare att  man arbetar  med en intervjuguide  där  man noga har

förberett  stödord kommer innehållet  från de olika intervjuerna att  likna varandra,  vilket  stärker

syftet med undersökningen och gör det enklare att analysera. Transkriberingsfasen förenklas också

när man arbetat med en intervjustruktur. Samtidigt handlar intervjumetoden om att lyssna och vara

öppen för de intervjuades olika upplevelser och ställa följdfrågor utifrån det.  Det förutsätter  att

personer vågar öppna sig och berätta personliga berättelser. Då är förtroende för den som intervjuar

viktigt. Man behöver småprata lite innan intervjun och lära känna varandra i några minuter, något

som kan vara svårt att göra via telefon och mejl. Därför är det en bra metod att i det här fallet träffa

dessa personer ansikte mot ansikte, också för att tydligt kunna se ansiktsuttryck och kroppsspråk på

de intervjuade. Men som tidigare sagt var jag dock tvungen att göra några intervjuer via telefon och

fördelen med det är att man är helt geografiskt oberoende, och att det går snabbt och smidigt.

Nackdelar med att träffas just ansikte mot ansikte är att det är mer tidskrävande. Och det finns en

risk att intervjun drar iväg för att man har trevligt och börjar prata om annat. Men när du gör en

telefonintervju går du miste om den personliga kemin som uppstår när man träffas ansikte mot

ansikte Även förberedelser inför semistrukturerad intervjuer tar väldigt mycket tid. Att komma fram

till den perfekta intervjuguiden är en fas av långa förberedelser. Gillham (2008) menar också att för

att man ska uppnå goda resultat krävs det skicklighet och övning. 

Att göra ett arbete som bygger på intervjuer är också en risk. Som forskare måste man vara flexibel

och rätta sig efter när de man valt  att  ha med i  undersökningen kan och har tid att  delta.  Och

eftersom jag i den här undersökningen valt att intervjua relativt kända personer har det tagit mycket

energi bara att få kontakt med dem. Jag har varit helt och hållet beroende av dem och våra möten

för att undersökningen skulle hålla.
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Material och Urval
I Sveriges Radios ungdomskanal P3 hörs några av våra mest kända unga programledarprofiler. De

är inte bara kända för att de hörs i radio utan förekommer också på andra arenor. Fokus i det här

arbetet handlar om att ta reda på vilken typ av kritik och hat de utsätts för och om hur de reagerar,

hur  det  känns.  P3  är  som  sagt  Sveriges  Radios  unga  kanal  med  målgruppen  15-35  år,  där

underhållning, populärkultur, samhällsjournalistik och musik ligger i fokus. Det viktigaste enligt P3

själva är inte att alla ska älska allt på P3 utan att alla i alla fall hittar något program som de tycker

väldigt mycket om (Sveriges Radio, 2010). Programmen i P3 har ungas perspektiv, därför låter de

ofta  lyssnarna  bidra  med  egen  poesi,  musik  och  ibland  hela  program.  P3 tar  också  upp olika

problem eller  situationer  som rör  unga i  sin  vardag.  Musiken är  extremt  viktigt  i  kanalen  och

omkring 65 procent av allt som sänds i P3 är musik (Sveriges Radio, 2010). Kanalen satsar också på

att spela så mycket ny och svenskproducerad musik som möjligt, närmare bestämt är en tredjedel av

musiken som spelas svensk. Det är också viktigt enligt P3 att det spelas många olika genres, och att

musiken  ska  vara  genomtänkt.  Just  för  att  musiken  är  så  viktig  på  P3  handlar  många  av

programmen om just musik och de har också många anställda som endast jobbar med att bevaka allt

i musikvärlden. Förutom fokus på musik har P3 producerat en mängd olika humorprogram, bland

annat profiler som Mia och Klara kommer från P3 (Sveriges Radio, 2010). Men självklart hör man

även världsnyheter från Ekot och P3:s egen nyhetsredaktion. Det finns också program som belyser

olika ämnen genom dokumentärer och djupa reportage. Sveriges Radios samtliga kanaler har också

ett ansvar att informera sina lyssnare om trafiksituationen runt om i landet. 

P3  största  program  utifrån  antalet  lyssnare  är  Morgonpasset,  där  det  är  tydliga  profiler  som

programleder. Morgonpasset sändes varje morgon i veckan, på vardagar från kl 07:30-10:00 och på

helger 08:05-11:00 men inte bara i radion utan också via webb-tv. Morgonpasset är energifyllt och

blandar  ämnen  som humor,  kultur  med  intressanta  gäster  och  utsvävningar  av  programledarna

(Sveriges Radio, 2014).

Sveriges Radio har varje dag fyra miljoner lyssnare och är därmed störst inom radio i Sverige. Varje

år sänder Sveriges Radio 175 000 timmar radio i fyra FM-kanaler, P1, P2, P3 och P4 (Sveriges

Radio, 2014). Mitt urval blev ungdomskanalen P3, som sänder rikstäckande radio. Om man tittar på

P3:s tablå en helt vanlig veckodag är det sammanlagt 15 olika programledare som sänder. Jag har

valt att intervjua sex av dem. De har alla andra uppdrag vid sidan om P3 och är därmed även kända

för annat än som programledare i P3. Inom mediebranschen är man oftast projektanställd och det



gäller att ha många bollar i luften, så det är vanligt att man jobbar med flera uppdrag samtidigt. Jag

har valt ut de sex personerna med omsorg och de har gett en bild av hur de upplever att det är att

jobba i offentlighetens öga.

Mitt urval utgår från kritiska fall, vilket är lämpligt när man just ska studera ett speciellt problem

(Ekström & Larsson, 2010). I mitt fall har jag därför valt personer som är exponerade och kända

eftersom det är en förutsättning för att utsättas för den typ av kritik, hat och hot jag studerat.

 Precis som Ekström och Larsson (2010) skriver "där man väljer individer som är särskilt berörda

och utsatta för problemet"(s,62). Personerna jag har valt att intervjua är:

David Druid

Född 1984 i Uppsala, han har sedan januari 2013 varit programledare för Morgonpasset i P3, men

är sedan för det känd som ståuppkomiker. Han har medverkat i olika humorserier på TV och när det

gäller Radio har han förutom P3 gjort reportage till radioprogrammet Vakna med The Voice, som

sändes  på en  kommersiell  radiostation.  Han är  också en  i  trion  som sedan juli  2012 spelar  in

podcasten Alla mina kamrater, personligen anser han att han inte fått sitt genombrott än (intervju, 2

maj 2014).

Hanna Hellquist

Född 1980 i Karlstad, yrkestitel är programledare, krönikor och journalist. 2009 började hon arbeta

som programledare för Morgonpasset i P3. Men 2009 var minst sagt ett händelserikt år för Hanna

då hon även debuterade med sin första bok Karlstad Zoologiska och var sommarvärd i det populära

radioprogrammet Sommar i P1. 2011 debuterade hon som TV-programledare på SVT med det egna

programmet Jakten på lyckan och 2012 kom uppföljaren Jakten på det perfekta livet. Förutom det

skriver hon även krönikor för DN (intervju, 6 maj 2014)

Kodjo Akolor

Född i Täby 1981, Kodjo började sin radiokarriär 2007 och precis som David var det i programmet

Vakna med The Voice. Även Kodjo håller sig i genren humor och i Vakna med The Voice ledde han

sin egna humorserie Kodjos Värld. År 2008 var han Peppe Engs sidekick i TV:4:s program Talang.

Och sedan 2009 har han varit programledare för Morgonpasset i P3. Han har också varit med och

sänt Musikhjälpen tre gånger och 2013 var han med i SVT:s program Maestro. Hans stora dröm är

att bli skådespelare (personlig kommunikation, 1 maj 2014)
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Nour El Refai

Född 1987 i  Libanon,  Nour  jobbar  nu  mycket  som programledare  men även hon började  som

komiker. Hon har medverkat i en drös olika humorserier som visats på tv. Bland annat serier som

Ballar  av  stål  och  Söder  om  Folkungagatan  som  gått  i  Kanal  5,  och  SVT:s  humorserie

Morgonsoffan. År 2008 var hon med som reporter för Melodifestivalen och i år 2014 stod hon på

Melodifestivalscenen  som  programledare.  Förutom  att  sända  Morgonpasset  i  P3  under  olika

perioder sen 2008 har hon även gjort andra radioproduktioner. År 2009 var hon sommarvärd i P1

och även hon ledde Musikhjälpen år 2010. Nour hade även en roll i årets radiojulkalender (intervju,

10 Maj 2014).

Henrik Thorehammar 

Född 1980 i Kristinehamn, Henrik är nog den av dessa sex som synts minst i andra sammanhang än

Sveriges  Radio.  Han  är  programledare  och  journalist  med  ett  brinnande  intresse  för  politik.  I

tonåren  var  han  politiskt  aktiv  i  Folkpartiet.  2008  började  han  som  programledare  för

Brunchrapporten i P3 och innan det startade han Sveriges Radios första dokusåpa. Det var även år

2008 som han var en av programledarna för Musikhjälpen. 2012 sände han programmet Detektor i

P1 och nu är han aktuell med podden Kvalet samt Thorehammars supervalår i P3. Och han ses i

SVT:s morgonprogram en gång i veckan (intervju, 30 april 2014)

Karin "Kakan" Hermansson

Född 1981 i Lund, komiker, programledare och DJ. År 2010 startade hennes samarbete med Julia

Frej,  och  duon  började  göra  musikvideos  för  SVT  Humor,  som  sedan  ledde  till  det  egna

programmet Kaka på Kaka. Hon började sedan som sidekick i programmet PP3 i P3. 2013 var ett

händelserikt  år  för  Kakan.  Då var hon både reporter  för  programmet Veckans Svensk på TV4,

sidekick för Idol och hennes arbete på Morgonpasset i P3 tog fart. Och inte att förglömma, Kakan

tog 2012 examen från konstfack (intervju, 2 maj 2014).

Genom att träffa sex olika, kända personer, som alla just nu är programledare på Sveriges Radio,

har jag fått en inblick i kritiken och hatet, främst via nätet, som de mer eller mindre dagligen får

uppleva. Genom att intervjua tre kvinnor och tre män har jag kunnat jämföra hur kritiken skiljer sig

åt mellan dem. Eftersom en man och en kvinna är homosexuella och en man och en kvinna har

annan etnisk bakgrund har de komponenterna också kunnat vägas in i analysen.

Genom  att  utgå  från  teorierna  och  koppla  dem  till  teoretiska  begrepp  som  hegemoni,

könsmaktsordning och härskartekniker har jag kunnat analysert de olika mönster och strukturer som



syns i samhället. Jag har också kunnat se om den homosexuelle mannen med svensk bakgrund får

mindre kritik än den heterosexuella kvinnan med svensk bakgrund. Jag är medveten om att det inte

går att dra generella slutsatser av enskilda personers berättelser, men jag har kunnat jämföra deras

erfarenheter med forskningen för att undersöka om slutsatserna överensstämmer.  Det handlar om

sex av P3:s största profiler och jag har kunnat ställa deras upplevelser i relation till forskningen om

hat på nätet och teorier kring maktstrukturer. Dessutom har en viktig del i min undersökning varit

att ta reda på hur det känns att bli utsatt för framför allt väldigt hård kritik och hat.

Morgonpasset är  P3:s  största  program om man  utgår  från  antalet  lyssnare  och  därför  har  jag

fokuserat mycket på just det programmet.  Programmet bygger dessutom på att programledarna är

personliga och tar ut svängarna.  Att fem av mina intervjupersoner arbetar med  Morgonpasset gör

också att de har samma uppdrag och därmed förstås samma publik/lyssnare. Programledarna utför

på ett sätt samma jobb, även om var och en gör det på sitt eget vis. Hur  publiken ser på deras olika

roller och hur kritiken mot dem skiljer sig åt har jag tagit reda på. Men för att få en bredd i min

undersökning har  jag gått  utanför  Morgonpasset  och intervjuat  en  annan stor  P3-profil,  Henrik

Torehammar. Han har gjort ett flertal radioproduktioner, i huvudsak i P3, men även i andra kanaler

och  han  syns  också  i  SVT.  Jag  har  dessutom  gjort  en  intervju  med  Tomas  Granryd,  som  är

kanalansvarig för P3, för att höra hur kanalen jobbar med hat och kritik mot programledare och

vilken erfarenhet och vilka tankar han har kring ämnet. 

David  Druid: Intervjutid  11,25  min,  intervjun  gjordes  ansikte  mot  ansikte  på  radiohuset  i
Stockholm den 2 Maj 2014.

Hanna Hellquist: Intervjutid 16,08 min, intervjun gjordes över telefon den 6 Maj 2014.

Kodjo  Akolor: Intervjutid  19,27  min,  intervjun  gjordes  ansikte  mot  ansikte  på  radiohuset  i
Stockholm den 1 Maj 2014.

Nour El-Refai: Intervjutid 32 min, intervjun gjordes över telefon den 10 Maj 2014.

Henrik Torehemmar: Intervjutid 32,46 min, intervjun gjordes ansikte mot ansikte på radiohuset i
Stockholm den 30 April 2014.

Karin "Kakan" Hermansson: Intervjutid  22,40 min,  intervjun gjordes ansikte  mot  ansikte  på
radiohuset i Stockholm den 2 Maj 2014.

Kompletterande intervju 
Tomas Granryd: Intervjutid 21,45 min, intervjun gjordes över telefon den 8 April 2014.
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Analys
För att kunna ta reda på vilken typ av kritik, hat och hot sex unga, utvalda, radioprofiler får och

vilka  slutsatser  man  kan dra  utifrån  det  har  kvalitativa  intervjuer  använts.   I  och  med att  just

kvalitativa intervjuer använts är det framför allt ett arbete om hur det känns för några av våra allra

största programledarprofiler att få ta emot kritik, hot och hat. Det är också i allra högsta grad ett

arbete om skillnaderna mellan männens och kvinnornas situation. 

Uppsatsen handlar om hur de tre kvinnorna på P3  har det på jobbet jämfört med männen . Alla sex

är väldigt exponerade i bland annat etermedier, framför allt Sveriges Radios P3. Hur utsatta de är

för kritik och hat varierar däremot kraftigt. 

Kvinnorna mest utsatta

Allra  värst  och  allra  mest  utsatt  av  de  sex  personerna  som intervjuats  är  utan  tvekan  Kakan

Hermansson. Den slutsatsen går att dra inte bara av intervjun med henne utan också genom att de

övriga fem intervjupersonerna säger samma sak. Det är Kakan Hermansson som får mest hat när det

gäller kvantiteten, men hatet mot henne är också värst i sin karaktär. Medan de övriga kan resonera

kring att de får kritik och ibland hat anser Hermansson att det hon utsätts för i stort sett är hat och

inget annat.

Enligt sociologen och författaren Carin Holmberg är hatet mot kvinnor ingenting nytt utan det är så

gammalt  att  man kan prata  om en tusenårig lång struktur  (Holmberg,  2003).  Författaren Maria

Sveland pekar på att hatet mot kvinnor tar sig uttryck på olika sätt. Det handlar om direkt fysiska

påhopp men också om, vilket är det som är relevant just i den här undersökningen, det verbala hat

som riktas mot offentliga kvinnor i Sverige Att bara vara en kvinna som syns i offentligheten räcker

för att bli föremål för hat, men är du dessutom en kvinna som uttrycker mycket politiska tankar så

accelererar hatet (Sveland, 2013). 

Författarna Svelands och Holmbergs beskrivning av hur kvinnohatet tar sig uttryck kan appliceras

på Kakan Hermansson. Hon har själv analyserat vad det är som gör att  hon är måltavla för så

mycket hat. Kakan Hermanssons slutsats är ”det som folk hatar hos mig är kombinationen av att jag

är kvinna, lesbisk, feministisk och fruktansvärt politisk. Och jag är tjock, det är också en väldigt stor

grej” (intervju, 2 maj 2014). Hermansson tycker också att det finns en fara i att tona ned hatet och

kalla det kritik. Hon anser att saker ska benämnas vid sitt rätta namn. "Alltså kritik är en sak, man

får aldrig reducera hat och hot till kritik" (intervju, 2 maj 2014). Hermansson fortsätter "Jag tycker

inte att jag får så mycket kritik, men jag får däremot mycket hat och hot. Speciellt hat" (intervju, 2

maj 2014).



Analysen av intervjuerna visar också att hatet mot de andra kvinnorna i  Morgonpasset alltså Nour

El- Refai och Hanna Hellquist blivit mindre sen Hermansson började. Något som de båda berättar i

sina intervjuer. 

Nour El Refais  etniska bakgrund är orsak till  elakheter,  men enligt henne själv går det inte att

jämföra i omfattning med det hon får ta emot för att hon är kvinna (intervju, 10 maj 204). Holmberg

(2003) pekar på den strukturella obalansen i  samhället  mellan könen. Författaren menar  att  det

pågår ett ständigt våld mot kvinnor, både fysiskt och psykiskt och en orsak till att det får fortsätta är

de föreställningar vi har om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Kvinnohatet problematiseras

inte  tillräckligt  enligt  Holmberg  (2003).  Nour  El  Refai  uttrycker  det  som att  det  nästan  är  så

accepterat så att istället för att ryta till mot dem som hatar vänder man sig till kvinnorna med åsikter

som att de inte ska ta åt sig (intervju, 10 maj 2014).

Det är knappast en slump att det just är David Druid , den svenska vita mannen, som inte har blivit

utsatt för  hat på nätet. För att verkligen få ett rakt svar ställdes frågan till alla: Har du blivit utsatt

för  näthat?  David  Druid  var  den  ende  som svarade  nej  (  intervju  2  maj,  2014).  David  Druid

beskriver  sig  själv  som en  person  som mest  sitter  och  skämtar  och  har  kul.  Druid  är  ytterst

medveten om att hans kolleger får ta emot mycket mer ”skit”  delvis för att de sticker ut hakan mer.

Men Druid tycker samtidigt att det vore ignorant om han som vit man inte trodde att det också är

något som innebär en skillnad (intervju, 2 maj 2014). 

Tomas Granryd, kanalansvarig för P3 har intervjuats för att ge en mer övergripande, och inte en

personlig  bild  av  hur  kritik  och  hat  ser  ut  mot  profilerna  på  P3.  Granryd  bekräftar  att  P3:s

programledare  genom  sociala  medier  och  genom  att  allt  är  sökbart  är  väldigt  utsatta.

Programledarna kan enkelt söka på sina egna namn och snabbt får de upp en skörd av synpunkter.

”Och det handlar allra, allra oftast om att det är tjejer som blir utsatta för det. Och är du tjej med
annan etnisk bakgrund eller lesbisk blir det värre, för kvinnor som inte är den här definitionen
på 50-talskvinnan som niger och beter sig på ett bra sätt. Någon tar plats säger i från och inte är
till lags, den får ta mycket skit (intervju, 8 april 2014) 

Män som hatar kvinnor
Kvinnorna i den här undersökningen är tre starka kvinnor med mycket politiska och feministiska

åsikter. De tre är aktiva och uttalar sig i offentliga forum om till exempel frågor som jämställdhet.

De säger  vad  de  tycker  och tänker.  Hanna Hellqvist  skriver  bland annat  regelbundet  i  Dagens

Nyheter och uttrycker där var hon står.  Att just de här tre kvinnorna retar upp och ”drar till sig” hat

skulle kunna vara en enkel slutsats. Men så enkelt är det inte enligt El Refai, att det bara är kvinnor
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som sticker ut som blir hatade. El Refai menar att kvinnohatet är så starkt att det inte spelar någon

roll om du är en "smart" utbildad kvinna som uttalar dig eller en kvinna som anses vara korkad och

"stryker killarna medhårs".  Hatet  är  detsamma. Skälet  enligt  Nour El Refai är  att  vi lever i  ett

patriarkat och att kvinnor som syns och hörs i offentligheten är provocerande för män. "Såna män

vill gärna påpeka det att jag ser dig och jag vill att du ska veta att du är äcklig och dum i huvudet"

(intervju, 10 maj 2014).

När det gäller vilka som hatar är det inte alltid det går att se det eftersom många är anonyma. Men

Kakan Hermansson förklarar  att  det  för  hennes  del  i  princip  uteslutande handlar  om män.  Via

sociala medier och via kommentarer till Morgonpasset ser hon vilka det är som ger sig på henne.

Därför är hon övertygad när hon drar sin slutsats. Hermansson säger visserligen att det förekommer

en och annan kvinna också men då är dessa enligt Hermansson nazister. Hanna Hellquist är i sin tur

övertygad om att de som hatar i första hand är unga män. Det är en slutsats som även Nour  El Refai

har dragit. För El Refais del är det också tydligt att det handlar om män som hatar kvinnor. 

Kakan Hermansson tycker att debatten hamnat snett eftersom diskussionen kring näthatet ofta leder

fram till att det är underklassen som hatar. Men när Dagens Nyheters krönikör Jonas Thente drog

just den slutsatsen och beskrev näthatarna som de bortsorterade och att det handlar om en klassfråga

fick  han en  lång  rad  andra  krönikörer  att  reagera.  En  som gick  till  motatack  var  professorn  i

statsvetenskap vid Göteborgs universitet Marie Demker som skrev en debattartikel i  Göteborgs-

Posten (GP, 2014) Demker anser inte att det går att dra slutsatsen att det är ett arbetarklassfenomen

att  hata på nätet.   Detsamma anser Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Tidningen Resume

redogör  för  det  man  kallar  ”Kritikstorm  mot  DN:s  Jonas  Thente”  (Resume,  2014).  Kakan

Hermansson delar definitivt inte Jonas Thentes slutsats om att det är personer som kan betraktas

som bortsorterade av samhället som hatar. Kakan Hermansson menar tvärtom att det rör sig om vita

akademiska medelklassmän eftersom det är  de som hotas mest av den nya feminismen Det hat

Hermansson utsätts  för är,  som hon säger själv,  ofta välformulerat (intervju,  2 maj  2014).  P3:s

kanalansvarige  Tomas  Granryd  har  sin  teori  kring  vilka  som  hatar.   Delvis  håller  han  med

Hermansson eftersom han också dragit slutsatsen att det är män som tappar makt när kvinnor tar för

sig. Granryd tror att det handlar om män som känner sig marginaliserade och inte lyssnade på. När

det sedan kommer fram kvinnor, som gör sina röster hörda och som inte lyssnar på de här männen

resulterar  det  i  ett  hatande av  kvinnorna  (intervju,  8  april  2014).  Även om teorierna  om vilka

hatarna är skiljer sig något åt mellan Granryd och Hermansson är båda överens om att hatet har sin

utgångspunkt i makt och hot om att förlora makten. 



Män accepteras snabbare

Att vara ny i ett populärt radioprogram är svårt i början. Det är en uppförsbacke och det tar ett tag

innan publiken accepterar den nya rösten. Det bekräftar samtliga av dem som intervjuats och de har

också alla varit med om samma sak. P3:s kanalansvarig Tomas Granryd menar att det generellt går

fortare för män att bli accepterade än för kvinnor. (intervju, 8 April 2014). Hanna Hellquist är säker

på att kön har betydelse och att en ny kvinnlig programledare har en större uppförsbacke än en

manlig programledare. Det här håller de tre männen undersökningen helt och hållet med om. Att

kön spelar roll är männen och kvinnorna överens om. Men det är även skillnad på män och män

konstaterar Kodjo Akolor. Enligt Akolor gäller den största acceptansen ”vita män som inte ligger

med andra män”, den grupp som är själva normen för samhället (intervju, 1 maj 2014)

Vid en diskussion kring hur acceptansen är kring offentliga män jämfört med offentliga kvinnor

svarar samtliga sex i undersökningen ja på den raka frågan om det finns en större acceptans för

män. Kakan Hermansson uttrycker det att det ligger i  männens könsroll att ta plats. Hermansson

pratar  om att  männen ska vara tydliga och ha en stark utstrålning medan det  inte  alls  ligger  i

kvinnans könsroll att vara så  (intervju, 2 maj 2014). När Kakan Hermansson resonerar kring om

hon som person är väldigt provocerande förstår hon att hennes politiska och feministiska åsikter kan

vara  provocerande  men  att  hon  aldrig  försöker  provocera  för  provocerandets  skull.  De  tre

intervjuade  männen  säger  att  ibland  kan  de  medvetet  provocera  sin  publik  och bemöta  elaka

kommentarer med en liten ironisk klang och göra en kul "grej " av det. Inte bara Kakan Hermansson

utan även de övriga kvinnorna, El Refai och Hellqvist, svarar nej på frågan om de ibland känner att

de medvetet provocerar. El Refai menar att det är stor skillnad för killar för de behöver inte vara

rädda på samma sätt. El Refai anser till och med att det är hotfullt för en kvinna att provocera

eftersom män är aggressiva. ”Det är läskigt för kvinnor för att de ska våldta en, hota en och knulla

en" (intervju, 10 maj 2014).  Kakan Hermansson begriper som tidigare nämnts att hennes åsikter

kan vara provocerande men att medvetet provocera gör hon som sagt inte. "Jag har inte tid att

provocera, jag försöker rädda halva världens befolkning från att bli fucking våldtagna" (intervju, 2

maj 2014).

Gammalt hat på ny arena

Hatbrott och kollektivt hat är lika gammalt som människan. Aldrig har väl möjligheten att göra
sig hörd varit  så stor som nu. Men har vi glömt opinionsstormen mot kvinnliga radioröster,
upproret mot Vilgot Sjömans film 491, kritiken mot vänstervridna journalister eller hatbreven
till  kyrkoherde  Ingemar  Simonson  under  Båstadkravallerna  1968?  Vad  hade  hänt  om nätet
funnits då? (GP, 2014). 
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Ovanstående är hämtat ur den debattartikel Marie Demker skrivit för  Göteborgs-Posten. Hon ger

med sin text perspektiv på det hat som figurerar på nätet. Demker är en av många som uttrycker att

det är arenan, nätet, som är ny och inte själva hatandet. 

Däremot har nätet inneburit enorma möjligheter för de som vill uttrycka hat att sprida sina åsikter

utan att behöva avslöja vem de är. Det går att helt anonymt sprida hatiska kommentarer. På nätet får

hatet spridning, ibland väldigt stor spridning, vilket också triggar igång dem som hatar och är en

orsak till att det som skrivs är grövre än om det hade framförts öga mot öga. De som hatar hittar en

samhörighet  på  nätet  och  hatgrupper  vinner  nya  anhängare.   Det  skriver  även   professorn  i

statsvetenskap, vid University of Hull,  Raphael  Cohen-Almagor (2011) om. Hans forskning har

visat hur nätet är en fantastisk plats för dem som hatar att nå ut till många människor, vilket hatarna

också utnyttjar. 

Kakan Hermansson anser precis som Sveland (2013) och Demker ( GP, 2014) och många andra

med dem, att nätet är en ny arena för hatet, men att hatet i sig inte är nytt och att det därför är fel att

beskriva det som näthat. När Kakan Hermansson räknar upp de som hon, som hon säger vet, utsätts

för  hat  säger  hon allra  först  kvinnor.  Men sedan fördjupar  hon resonemanget  genom att  också

konstatera att även andra grupper får ta emot hat. Hermansson är 100-procentigt övertygad om att

det som nätet fylls av inte är något annat än ” kvinnohat, homohat och rasism”  (intervju, 2 maj

2014).  Det är alltså enligt Hermansson gammalt hat ,och inget specifikt näthat, som nu får spridning via

nätet ( intervju ,2 maj 2014).

Maktstrukturer och normer en förklaring

Professor Yvonne Hirdman forskning handlar inte om hat på nätet utan om maktstrukturer. Men de

slutsatser hon drar om att män vill bibehålla makten i samhället går att använda när hatet på nätet

ska  analyseras.  Nätet  är  en  del  av  samhället.  Hirdmans  teori  om  att  samhället  vilar  på  en

könsmaktstruktur där män är överordnade kvinnor får oss att agera på vissa sätt oavsett om det

gäller i ”verkliga livet” eller på nätet. Män är normen och uppfostrade i ett samhälle som gång efter

gång ger dem makten. Makten blir självklar. Till exempel ska mannen vara den starke och den

försörjande  i  familjen  medan  kvinnans  roll  är  att  föda  barn.  Även  kvinnorna  hjälper  till  att

upprätthålla maktordningen genom att de lär sig att de är underordnade, något de också för över på

sina döttrar (Hirdman, 2001). Att de sex programledarna funderat kring hatet och kritiken på nätet

är tydligt under intervjuerna med dem. Samtliga har väl genomtänkta svar och ett exempel är som

tidigare nämnts när  Kodjo Akolor säger att det är ”vita män som inte ligger med andra män” som är

normen (intervju, 1 maj 2014). Kvinnorna i undersökningen är om möjligt ännu tydligare när de

pratar om kvinnohat och maktstrukturer. Med andra ord är slutsatsen att programledarna anser, i



enlighet med Hirdman, att det finns en könsmaktstruktur som gör att hatet på nätet ser ut som det

gör. 

När Kodjo Akolor förklarar att acceptansen gäller ”vita män som inte ligger med andra män”  ger

han  samtidigt  uttryck  för  att  ett  samhälle  vilar  på  normer  som gör  att  vi  har  underförstådda

förväntningar och regler på hur vi ska vara och bete oss. I undersökningen återkommer samma

resonemang och samma slutsatser gång på gång, även om frågeställningarna skiljer sig. Utifrån

tankar  kring  just  samhällets  normer  beskriver  Kodjo  Akolor  vilka  kritiken  och  hatet  på  nätet

drabbar. Akolor konstaterar att det är tråkigt att det kostar i form av kritik och hat att inte leva upp

till samhällets norm. Akolor anser att alla som inte följer de generella normerna blir utsatta för både

det ena och det andra. För att förtydliga vad Akolor menar handlar det om ”alla som inte är normativa,

alltså alla som inte är heterosexuella medelålders män i en sådan här normalt fungerande relation med fru

och barn (intervju, 1 maj 2014).

Kvinnor som bryter mot normer

Normerna är olika i olika samhällen. Det konstaterar professorn i rättspsykologi Håkan Hydén. Han

har skapat en normmodell som handlar om att normerna utgår från vilja och värderingar, kunskap

och kognition och system och möjligheter  (Hydén, 2002).  I modellen visar Håkan Hydén bland

annat att såväl själva normen som handlandet bestäms av bland annat makt, drivkrafter, utbildning,

och genus. Och Håkan Hydéns slutsats är att en förändring av att samhällets normer alltid utgår från

vilja och värderingar och att det behövs enskilda individer som bryter mot de normer som existerar

och går sina egna vägar. Kakan Hermansson bryter med sitt sätt att vara genom att vara kvinna,

feminist, flata, politisk och dessutom tjock, mot många normer. Som person arbetar hon också aktivt

för att förändra de normer som gäller i det svenska samhället. (intervju, 2 maj 2014). Det finns ett

otal exempel genom historien som visar att personer som vill förändra normen har det svårt och

utsätts för svåra prövningar. Vetenskapsmannen Galileo Galilei är ett tydligt exempel som när han

påstod att  jorden inte  är  universums centrum gick emot kyrkan.  Samtidigt  är  det  enligt  Hydén

(2002) just enskilda individer som måste bryta mot de existerande normerna för att det ska bli en

förändring.  Och visst har  normer i det svenska samhället förändrats.  År 2007 rankades Sverige,

enligt  Dagens  Nyheter,  som världens  mest  jämställda  land  (DN,  2013).   Samtidigt  är  mannen

fortfarande norm i Sverige. Det är så enligt de sex intervjupersonerna och de har stöd för det de

säger  genom  de  teorier  som använts  i  uppsatsen  och  där  t  ex  Hirdmans  könsmaktordning  är

kontroversiell eftersom det är en feministisk teori.

David Druid den som i undersökningen är normen, det vill säga en vit heterosexuell man, är också
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den, som enligt honom själv sticker ut minst. Han säger inte saker som skulle kunna betraktas som

kontroversiella åsikter. Därmed skulle man kunna dra slutsatsen att det också handlar om hegemoni,

det vill säga att det ska finnas en viss maktordning och om någon ifrågasätter den så bryter man mot

att det bör vara som det är. Kakan Hermansson blir då exempel på en person som inte accepterar att

det  fortsätter  att  vara  som det  är  idag.   Enligt  (Gramsci,  1967)  handlar  hegemoni  om att  den

maktbalans som är ska bestå och att även den som inte har makt har lärt sig att det är så det ska

vara,  det  är  sunt  förnuft.  När  då  Kakan  Hermansson  gör  precis  tvärtom,  visar  tydligt  att  hon

definitivt  inte  accepterar  att  det  är  som  det  är,  utmanar  hon  samhällets  hegemoni.  Eftersom

hegemonin  upprätthålls  båda  av  de  som  har  makt  och  de  som  inte  har  makt  hotar  Kakan

Hermanssons sätt att vara en maktordning vi alla lärt oss att acceptera. 

Hat mot kvinnor och andra grupper
Raphael Cohen-Almagor har beskrivit hur en hatsida på internet mot framför allt svarta och judar

blev starten på det som nu benämns näthat. Cohen-Almagor har i sin fortsatta forskning visat hur

hatet framför allt riktar sig mot grupper. Det handlar bland annat om homofobi, sexism och rasism

(Cohen-Almagor, 2011). Intervjuerna med programledarna ger samma resultat,  även om den här

undersökningen visar att det är kvinnorna som är mest utsatta. 

Programledarna får ta emot hat riktade mot just dem som personer men det handlar ändå mångt och

mycket om hat och kritik som utgår från att de representerar en viss grupp. Kakan Hermansson,

Nour El Refai och delvis även Hanna Hellquist bekräftar att de i huvudsak får ta emot kritik och hat

för att de är kvinnor. Hanna Hellqvist får mindre kritik nu än tidigare, men när hon började sin

programledarkarriär handlade det mycket om att hon skulle sluta tjata om feminism (intervju, 6 maj

2014). Nour El Refai och Kodjo Akolor har båda fått  kommentarer som har med deras etniska

bakgrund att göra. När Kodjo Akolor själv svarar på frågan om kritiken mot honom säger han att

han i början fick jättemycket skit, skit mest hela tiden och att det stod saker som ”svart, bland annat

afrikan  och  banan  hit  och  dit”  (intervju,  1  maj  2014).  Kakan  Hermansson  har  en  fullständig

övertygelse om att det handlar om kvinnohat, homohat och rasism och att hon hatas för att hon är

kvinna men också för att hon är lesbisk. Henrik Torehammar har också läst om sig själv som ”den

där bögen” och att han är ”gayig” i en hård ton, framför allt i början av programledarkarriären. Han

säger att han redan var van vid den allmänna homofobin sedan han kom ut som 15-åring (intervju,

30 april  2014).  Den vite  heterosexuella  mannen i  undersökningen,  David Druid får  väldigt  lite

kritik. En orsak är enligt honom att han inte är så kontroversiell med sina åsikter, men han är också

övertygad om att det påverkar att han är en vanlig svensk man. ”Det är ju lättare för folk att hitta

den grejen och kritisera dem istället för att vara konstruktiva i vad de säger. Där kan jag tänka mig,



att folk får en hel del kritik. Det kanske inte jag upplever för att jag är en vit man” (intervju, 2 maj

2014). 

Kimberley Crenshaw var aktiv inom rörelsen black feminism. Hennes teori intersektionalitet går ut

på att olika typer av diskriminering samverkar och förstärker varandra (Crenshaw, 1991).  Det är

vad Kakan Hermansson ger uttryck för när hon säger att kombinationen kvinna, feminist, lesbisk

och tjock är vad folk hatar hos henne. Hon får också ta emot betydligt mer hat på nätet än Henrik

Torehammar, som ju också är homosexuell. 

När den vite heterosexuella mannen är norm blir varje avvikelse från det ett skäl som kan leda till

diskriminering eller som i det här fallet hat och kritik. En avvikelse är ett skäl, två avvikelser ger

ytterligare  skäl,  intersektionalitet  enligt  Kimberley  Crenshaw (1991)  I  den  här  undersökningen

bekräftar  intervjupersonerna Crenshaws teori. 

Kodjo Akolor är svart, med påbrå från Ghana. Akolor har många gånger utsatts för rasism. Enligt

Akolor själv försöker han bana väg för andra genom att vara en person som går i framkant för svarta

offentliga människor i Sverige (intervju, 1 maj 2014).

En  snabb  sökning  på  nätet  ger  en  rad  träffar  på  ordet  näthat  och  bland  annat  skriver

Diskrimineringsbyrån i Uppsala i sin bok, som finns att ladda ner på nätet,  Agera mot näthat, för

dig som vill förändra:  ”Rasism, sexism, homofobi, transfobi, funkofobi, islamofobi, antiziganism,

afrofobi och antisemitism är alla uttryck för olika slags maktordningar, och det är ofta detta som

syns i hatiska kommentarer på internet” (s, 15).  Boken beskriver hur vissa grupper, bland annat

män har mer makt än kvinnor. Diskrimineringsbyrån konstaterar att det hat som utspelar sig på nätet

utgår från den maktordning som finns och att det därför inte är en slump att unga tjejer utsätts mer

än unga killar (Diskrimineringsbyrån Uppsala, 2013).   

Objektifierat hat

Samhället är hierarkiskt, där männen är längst upp och kvinnorna längst ner. Det anser bland andra

den   norska  socialpsykologen  Berit  Ås.  Ås  är  mest  känd  för  att  ha  utvecklat  de  så  kallade

härskarteknikerna,  som hon  anser  används  av  dem  som  har  makten,  männen,  att  upprätthålla

könsmaktordningen. (Ås,  1982).  Det  finns  enligt  Ås  olika  härskartekniker  (1982)  bland  annat

objektifiering och våld eller hot om våld. Det är det första som Kakan Hermansson ger uttryck för

när  hon  säger  att  människor  kommenterar  att  hon  är  tjock,  dessutom äcklig  och  tjock.  Kakan

Hermansson och Nour El Refai har båda fått kommentarer som handlar om att de är fittor och en del
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innehåller också hot om våld i form av att kvinnorna ska knullas, vilket skulle kunna tolkas som hot

om våldtäkt. Hermansson får ofta kommentarer om utseendet. "Ja men jämt, men så är det generellt

med kvinnor när vi får hot och hat att det handlar så mycket om vårt utseende, och om våra kroppar.

Som en ständig en ständig påminnelse om att vi inte äger våra kroppar" (intervju, 2 maj 2014). En

klassisk kommentar till Kakan Hermansson, enligt henne själv, går ut på att hon är lesbisk för att

hon inte är snygg och för att hon inte fått ligga med någon kille och inte fått tillräckligt med kuk

(intervju, 2 maj 2014). Härskarteknikerna är i sin konstruktion sådana att de är svåra att värja sig

emot,  de  går  inte  att  bemöta,  eftersom de  siktar  in  sig  på  helt  andra  saker  än  vad  personen

egentligen har uträttat. Det är själva poängen att det som framförs inte alls har med saken att göra.

Typen av kommentarer är väldigt kränkande och smärtsamma, det bekräftar Kakan Hermansson

som säger att det gör ”så jävla ont”(intervju, 2 maj 2014). 

När Nour El Refai  var sidekick i Melodifestivalen 2008 var kritiken mot henne inte nådig. Hon

sågades av vanliga människor och av mediekritikerna, vilket fortfarande går att läsa i Expressen på

nätet. El Refai blev hårt ansatt medan den andre sidekicken, komikern Björn Gustafsson hyllades.

El Refai är precis som Hermansson säker på att de påhopp hon får i huvudsak handlar om att hon är

kvinna. Det används ord som ”feministfitta du är så jävla dum i huvudet” (intervju, 10 maj 2014).

El Refai får ofta kommentarer om att hon är en "bitter jävla manshatare" och det har till och med

gått så långt att näthatarna har ringt hennes bröder. Bröderna är vanliga personer som är lätta att få

tag i och för Nour El Refai är det jobbigt när familjen drabbas av sådant som egentligen är riktat

mot henne (intervju, 10 maj 2014). Det har förekommit att någon ringt och sagt till en broder att

"jag har dödat din syster" (intervju, 10 maj 2014). 

Medan övriga intervjuade beskriver kritik och hat som inte har med deras programledarjobb att göra

berättar  David  Druid  att  den  kritik  han  får  i  stort  sett  är  relevant  utifrån  hans  jobb  som

programledare (intervju 2 maj, 2014). Druid är medveten om att kombinationen av att han är vit

man och dessutom inte säger så kontroversiella saker förmodligen skonar honom från irrelevant

kritik. 

Så känns det

Hur programledarna mår hänger förstås också ihop med i vilken omfattning de får ta emot kritik,

om kritiken är relevant och om kritiken kan betraktas som hat eller hot. Framför allt handlar det  i

den här undersökningen om kritik, hot och hat som framförs via nätet. Kakan Hermansson är som

tidigare nämnts mest utsatt av de sex och hon anser också att det hon får ta emot i princip kan

betraktas som hat. Hon beskriver själv att alla positiva kommentarer hon får inte kan väga upp de



negativa.

Det känns skitjobbigt, och jag brukar säga så här. Jag får sååå jävla mycket kärlek av människor
på internet och på olika sociala medier och i verkligheten. Människor kommer fram till mig och
säger saker som, får man höra det en gång i livet ska man vara glad. " Du betyder så mycket,
tack för allt", men det är fortfarande så att det där negativa gör så jävla ont (intervju, 2 maj). 

Kakan  Hermansson  får  de  värsta  kommentarerna  och  hon  mår  också  mest  dåligt  av  dem.

Hermansson är också den enda av dessa sex profiler som känt att hatet gått så långt via hennes

blogg så hon polisanmält två gånger.

Hanna  Hellquist  påverkades  mer  förut.  Nu  säger  hon  att  hon  genom  att  se  ett  mönster  i

kommentarerna lärt sig att skaka av sig dem (intervju 6 maj, 2014). Nour El-Refai blir mest ledsen

och känner sig missförstådd av vissa kommentarer. Det kan handla om människor som visar att de

har fördomar som inte stämmer eller tar för givet att El Refai är på ett visst sätt (intervju, 10 maj

2014)

 Nour El Refai betonar att hon figurerar i olika forum och att det i sig innebär att hon måste bete sig

olika. Hon kan till exempel inte uppträda på samma sätt i P1 och i Barnkanalen som i P3. El Refai

blir särskilt ledsen när hon ser personliga påhopp, och hon menar att alla tar åt sig och blir ledsna.

"alla människor bryr sig och det är ett sånt jävla sätt att fortsätta kränka kvinnor som redan blir

näthatade att man säger men sluta ta åt dig, istället för att oj gud fan vad hemskt att du har det så där

"(intervju, 10 maj 2014). 

Att  utsättas  för  kritik  och hat,  som i  Kakan Hermanssons fall,  mer  eller  mindre  dagligen,  kan

naturligtvis också påverka så mycket att det också inverkar på sättet en person utför sitt arbete på.

Av de tre kvinnorna i undersökningen är det i dag bara just Kakan Hermansson som säger att hatet

påverkar henne så mycket att hon agerar på ett annat sätt än om hon inte utsattes för så mycket hat.

Hatet  påverkar hur Hermansson är och vad hon säger i sändning "Ja absolut, att jag blir mer tystare

och mer nervös och så där" (intervju, 2 maj 2014). Men det är inte bara frågan om att hon blir

tystare  och mer nervös,  den stora mängd hat  Kakan Hermansson utsätts  för påverkar  henne så

mycket att hon ibland känner att hon  ”bara vill lägga ner”.

Jaa absolut, nu är det här en speciell situation att jag är en offentliga person. jag går inte till
jobbet och är undersköterska utan  i mitt jobb lyssnar 600 000 personer på mig när jag jobbar.
Men jag vill inte att det ska vara så här att aaa nu får man bara helt enkelt ta att man får skit.
Tänk en vanlig arbetsplats att man skulle få mejl din feta jävla kossa, din jävla hora, du är flata
för att du inte fått kuk. En sån arbetsplast hade inte varit accepterad men bara för att jag är en
offentlig kvinna så verkar liksom folk tro att de kan säga vad som helst (intervju, 2 maj 2014). 

Hanna Hellqvist, som själv inte längre får ta emot så mycket kritik och hat tycker det är ledsamt och

sorgligt att åse det som nu Kakan Hermansson utsätts för. Så här säger Hanna Hellqvist: 
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Jag tycker det är så jävla sorgligt. Också märker jag att de som hatade mig från början att nu har
de någonting annat att gå på. En ny tjej som är feminist och gay och tjock. Så det är ju värsta
festen för dem och då klarar jag mig undan. Och då är de också så där att: Hanna vafan säg åt
Kakan. Och det var ju de som störde sig på mig från början. De här människorna som hör av
sig, man vill ju inte att de ska tycka om en heller (intervju, 6 maj 2014).

Kakan Hermansson är alltså den utan tvekan värst utsatta, vilket påverkar henne men också hennes

kolleger, som inte heller mår bra av att se en arbetskamrat få ta emot så mycket hat. Hermanssons

kolleger är otroligt påverkade av hennes situation. David Druid sätter ord på det som de övriga

också känner. "Jag tror att alla påverkas av det när vi är här i gruppen och ska ha kul och skön

stämning. Det kan ligga i bakgrunden och förstöra en sändning. Det är en vän som får skit utan

anledning"(intervju, 2 maj 2014). 

Ytterligare en tydlig skillnad i undersökningen är att männen inte tar åt sig av kommentarer på

samma sätt  som kvinnorna.  Henrik Torehammar är en vit  svensk man men också homosexuell,

något som han vet triggar igång folk men han säger ändå att han har "en liten sorts medvetenhet att

jag är en vit man och då kanske det är skillnad på att vara kvinna eller inte så jättevit med det här

med att inte ta åt sig" (intervju, 30 april 2014).

David Druid  får de mildaste kommentarerna och han säger själv  att han "har lätt att stöta bort

negativa kommentarer" (intervju, 2 maj 2014). Men trots det håller han med om känslan när man

ser något negativt skrivet om sig själv "om det kommer tio positiva kommentarer och en negativ så

är det ju den negativa man ser" (intervju, 2 maj 2014).  

Kodjo  Akolor  tycker  att  det  är  skillnad på hur  kritiken ser ut,  om det  är  något  som har  med

arbetsinsatsen att göra eller om det bara riktar sig mot personen Kodjo Akolor. Han betonar att det

var värst i början av programledarkarriärren. Akolor har svårt att förstå sig på människor som har

behov av att hata och säger så här:

 Det kändes väl mer i början, nu känns det ju också att jag inte vill att alla ska tycka om mig, jag
vill inte vara älskad utav alla. Det har aldrig varit mitt syfte eller mål, jag vill att de som tycker
om mig ska tycka om mig just för det. Sen så kan de som hatar mig gärna hata mig för att de
inte gillar det jag gör men hata inte på min person. Man måste kunna göra skillnad på person
och sak. Om du inte tycker att jag underhåller bra så fine  I can live with it. Men sen om du
hatar mig bara för att jag är svart så tycker jag att du har rätt till din åsikt men sen att du känner
ett överväldigande behov att hör av dig och ge det till mig kan vara trist. Jag vet inte vad det är
som sitter i en människa som gör att man känner ett sånt förakt att man måste få ut det på det
sättet (intervju, 1 maj 2014).

Även Akolor berättar att han ibland blir ledsen och tar åt sig av kritik, men hur han mår av kritiken

beror mycket på vad han har för dagsform (intervju, 1 maj 2014)

För Henrik Torehammar och Hanna Hellquist var det värst i början av karriärerna. Då tog de mer

illa vid sig. Med åren har båda lärt sig att skaka av sig och inte ta åt sig av elaka kommentarer.  



Samtliga av de intervjuade är överens om att det är tufft att vara ny programledare i ett populärt

program och för att värja sig lite mot allt hat så anser de att man inte bör läsa sina egna jobbmejl

den första tiden. Det är enligt de sex programledarna viktigt, framför allt i början, att man omger sig

med personer som förstår och bygger upp en. Kodjo  Akolor anser att man ska försöka vända det

negativ till något positivt. Han uttrycker det så här med sina egna ord: 

Vänd din story till ilska och vänd din ilska till inspiration. Och använd din inspiration genom att
arbeta bättre och hårdare och liksom kör. Låg aldrig någon hålla tillbaks dig, låt aldrig någon
säga att det inte går. Skulle jag lyssnat på alla människor som gett mig råd så vet jag inte var jag
skulle varit idag. Att våga tror på dig själv och när det blåser i motvind fortsätt gå, fortsätt alltid
röra dig framåt. Det är det viktigaste jag lärt mig, man kommer inte alltid göra allting bra och
det är ett orimligt krav att ställa på sig själv, men gör alltid ditt bästa och ibland räcker det inte
till men det är ok att inte alltid vara bäst (intervju, 1 maj 2014).

Att kontakta näthatarna

Enligt forskning som gjorts vid universitetet i Haifa i norra Israel och som Dagens Nyheter skrivit

om är  det  inte  i  första  hand anonymiteten  utan det  är  avsaknaden av ögonkontakt  som är  den

främsta  orsaken  till  att  vi  är  mer  elaka  på  nätet  än  i  verkliga  livet.  (DN,  2012).

Diskrimineringsbyrån i Uppsala skriver om samma forskning och betonar det faktum att nätet ger

distans. (Diskrimineringsbyrån Uppsala, 2013). 

Kodjo Akolor menar att det är viktigt att ha en dialog och svarar därför på allt som skrivs till honom

( intervju, 1 maj  2014). Henrik Torehammar tycker att  det är viktigt  att  bemöta kritik som har

relevans  (intervju 30 april,  2014).   Hanna Hellquist  däremot  svarar  inte  på någonting,  inte  det

negativa men inte  heller det positiva (intervju, 6 maj 2014). 

Kakan Hermansson bestämde sig en dag för att ringa upp en av dem som gett sig på henne, vilket

hon skriver utförligt om i sin blogg 5 maj 2014, och även om personen medan samtalet pågick inte

tog tillbaka sina elakheter fick hon efteråt ett sms där personen bad om ursäkt (Nöjesguiden, 2014).

Därmed överensstämmer Hermanssons erfarenheter med undersökningen från universitetet i Haifa. 

Kakan Hermansson besvarar långt ifrån alltid det hat hon får,  när hon får kommentarer som "det

enda jag vill bidra med feministiskt är att köra upp en kniv i din fitta" (intervju, 2 maj 2014) tycker

hon att det är svårt att hitta ett passande svar. 

Att kritiserandet upphör när den som kritiserar får en reaktion bekräftar också Kodjo Akolor, som

alltså svarar på all kritik som kommer till honom och som inte är anonym. Akolor brukar avsluta

sina svar med att han önskar personen all lycka och med puss och kram. Efter det händer det sällan

att  personen  hör  av  sig  något  mer  (intervju,  2  maj  2014).  Enligt  Tomas  Granryd,  P3:s
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kanalansvarige, handlar näthatet om ett rop på uppmärksamhet och bekräftelse, och han pekar på att

när programledarna tar sig tid att svara på ett schysst sätt eller när han själv svarar så brukar det

resultera i att hatandet från just den personen slutar där (intervju, 8 april 2014).

Resultat
Kvalitativa  intervjuer  är  ingen  metod  som  man  egentligen  kan  använda  för  att  dra  generella

slutsatser. Huvudsyfte med uppsatsen var inte heller att dra allmängiltiga slutsatser utan att få svar

på frågor kring hur sex av P3:s största programledarprofiler upplever eventuell kritik, hat och hot

som  de  får  via  nätet  och  om  det  är  någon  skillnad  mellan  män  och  kvinnor  vad  gäller

kommentarernas omfattning.  Frågorna har besvarats och programledarna ger en samstämmig bild

såväl av hur kritiken och hatet ser ut som vem som drabbas. De sex intervjuade ger också samma

analys av varför det är så.

Genom att koppla programledarnas svar till tidigare forskning och teorier har det utkristalliserat sig

ett mönster som knappast kan vara en slump. Det som programledarna upplever överensstämmer

med den forskning som gjorts och även med analyser av näthatet, som går ut på att det inte är ett

näthat  utan  ett  hat  som  utgår  från  maktstrukturer.  Hatet  är  gammalt,  arenan  är  ny.  Arbetets

huvudslutsats är att det i första hand är kvinnor som hatas via nätet. Även de som också eller bara

tillhör någon av grupperna homosexuella och ”annan etnisk bakgrund” utsätts också.  Men allra

värst är hatet, som det faktiskt handlar om, mot kvinnor. Och som undersökningen visat, kvinnor

som är belastade med annat som inte heller överensstämmer med normen, som att de är tjocka,

homosexuella och säger vad de tycker drabbas värst. Kakan Hermansson är ett exempel, men hon är

inte  ensam om att  utsättas  för  stora  mängder  hat.  Det  visar  bland annat  Uppdrag Gransknings

program  Män som hatar kvinnor.  Den här undersökningen har också visat att normen, den vite

heterosexuella mannen nästan helt kommer undan. Den ende som helt uppfyller den normen, David

Druid  är  ensam om att  få  kommentarer  och  kritik  som handlar  om hur  han  sköter  sitt  jobb.

Kommentarerna  är  alltså  relevanta.  David  Druid  är  den  ende  som  inte  heller  utsatts  för  hat

(intervju, 2 maj 2014).

Samtliga som intervjuats, inklusive P3:s kanalansvarige Tomas Granryd bekräftar att kvinnor har en

större uppförsbacke än män när de är nya programledare. Det finns också en större acceptans för

män att ta ut svängarna. Generellt går det enligt Tomas Granryd fortare för män att bli accepterade



än för kvinnor (intervju, 8 april 2014)

Fler av de teorier som relateras till har många år på nacken. Det var länge sedan Berit Ås utvecklade

sina härskartekniker. Ändå används de, visar intervjuerna med de sex programledarna, än i dag som

en metod att  trycka ner framför allt  kvinnor.  Det som kvinnorna i  undersökning utsatts  för via

kommentarer på nätet är objektifiering och hot om våld.

Männen  som  intervjuats  mår  inte  lika  dåligt  som  kvinnorna  av  den  kritik  de  får.  En  av

anledningarna kan just vara att det männen utsätts för inte handlar om härskartekniker och därmed

inte  riktar  in  sig  på  deras  kroppar..  Det  gör  däremot  kommentarerna  till  kvinnorna.   Kakan

Hermansson förklarar "Ja men jämt, men så är det generellt med kvinnor när vi får hot och hat att

det  handlar  så  mycket  om  vårt  utseende,  och  om  våra  kroppar.  Som  en  ständig  en  ständig

påminnelse om att vi inte äger våra kroppar" (intervju, 2 maj 2014). Kvinnorna är objekt och enligt

Kakan Hermansson gör det ont att få kommentarer som "det enda jag vill bidra med feministiskt är

att köra upp en kniv i din fitta" (intervju, 2 maj 2014). Sådana kommentarer besvarar hon aldrig.

Annars är de intervjuade överens om att när de som hatar får svar upphör de med hatet. Det är också

en slutsats som forskarna vid universitet i Haifa dragit (DN, 2012). 

 Den homosexuella, överviktiga och feministiska kvinnan Kakan Hermansson är den som är mest

utsatt av de sex programledarna. Anledningarna att ge sig på henne blir många för dem som hatar.

Att Kakan Hermansson är så utsatt för hat påverkar henne så mycket att hon ibland funderar på att

”lägga ner” (intervju,  2 maj  2014).  Det  påverkar också hennes kolleger som mår dåligt  av det

Hermansson utsätts för.

Därmed är ytterligare en slutsats av undersökningen att hat på nätet skadar och att det kan innebära

att personer som utsätts också blir försiktigare i sitt programledarskap. Även det bekräftar Kakan

Hermansson när hon säger att hon blir tystare (intervju, 2 maj 2014).
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Diskussion

Män som hatar kvinnor, det är inte näthat utan kvinnohat på en ny arena och det bottnar i samhällets

maktstrukturer. Vi har hört det förut, ändå är det exakt det som den här uppsatsen kommit fram till. 

De teorier som uppsatsen relaterar till är många väldigt gamla. Det handlar om den marxistiska

teorin om hegemoni som skapades av Antonio Gramsci, om Berit Ås härskartekniker och förstås om

Yvonne Hirdmans könsmaktstruktur. Trots att det idag finns en medvetenhet kring de uppräknade

teorierna och trots att mycket i samhället förändrats till det positiva kvarstår fakta: Män fortsätter att

hata kvinnor, även unga kvinnor vars jobb är att underhålla radiolyssnare. Teorierna må vara från en

annan tid, men de är fortfarande brännande aktuella. Man behöver inte vara marxist för att ansluta

sig till  teorin om hegemoni, att de som har makten vill behålla den och att vi andra accepterar

situationen som den är, och det är svårt att hitta en annan förklaring till hatet än att det bottnar i en

könsmaktstruktur. Ytterligare ett argument för det är att det inte är konstruktiv kritik kvinnorna får

via nätet utan hat som riktar in sig på deras kroppar och utseenden.

Även män utsätts, men då handlar det om att de har annan hudfärg eller är homosexuella. Den ende

i den här undersökningen som inte utsatts för hat är en vit heterosexuell man. Vi ger oss alltså år

2014 på  personer  som inte  överensstämmer  med det  normala  svenska.  Det  är  märkligt,  det  är

förfärligt, det är sorligt.

Vad är det som gör att vissa hatar? Varför har vi inte kommit längre? Två frågor att fundera kring,

men  som  inte  fått  något  svar  i  den  här  uppsatsen.  De  som  hatar  via  nätet  är  förstås  inte

representativa för befolkningen men det de utsätter människor av kött och blod för, i det här fallet

unga människor i början av sina yrkeskarriärer, gör skada. Det gör ont att bli hatad inte för något

som man gjort, utan för den man är. Ta Kakan Hermansson, hon har ett förhållande med en annan

kvinna, hon säger vad hon tycker, hon har tatueringar, hon har starka politiska åsikter och hennes

kropp väger mer än 59 kg. Hon bryter alltså mot alla normer och samhällsstrukturer som finns kring

rollen att vara kvinna. Det går inte att låta bli att fundera kring hur hon hade blivit bemött om hon

varit man. Ta övervikten, att var tjock är definitivt inte okej för en kvinna medan det inte tycks vara

några större problem för en man. Det går att vända på perspektiven och fråga sig om Leif GW

Persson hade blivit  så uppskattad och mottagen på samma sätt  om han varit  kvinna.  Skulle  en

överviktig,  flåsande,  nonchalant kvinna som på fritiden älskar  att  dricka och jaga kunna bli  en

älskad TV-personlighet? Förmodligen är svaret nej. Lef GW Persson bryter faktiskt också mot en

rad normer kring hur vi ska uppträda, men det accepterar vi som TV-tittare. Och även om vi ibland

skrattar åt honom ser vi honom som den expert han är och vi tror på det han säger. Leif GW Persson

är  intressant  ur  många aspekter.  Det  är  till  exempel  svårt  att  föreställa  sig  att  han skulle  vara

mottagare av hat och kritik som skulle kunna betraktas som en härskarteknik och där hans utseende



var huvudpoängen. Alltså sådant som de kvinnliga programledarna får stå ut med.

Att gradera hat och hot är förstås svårt. Varje individ vet vad just de upplever som värst.  Av allt det

som de personer som intervjuats utsatts för har bara två kommentarer lett till polisanmälan och det

gäller Kakan Hermansson. I det här arbetet har det inte grävts djupare i det. För det här är inte

någon uppsats om det juridiska utan om upplevelser och känslor. Därför har uppsatsen inte heller

gått in på hur juridiken kring hat på nätet ser ut och om det finns förutsättningar att de som hatar

skulle kunna dömas.  Av det som de sex personer som intervjuats sagt är det sexistiska hat som

kvinnorna utsätts för det som gör en mest illa berörd. Det är inte bara ett sexistiskt innehåll, tonen är

dessutom ofta hotfull. Det är det som Nour El Refai beskriver som att man måste passa sig som

kvinna eftersom män kan bli aggressiva och hota med våldtäkt. Det är meningar som innehåller ord

som knivar, fittan, knullas.  Det som framför allt Kakan Hermansson och Nour El Refai berättar om

är exakt samma sak som kvinnorna i Uppdrag Gransknings program upplevt. Kvinnor i olika åldrar,

med olika bakgrund och yrken utsätts för samma typ av kränkningar. År efter år.  Att de kvinnor

som intervjuats och de kvinnor Uppdrag granskning hade med i sitt program finns i offentligheten

är, ingen som helst förmildrande omständighet. Ingen ska behöva tåla hat.  Och det är en stor fara i

att samhället får acceptans, att vi tycker om inte att kvinnorna ska skylla sig själva så i alla fall att

de ska skaka av sig hatet. Det är hatarna som ska få strålkastarljusen i sina ansikten och sluta hata. 

Programledare är helt vanliga människor med samma uppsättning organ som vi andra, som inte

syns i offentlighetens ljus. Visst är en slutsats av den här undersökningen att man med åren lär sig

att hantera en del av kritiken och jobba med den. Men det tål att upprepas hur många gånger som

helst: det gör ont att läsa elaka, hatiska personpåhopp om en själv. Det borde de som hatar få veta,

varje gång de skriver något hatiskt.  I ett längre perspektiv är en fundering vad det gör med de här

kvinnorna. Hur kommer de att må om fyra-fem år? Eller är de inte intressanta längre då? 

Om hatet får kvinnorna att tystna har hatarna vunnit. 

Till sist är det ändå viktigt att påpeka att det trots allt finns hopp. Hat och näthat diskuteras flitigt.

Debatten om kvinnors och andra gruppers utsatthet pågår. TV 3:s Trolljägarna söker upp hatarna

och ställer  dem till  svars. De intervjuade programledarna i  den här uppsatsen får också väldigt

mycket stöd och kärlek. 

Kanske kan vi trots allt hoppas på en förändring. Även om den går långsamt. 
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Fortsatt forskning

Det finns många intressanta spår att fortsätta skriva om inom ämnet nätkritk och hat.  Det vore

intressant att  fortsätta forskningen genom att ha samma frågeställningar som i den här uppsatsen

men istället för att jobba kvalitativt skulle man göra en kvantitativ undersökning. En större mängd

data och information skulle samlas in då. Det vore intressant att göra enkäter med en hel kanal, till

exempel P3:s programledare för att få fram en tydlig statistik över hur P3:s programledare mår och

vilka  som  utsätt  för  den  värsta  kritiken  och  hatet.  Här  skulle  man  också  kunnat  fördjupa

diskussionen och forskningen kring etnicitet och sexualitet. 

Att ta reda på om programledare på P4:s lokala kanaler också får kritik och hat på samma sätt som

när det gäller P3 vore spännande. Då kan man också jämföra.

Idag finns program som Trolljägarna på TV3 där man avslöjar människorna bakom kommentarerna.

Via sociala medier är det många som via sina profiler tydligt uttrycker hatiska kommentarer och det

vore av intresse att kontakta så många av dem som är möjligt för att se vilka som svarar och ställer

upp på en intervju. Slutligen skulle en beteendevetare intervjuas om vad som leder fram till hat och

om det går att  säga att det är en "viss" typ av människor som hatar via nätet.
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Bilaga

Intervjuguide 

Frågor                                                                                                                         Stödord

1. Får du mycket kritik via nätet?                                            Dagligen? Mest negativt eller positivt?

2. Vad handlar kommentarer oftast om?                                           Relevans med arbetet? Exempel ?
                                                                                                     Skillnad Anonyma/ undertecknande?

3. Skulle du säga att du blivit utsatt för Näthat?                                                  När, hur polisanmält?

4. Hur känns det när du får negativa kommentarer?                                                 Ledsen, arg, glad

5. Hur känns det när du får positiva kommentarer?                                              Hur bemöter du det?

6. Varför tror du att just du får kritik?                                   Etnisk bakgrund, kvinna, homosexuell

7. När under din karriär skulle du säga att du fått
    mest kritik?                                                                          Vissa situationer värre än andra? Vilka?
                                                                                                                                                  
                                                                                                                             Gjort då? provocerat?

                                                                                                                 Ökar/minskar kritiken ju mer
                                                                                                                  offentliga man bli?

8. Hur jobbar din arbetsplats kring det här?             bra/dåligt? Exakt gjort? stöd? Hur bör dom göra?

9. Vad för slags personligheter eller människor                    Kvinnor, sticker ut, bakgrund, sexualitet,
är mest utsatta för nätkritik/hat tror du?

10.Finns det en större acceptans för offentliga män                                              Om ja på vilket sätt?



 som tar ut svängarna än för offentliga kvinnor som gör samma sak? 

11. Vad har du lärt dig inom det här ämnet                           Trollen, psykiskt, bearbeta, inte läsa mejl
under dina år i offentligheten?
 

12.Utifrån dina erfarenheter vad skulle du ge för
 råd till någon som går igenom samma sak?                                  Prata med chefen, inte läsa, bemöta

13.Är det något mer du känner att du vill 
tillägga innan vi avslutar intervjun?
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