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Sammandrag: Denna pro gradu granskar kopplingen mellan sexualitet, samhällelig makt och våld i 
världsbilden hos unga män som dragits till högerextremistiska rörelser i dagens samhälle samt tidigare i 
historien. Den analyserar boken Ilman skriven av den finske högerextreme författaren och essäisten Timo 
Hännikäinen med hjälp av referenser från historie-, medie- och samtidsforskning för att placera den in i en 
bredare kulturell och politisk kontext.

Avhandlingen undersöker hur en självupplevd känsla av ensamhet, sexuell frustration eller sexuell motvilja 
hänger samman med en bredare känsla av hotad makt och hotad manlighet och hur konkreta eller 
symboliska våldshandlingar kan fungera som ett sätt för män som känner sig hotade att försöka återerövra 
sin makt och agens. Den jämför Klaus Theweleits analyser av biografisk och fiktiv litteratur från 20-talets 
tyska frikårer i hans verk Mansfantasier med den irländska forskaren Angela Nagles kartläggning av 
misogyna internetforum i hennes verk Kill all Normies från 2017, och undersöker hur dessa båda respektive 
forskares teorier hänger samman och kan appliceras för att undersöka Hännikäinens bok.

Avhandlingen innehåller också en mediekritisk analys av hur samtida massmediebevakning av de fenomen 
som avhandlingen undersöker kan inverka på hur de utformas. Syftet är att göra en tvärvetenskaplig analys 
av ett aktuellt fenomen för att ge upplägg till vidare forskning i flera olika riktningar.

Slutsatsen av min undersökning är att hotet från ensamma, alienerade unga män i alla fall delvis 
sensationaliserats av massmedia och förvandlats till en så kallad ”moralpanik”, men att denna moralpanik i 
sig kan spela en roll för att radikalisera och politisera något som börjat som en subjektiv, personlig känsla av 
ensamhet eller alienation. Den visar också hur den grundläggande kopplingen mellan hotad sexualitet och 
politiskt våld inom den högerpopulistiska rörelsen har politiska rötter som sträcker sig ända tillbaka till denna 
rörelses uppkomst. 
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1. Inledning och frågeställning

Jag har valt ämnet högerpopulism och manligt utanförskap för min pro gradu-avhandling av flera 

orsaker. Det faktum att min ämneshelhet, Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är 

tvärvetenskapligt och blandar element från flera andra ämnen gjorde att jag ville ha ett tema och en 

metod där jag får chansen att utnyttja alla de varierande saker jag lärt mig under mina studier och 

kombinera dem på nya sätt. Jag ville också få chansen att ta mig an ett tema som är relevant för 

samtiden. Dessutom ville jag, om möjligt, skapa någon form av tematisk kontaktpunkt till ämnet för

min kandidatuppsats i nordisk litteratur, där jag utforskade destruktiva dysfunktionella mansideal 

och våldstematik i samtida och historisk skandinavisk litteratur (Ekman 2016). Jag kommer att 

inleda med att redogöra för min idé.

Under det gångna decenniets lopp har västvärldens politiska landskap genomgått en omvälvande 

förändring. I kölvattnet av den ekonomiska kollapsen 2008 har varianter av aggressiv nationalistisk 

högerpopulism spridit sig och ökat sitt inflytande i ett flertal länder världen över, till en grad som 

tyder på att denna politiska strömning kommer att vara en del av det politiska landskapet för en 

överskådlig framtid snarare än ett kortlivat protestfenomen. (Gebler & Regel 2018, s.25) Politiker 

som Brasiliens Jair Bolsonaro, USA:s Donald Trump, eller Indiens Narendra Modi har 

framgångsrikt lyckats mobilisera väljarnas vrede över dysfunktionella politiska system, minskande 

ekonomiskt välstånd eller verkliga eller imaginära yttre hot för att komma till makten.

Också i europeiska länder, som till exempel här i Finland, har sannfinländarna lyckats mångdubbla 

sitt stöd, under en tid medverka i regeringen och de utgör i dag ett av de större, tongivande 

oppositionspartierna. Under sin nya ordförande Jussi Halla-Aho som ersatte den tidigare Timo Soini

har partiet ytterligare skärpt sin retorik och politiska position och upprätthållit en inofficiell 

samverkan med radikalare högerextrema element som väckt uppståndelse och skarp kritik i 

nyhetsrubrikerna. Detta har också haft en bredare effekt på den politiska kartan i stort: den konflikt 

som vårvintern 2021 flammade upp kring Samlingspartiets borgmästarkandidat i Helsingfors visar 

att också äldre, etablerade partier påverkats och tvingats fundera ut nya sätt att förhålla sig till de 

utmaningar som denna nya politiska strömning innebär. (Se bl.a. Paakkanen & Aholainen 2021, 

Malmberg 2021)

De olika högerpopulistiska rörelserna och politikerna i olika länder har stora inbördes skillnader: 

det kan röra sig om tidigare marginella småpartier som plötsligt ökat sin makt och sitt inflytande, 



som Sannfinländarna eller svenska Sverigedemokraterna, eller om enskilda figurer som utnyttjat det

förändrade politiska läget för att öka sin egen makt inom en äldre, mer etablerad institution (Donald

Trump i Republikanska partiet eller Boris Johnson i brittiska Tories).

Också de väljare som söker sig till högerpopulistiska partier är en allt för varierande och heterogen 

grupp för att placera under en enda kategori, vilket bland annat Heiko Gebler och Sven Regel 

konstaterar i sin undersökning från 2017 ”Who Votes Right-Wing Populist? Geographical and 

Individual Factors in Seven German States” (Gebler & Regel 2017). Väljarna som dras till 

högerpopulistiska partier är en brokig koalition som dras till olika delar av ideologin, och som också

kan förändras över tid då till exempel ett relativt nygrundat parti utan fast institutionell identitet 

genomgår tvära förändringar i samband med ledarbyten. Gebler och Regel nämner den tyske 

tidigare AfD-ledaren Bernd Luckes avgång som en brytpunkt som markerade en radikalisering av 

AfD och ett skifte i dess väljarprofil, men jag ser också paralleller till Sannfinländarnas nuvarande 

ordförande Jussi Halla-Aho och hans politiska kupp mot den tidigare ledaren Timo Soini. (Gebler &

Regel 2017, s.24. Särkkä 2017)

Även om Gebler och Regel varnar för att kategorisera alla högerpopulistiska väljare i en enda snävt 

definierad grupp, så identifierar de vissa gemensamma nämnare som förenar majoriteten av dem. 

En av dessa nämnare är ett allmänt missnöje med samhällets status quo, en annan är manligt kön. 

(Gebler & Regel 2017, s.11, 24) Min avhandling undersöker en specifik avart av manligt missnöje 

som jag tror att utgör ett viktigt delelement i uppbyggnaden av den nya högerpopulistiska 

identiteten.

Det handlar inte om att ge en fullkomligt uttömmande analys av ett politiskt fenomen som är för 

mångsidigt och föränderligt för att enkelt benas ut i en enda pro gradu-avhandling, utan om att 

specifikt skärskåda en viss beståndsdel för att undersöka den roll som den spelar i en mångsidigare 

helhet. Elementet som jag riktar särskild uppmärksamhet mot i denna avhandling är (specifikt cis-

heterosexuell) manlig sexuell frustration och hur den söker sig politiska, ibland också våldsamma 

utlopp. Jag undersöker i min avhandling den så kallade ”Incel” och ”Red Pill”-ideologin, dess 

uppkomst och utveckling i marginella avkrokar i det västerländska samhällets mediesfär, dess 

historiska paralleller längre bakåt i tiden och de mediereaktioner den väckt då nya aktuella skeenden

fått den att uppmärksammas på nya sätt i de så kallade ”mainstream-medierna” utanför de 

internetforum där den först kristalliserats. Slutligen undersöker jag vilka mekanismer och 

drivkrafter som kan få en från början opolitisk känsla av ensamhet och alienation att politiseras och 



förvandlas till bränsle för en radikal högerextrem ideologi eller till och med för att motivera 

verkliga våldsdåd mot upplevda motståndargrupper.

Jag ger en noggrannare definition av och historisk bakgrund till termerna ”Incel” och ”Redpill” i 

mitt tredje kapitel, men i korthet rör det sig om en självidentifierande term för män som upplever 

sig sexuellt eller romantiskt missgynnade av de kulturella normer som råder kring heterosexuell 

samlevnad i det västerländska samhället. Dessa män knyter kontakter och skapar en inbördes 

solidaritet via anonyma internetforum. Somliga, kanske en majoritet, av dem nöjer sig med 

halvironiska skämt och självhat, andra tröstar sig med bittra fantasier om hämnd mot kvinnor som 

försmått dem och drömmer om en radikal samhällsomvälvning som skulle begränsa kvinnor 

självständighet och rörelsefrihet för att öka de ensamma männens sexuella makt. En liten, men 

växande, minoritet av dem har skapat rubriker då deras hat eggat upp dem att förflytta sig från 

Internetforumen och begå blodisande hat- och våldsdåd i verkliga livet som väckt explosiv 

medieuppmärksamhet. (Se Taylor 2018, Zimmer 2018, Kay 2006, Myers 2018, O’Neill 2014, m.fl.)

Jag fokuserar i kapitel 4 noggrannare på denna medieuppmärksamhet och dess långt gående och 

komplicerade effekter, men nu räcker det med att konstatera att den gjort denna grupp av tidigare 

osynliga och ignorerade, ensamma och alienerade, män synliga på ett nytt sätt. Den har kritiserats 

för att vara ensidigt stigmatiserande för alla män som av någon anledning är ensamma och olyckliga

eller lider av psykisk ohälsa. Men den har också synliggjort hur denna grupp av missnöjda individer

som söker efter djupare mening i sitt liv kan fungera som en fertil rekryteringsbas för politiska 

extremrörelser som vill utmana det samhälle som fått dem att känna sig missgynnade.1

 

Kopplingen mellan högerpopulism och -extremism och en hämndlysten manlighet som upplever sig

missgynnad och vill återta kontrollen, med våld om så krävs, är inte ny. Tvärtom fanns det redan då 

fascismen för första gången spridit sig över Europa de som kunde peka på hur dess utstuderade 

ritualer, brutala våldsdyrkan och modernitetsfientlighet fungerade som ett skydd för en sårbar, hotad

mansbild. I avsnittet Teoretiska källor, presenterar jag den författare och det verk som jag kommer 

att förlita mig på som historisk referenspunkt i min analys.

1 Också Sannfinländarna som parti har flörtat med antifeminism och kritik av liberala sexuella normer som en politisk 
strategi. Den 8 juni 2020 släppte partiets affilierade tankesmedja Suomen Perusta en bok som de beställt av filosofen 
Jukka Hankamäki. I boken, Totuus kiihottaa (ung. övers. ”Sanningen hetsar upp”) kritiserar Hankamäki vad han kallar 
mediernas ”vänsterpopulism”, censur, invandringspolitik och andra högerpopulistiska favoritämnen men får också in ett
avsnitt om feminism och sexuella trakasserier som väckte uppmärksamhet och debatt och kritiserades som 
kvinnofientligt. Suomen Perusta drog senare tillbaka publiceringen av boken efter kritik. (Hara & Konttinen 2020)



2. Källor och avgränsning

Huvudkällor

En utmaning med denna avhandling är att jag tagit mig an ett högaktuellt ämne som ständigt 

förändras och utvecklas då nya händelser i Finland och i världen ger upphov till nya forskningsrön 

och kulturella observationer som, om jag skulle vilja att den förblir högaktuell, skulle tvinga mig att

konstant gå tillbaka och föra in nya inlägg i min text. Samtidigt är min ambition med detta projekt 

att blicka lite längre bakåt och ge en närhistorisk förankring åt de dagsaktuella fenomen vi ser 

omkring oss i dag. Jag har därför valt att som huvudsakligt undersökningsföremål använda en finsk 

bok från år 2009, och försöka tolka den genom att jämföra den dels med en relativt färsk 

mediediskussion från 2010-2020-talet, och dels med forskning som går tillbaka till 20- och 30-talet 

för att analysera historiska exempel på högerextremistisk identitetskonstruktion.

Huvudföremålet för min undersökning är essäsamlingen Ilman. Esseitä seksualisesta 

syrjäytymisesta (egen övers. ”Utan. Essäer om sexuell utslagning”) utgiven år 2009 av den finske 

kritikern, diktaren och redaktören Timo Hännikäinen. Hännikäinen har blivit något av en central 

profil inom finska högerextrema kretsar genom sin medverkan i arrangemangen kring den 

nationalistiska fackelmarschen i Helsingfors på Finlands självständighetsdag. Han är också 

chefredaktör för den nationalistiska tidningen Sarastus. (Parkkari, 2018) För den som inte är insatt i

finländska nynationalister är Hännikäinen kanske främst bekant för att han sommaren 2015 

passerade mainstream-nyhetströskeln efter att i berusat tillstånd skickat plumpa, aggressiva och 

sexuellt laddade meddelanden till Kvinnoförbundet Unionen och stödtjänsten för våldsutsatta 

kvinnor Naisten Linja vilket ledde till att hans tidigare förlag Savukeidas avbröt sitt samarbete med 

honom. (Sarhimaa 2015)

Hännikäinen väckte också uppmärksamhet då han år 2009 gav ut boken Ilman där han berättar om 

sina egna erfarenheter av att vara ensam och impopulär bland kvinnor. Utgående från dessa egna 

erfarenheter lägger han fram en tes om ett genomsexualiserat samhälle där somliga människor 



utnyttjar sin sexuella åtråvärdhet eller status för att ”monopolisera” tillgången till sexuella partners 

och skapa en växande grupp missgynnade, ensamma, ”sexuellt utslagna” i samhällets marginal.

Jag har valt Hännikäinens bok eftersom han och den utgör ett föregångsexempel på intersektionen 

mellan sexuellt präglad manlig frustration och en politisk antimodernism och antiliberalism med 

antifeminismen som brygga.

Som en av de tidigare inhemska skribenter som gjorde en uttalat ideologisk koppling mellan manlig

ensamhet, antifeminism och högerextremism utgör han ett särskilt intressant exempel på ett 

tankespår som skulle komma att bli centralt inom den nya högerpopulismen världen över. Men 

samtidigt som hans sätt att sammanfoga pusselbitarna i sitt resonemang var nytt så var 

komponenterna samma som tidigare i högerextremismens historia: kvinnan och sexualiteten har 

alltid varit effektiva och flitigt utnyttjade propagandavapen för att väcka känslor i unga män och om

detta finns också intressant tidigare forskning att tillgå som jag kommer att redogöra närmare för i 

ett eget avsnitt.

Jag kommer också att göra hänvisningar till Alex Lee Moyers dokumentärfilm från 2020, Tfw No 

Gf, som är ett försök att ge en mer förstående och till och med sympatiskt mänskliggörande bild av 

de ensamma män som utgör dess huvudpersoner. Filmen hyllades av kritiker men väckte också 

debatt eftersom den väljer att vända bort fokus från den politiska aspekten av sina huvudpersoners 

identitet för att i stället fokusera på deras personliga sorg och sökande efter mening i alienationen. 

(Dickson 2020, Gabert-Doyon 2020, Laman 2020). Som ett opolitiskt verk är den således inte helt 

användbar i min analys men det rör sig ändå om en informativ och intressant inblick i incel-

subkulturen som jag hoppas kunna visa att har flera kontaktpunkter också med mitt tema, så jag 

kommer att referera till den återkommande i mitt arbete.

Förutom dessa kommer jag att använda ett flertal olika artiklar och kolumner publicerade i tidningar

och online-medier som inhemska Helsingin Sanomat eller Yle till brittiska BBC eller amerikanska 

Politico eller Vox,  för att illustrera exempel på olika slags attityder eller åsikter som fått plats i den 

bredare mediediskussionen om det ämne som jag behandlar. Filmen The Joker vars premiär jag 

använder som exempel för att analysera en moralpanik relaterad till ”Incel”-fenomenet var en 

amerikansk film som hade premiär i USA, och det är också i USA och den engelskspråkiga världen 

som största delen av alla incel-relaterade våldsdåd och masskjutningar skett. Därför är mitt urval av 

artiklar och mediematerial som jag förlitar mig på i min analys övervägande taget från 

engelskspråkiga, främst amerikanska medier.



Teoretisk bakgrund

För min teoretiska bakgrund kommer jag huvudsakligen att förlita mig på två verk. Det första är 

Klaus Theweleits bok Mansfantasier (utkom på tyska 1977, på svenska 1995). Den tyske 

sociologen Theweleit analyserar i sin bok utvalda exempel på så kallad ”Freikorpslitteratur”. De 

tyska frikårerna, Freikorps, var paramilitära privata arméer som främst rekryterades bland före detta

underofficerare och soldater med borgerlig bakgrund från den kejserliga tyska armén för att slå ner 

socialistiska uppror i Tyskland och de baltiska länderna under de turbulenta åren efter Tysklands 

förlust i Första Världskriget. Dessa revanschlystna krigare skulle senare också utgöra kärnan i 

Hitlers NSDAP. (Theleweit 1995, s. 29-35)

Frikårerna gav upphov till en helt egen genre av populärlitteratur då deras memoarer och fiktiva 

versioner av deras äventyr publicerades i bokform efter kriget och oroligheternas slut. Theweleit 

analyserar dessa äventyrsskildringar och särskilt hur de skildrar kvinnor som suspekta eller hotfulla 

intränglingar i den manliga krigargemenskapen. Hans undersökning av manlig våldsglorifiering, 

misogyni och krigargemenskap som en frodig grogrund för fascism var verket som inspirerade hela 

idén för min uppsats. Theweleit har tidigare utnyttjats i finländsk historieforskning bland annat av 

Juha Siltala, t.ex. i hans uppsats ”Röda gardets kvinnor” i Historisk Tidskrift för Finland. (Siltala 

1996)

Theweleit utkom också år 2015 med boken Das Lachen der Täter (egen övers: 

”Gärningsmannens skratt”) där han analyserar Anders Behring Breivik och hans 

massmord på Utøya enligt en utveckling av samma tankegångar som han först undersöker 

i Mansfantasier (Høyer Leivestad 2019). Detta verk är dock i skrivande stund endast 

tillgängligt på tyska. Även om Breiviks dåd uppvisar vissa likheter med de våldsdåd som 

jag fokuserar på i min uppsats finns det också skillnader mellan Breivik och de så kallade 

”Incel-männen” jag fokuserar på. Jag kommer därför att förlita mig på Theweleits tidigare 

verk för min egen analys.

Theweleits tes har också fördjupats och delvis kritiserats av Kevin S. Amidon och Daniel 

A. Krier i deras uppsats från 2009, ”On Rereading Klaus Theweleits Male Fantasies”. 



Amidons och Kriers analys, som bland annat tar hårdare fasta på det kejserliga Tysklands 

kolonialhistoria och på användningen av våldtäkt som vapen under första världskriget och 

Frikårsupproret än vad Theweleit själv gör (Amidon & Krier, 2009) , fungerar som ett 

ypperligt komplement till Mansfantasier som bland annat nyanserar bilden av den 

fascistiske idealmannen som totalt asexuell. Jag har dock för min egen analys valt att 

fokusera på lite andra delar av Theweleits grundargument än de som Amidon och Krier tar

fasta på, och kommer därför främst att referera till grundtexten i min egen uppsats.

Det andra verket är Kill All Normies: the online culture wars from 4chan and Tumblr to Trump and 

the alt-right av den irländska forskaren Angela Nagle. Nagles bok från 2017 är en undersökning av 

de moderna kulturella och politiska konflikter och skiljelinjer som främst definierats på internet. 

Hon undersöker hur en ny högerextremistisk identitet utformats på internetforum som de jag redan 

nämnde, och hur denna identitet och världssyn utnyttjar missnöjet och alienationen hos sin utvalda 

publik.

I min mediekritiska analysdel i kapitel 4 undersöker jag hur det fenomen som brukar 

kallas ”incel” behandlats i massmedia och huruvida den behandlingen uppfyller kriterierna

för vad som brukar kallas en moralpanik. Som teorimaterial kommer jag att använda 

artiklar av Chas Critcher, Erich Goode, Nachman Ben-Yehuda och Theodore Chiricos ur 

boken Critical Readings: Moral Panics and the Media. Detta är material som jag valt ut 

eftersom jag framgångsrikt utnyttjat det tidigare i mina studier i mediekritik och 

medieanalys för att analysera moralpaniken ur andra synvinklar, och jag därför tror det 

kommer att fungera som lämpligt ingångsverktyg också här.

Sammanfattningsvis så är min avhandling ett försök att kombinera historieforskning (representerad 

av Theweleit) med kontemporär kulturforskning (representerad av Nagle) och mediekritik 

(representerad av Goode, Ben-Yehuda, Chiricos etc.) för att belysa det förhållande mellan moderna 

våldsamma och/eller högerpopulistiska tankeströmningar och den alienerade mansidentitet som 

uppstått på och kristalliserats på internetforum. På detta sätt vill jag fördjupa, och delvis också 

ifrågasätta, den ensidiga bild som allt för lätt uppstår i den dagliga mediebevakningen och motivera 

ett djupare analytiskt förhållningssätt till detta oroande samtida fenomen.

3. Historisk bakgrund: Manligt missnöje och misogyni igår och i dag



En definition av ordet ”incel” och dess förhållande till organiserad, våldsam 
antifeminism

Termen ”Incel”, från ”involuntary celibate” härstammar från en email-lista från 90-talet: 

”Alanas Involuntary Celibacy Project”, där en kanadensisk kvinnlig studerande under 

pseudonymen ”Alana” försökte skapa ett diskussionsforum för ensamma, sexuellt inaktiva

människor med dåligt självförtroende där de kunde diskutera och dela sina problem i ett 

säkert forum. I en intervju för BBC beskriver skaparen originalforumet som en ”vänlig 

plats” där människor kunde träffas och ge varandra råd. Själva termen uppkom enligt 

henne som ett försök att mynta ett maximalt neutralt och icke-förolämpande ord för 

människor som tidigare förknippat sig själva med mindre smickrande stereotyper som 

”den ensamma oskulden”. (Taylor 2018)

Efter att ”Alanas” eget liv utvecklats och förändrats, lämnade hon över administrationen 

av diskussionsmaterialet som hon samlat ihop på forumet till andra personer och slutade 

enligt egen utsago tänka på hela saken. Den var först år 2014, då masskytten Elliot Rodger

använde uttrycket upprepade gånger i det ”manifest” han publicerade på nätet inför sitt 

dåd och som fick stor spridning via internet, som hon konfronterades med termen som vid 

det här laget ”kapats” av en ny grupp. (Zimmer 2018)

Ett forum på diskussionssajten Reddit, /r/Incel, hade blivit den nya knutpunkten för en 

grupp med bittra, deprimerade och hämndlystna män, för vilka det solidariska kamratstöd 

som varit ”Alanas” originalvision främst bestod av att dela med sig förödmjukande 

historier om egen social klumpighet, pinsamhet och ensamhet, varvade med mer eller 

mindre ironiskt uttryckta svartsjuka våldsfantasier riktade mot kvinnor och ”populära” 

män. Allt som oftast förblev dessa enbart fantasier, som ett slags desperat ventil för sorg 

och självhat maskerad till nattsvart ”humor” men för somliga övergick de i blodig 

verklighet. (Taylor 2018, Zimmer 2018)

Elliot Rodgers våldsdåd var inte den första ökända masskjutningen med ett uttalat anti-

feministiskt motiv. Den 6 december år 1989 mördade Marc Lépine 14 kvinnor i skolan 

École Polytechnique i kanadensiska Montreal: medan han metodiskt valde ut sina offer på 

basis av kön berättade Lépine för dem att han ”förde ett krig mot feminismen” och efter 

dådet debatterades flitigt i de kanadensiska medierna huruvida gärningsmannens främsta 

motivation kunde betecknas som galenskap eller kvinnohat. (Taylor 2018, Zimmer 2018)



Men Elliot Rodgers massaker i Isla Vista, Kalifornien den 23 maj år 2014 var det som 

gjorde ordet till en del av den allmänna vokabulären och cementerade stereotypen av 

”Incel-mannen” som något inte bara patetiskt, utan också hotfullt och farligt.

Marc Lépines mord skedde i ett ”gammalt” medielandskap där hans motiv och budskap 

filtrerades genom massmediernas lins: det var fritt fram för diverse kommentatorer, 

journalister, rättslärda och psykiatrer att spekulera och debattera kring hans intentioner och

få långt mer plats i diskussionen än gärningsmannen själv. Det spekulerades kring hans 

trasiga familjeförhållanden, psykiska problem, effekten av våld i videospel samt Kanadas 

skjutvapenlagstiftning. Ännu år 2006 understryker en ledare av journalisten Barbara Kay i 

The National Post vikten i att ”inte skylla på alla män för en enskild gärningsmans dåd”. 

(Kay 2006)

Elliot Rodger däremot, tillhörde den så kallade ”Generation Y” som vuxit upp med och på 

Internet och visste exakt hur han skulle utnyttja det nya medielandskapet för att få 

omvärlden att tolka hans våldsdåd så som han själv ville genom att själv förmedla och 

kontrollera den information som spreds om hans dåd före massmedierna hann göra det.

Innan han begav sig ut och sköt, knivhögg eller med sin bil rammade ihjäl sex mer eller 

mindre slumpmässigt utvalda offer och skadade fjorton andra laddade Rodger upp en 

video på videosajten Youtube betitlad Elliot Rodger’s Retribution. Där lägger Rodger 

utförligt med egna ord ut om sitt begär efter kvinnor och den sociala status han förknippar 

med dem, samt sitt hat mot dem då de försmår honom och mot de ”högstatusmän” som de 

föredrar. Förutom videon laddade Rodger också upp ett ”manifest” i skriftlig form på nätet

där han ytterligare breder ut sitt resonemang, redogör för sin förbittrade livsfilosofi och 

berättar om erfarenheter från sin uppväxt som hjälpt till att forma den (Taylor 2018).

Rodgers massaker fungerade för att väcka massmediernas uppmärksamhet och rikta dess 

strålkastarljus mot incel-internetsubkulturen som fram tills dess bara varit en av otaliga 

nischade grupperingar som befolkar Internets diverse diskussionsforum och chattrum. Han

har också efterföljts av flera andra incel-våldsmän som gått i hans fotspår: till exempel 

Alek Minassian som år 2018 dödade tio människor då han körde en skåpbil in i en 

folkmassa i Kanada refererade till ”the Incel Rebellion” (övers. ”incel-upproret”) i en 

statusuppdatering på sociala medier innan sitt dåd (Zimmer 2018).



Den miljö som uppmuntrade och gav spridning åt hans tankar har analyserats och 

beskrivits noggrannare av Angela Nagle i ett kapitel i hennes bok, som jag kommer att 

presentera närmare i följande avsnitt där jag också presenterar min andra teoretiska 

huvudkälla. Efter det kommer jag att ägna ett avsnitt åt en medieanalys av reaktionen på 

Elliot Rodgers dåd och ”incel”-fenomenet i massmedia och hur det knyter an till en 

gammal kritik av sensationslysten medielogik som gjorts tidigare i andra sammanhang, 

intressant också såna som handlar om våld och våld mot kvinnor.

Angela Nagle och ”Manssfären”

Angela Nagle är en irländsk forskare och författare som bland annat publicerat texter i 

tidningar som The New Republic och The Baffler. År 2017 utkom hon med boken Kill All 

Normies: Online Culture wars from 4chan and Tumblr to Trump and the alt-right. I boken 

undersöker Nagle samma moderna högerpopulistiska politiska strömningar som jag 

undersöker i min avhandling, främst ur ett amerikanskt perspektiv, och hur de uppkommit 

eller utvecklats ur en symbios av äldre idéer ur den västerländska filosofin och nya 

internetbaserade kommunikationsmetoder och subkulturer i det nya globala samhället.

Hennes grundargument, där hon kategoriserar althögern som en nihilistisk rörelse som 

bygger på transgressionen som ideal för dess egen skull i samma anda som 

studentrevolterna år 1968, Friedrich Nietzsches övermänniskoideal eller Markis de Sade, 

(Nagle 2017, s.28-39) är intressant och provokativt och jag kommer att återvända till det 

framöver för att göra en direkt jämförelse med mitt huvudmaterial.

I detta stycke kommer jag dock att fokusera främst på Nagles kartläggning av den 

moderna misogyna ”manssfärens” utveckling som hon beskriver i kapitel 6 i sin bok, 

”Entering the Manosphere” och de likheter och skillnader som denna idéströmning har 

med ”incel-rörelsen” som jag beskrev tidigare och som den delvis men inte helt överlappar

med. Jag kommer att återknyta till Nagles grundargument om transgression och 

provokation som maktmedel i min analys av Hännikäinens essä längre fram.

Nagle använder den kollektiva termen ”manosphere”, ”manssfären”, för att beskriva det 

ekosystem av olika grupperingar på internet som organiserar sig för att, i alla fall enligt 

egen utsago, föra mäns talan och kämpa för deras rättigheter och som också överlappar 

med den nyare och mer aktuella incel-rörelsen jag beskrev tidigare. (Nagle 2017, s. 86) 



Jag ska något framöver detta avsnitt gå noggrannare in på vad som, likheterna till trots, 

också särskiljer incel-männen från de mansrörelser som Nagle beskriver. Nagle är noga 

med att påpeka att det existerar fler olika mansrörelser både på internet och utanför, som 

kämpar för helt olika, ibland motsägelsefulla syften av vilka många verkligen är lovvärda 

och strävar till ett bättre, mer jämlikt samhälle. (Nagle 2017, s.87)

Faktum är att den moderna mansrättsrörelsen, som Nagle påpekar, uppkom jämsides och i 

symbios med feminismen som ett sätt för män att kritisera hur den patriarkala 

samhällsstrukturen påverkade dem negativt. Det finns fortfarande progressiva 

mansrättsrörelser i världen som fortsätter enligt denna linje. (Nagle 2017, s.88)

Men Nagle fortsätter att detta faktum antagligen skulle injaga skräck och avsmak i den 

moderna generation som fortfarande gärna använder sig av benämningen 

”mansrättsrörelser”. Enligt Nagle, här med stöd av journalisten Susan Faludi, uppstod 

denna nya form av politisk organisering kring maskulin identitet med antifeminismen som 

grundpelare, som en del av det sena 80-talets ”backlash” mot andravågsfeminismen (som 

Faludi beskriver i sin bok med samma namn). (Nagle 2017, 87-88, Faludi 1995)

Dessa mansrättsgrupperingar vände sig bort från kritiken av stereotypa könsroller för att i 

stället upphöja maskulinitetsidealet i sig. De avfärdade diskrimineringen av kvinnor i det 

moderna samhället som en ”myt” och fokuserade på män som offer, både för våld och 

juridiskt t.ex. för skilsmässo- och familjedomstolar. (Nagle 2017, s.88) Enligt Nagle har 

denna nya, mer aggressiva och konservativa mansrättsrörelse fått en stor hjälp i sin 

spridning och utveckling av internet och den anonymitet som där möjliggörs.2

 

Ideologin som uppstått och florerat på internetforum som 4chan, sociala medier som 

Reddit samt diverse bloggportaler går ett steg längre än att fokusera på män som offer, och

fokuserar i stället på kvinnan som förövare, förtryckare och hatobjekt. Nagle beskriver hur

den uppstått i samverkan med den subkultur av så kallade ”pickup artists” som 

2 I sin pro gradu-avhandling Manlighet i Förändring: en studie av mansroller och mansideal i 
livsstilstidningen Café 1990-2015 beskriver och undersöker Jael Nyman hur mainstream-mansidealet under 
just 90-talet och början av 2000-talet genom gick en förändring gentemot mjukare, mer progressiva 
värderingar och undersöker hur detta reflekteras i den svenska livsstilstidningen för unga män Café. Nymans
och Nagles observationer i kombination ger upphov till en oroande tanke: tänk om den progressiva 
förändring av mainstream-mansidealet som kunde ses i populärkulturen eller i livsstilspublikationer som 
Café inte alls reflekterade, eller ledde till, en märkbar lindring av de misogyna tendenserna hos deras 

tilltänkta målgrupp. I stället flockades de arga misogyna männen till internet då deras filmer eller 
grabbtidningar inte längre i lika stor utsträckning kunde ge dem vad de ville ha. (Nyman 2017)



journalisten Neil Strauss beskriver i sin reportagebok The Game från 2005. (Nagle 2017, 

s.88) ”Pickup artists” är personer, överväldigande oftast heterosexuella män, som gjort det 

till en obsessiv hobby att försöka manipulera till sig sex med en uppsjö av 

pseudovetenskapliga trick baserade på en populariserad och simplifierad version av 

evolutionspsykologi. Den bakomliggande synen på sexpartnern dvs. kvinnan som en byte 

som måste jagas och sex som en främst abstrakt värdefull social valuta som används för att

stiga i hierarkin (bland andra män) rimmar väldigt väl med den antifeministiska 

mansrättsrörelsens konspirationsteori om hur kvinnor äger den egentliga, hemliga makten i

samhället.

I kombination har dessa två subkulturer som funnit varandra på Internet hybridiserats i den

så kallade ”Red Pill-ideologin”. Namnet är tagen från filmen Matrix där huvudpersonen 

Neo i filmens början ställs inför valet att antingen äta ett blått piller och fortsätta med sitt 

vanliga liv som dittills endast bestått av en bekväm men trist illusion, eller ett rött piller 

som bryter illusionen och avslöjar för honom hur den verkliga världen ser ut.

Enligt dessa ”Red Pill-män” har de tagit det metaforiska röda pillret då de, i samspråk med

andra män på internetforum, kommit fram till att kvinnor använder sex eller, i deras fall, 

avsaknaden av sex, för att förtrycka män och på så sätt styra hela samhället. Kvinnor 

framställs som samtidigt listiga och irrationella, maktgalna, giriga och promiskuöst kåta 

halvmänniskor som antingen måste överlistas för att kunna lägras, eller i extrema fall totalt

uteslutas eller på något annat sätt elimineras ur männens liv som straff för sin falskhet. 

Med rötter i den populistiskt nerdummade version av evolutionstänkande som jag beskrev 

ovan kategoriserar dessa män sitt eget kön i ”alfamän” och ”betamän”. En alfaman är, som

namnet avslöjar, en alfahane: stark, dominant, framgångsrik och fysiskt attraktiv. 

Betamannen är den som mansrättsaktivisten i de flesta fall själv identifierar sig med: 

oansenlig eller ful, fattig och utan egenskaper som kan locka kvinnor att ha sex med 

honom. (Nagle 2017, s.89)

Med en lite paradoxal, självsmickrande logik så anses ändå betamännen ha vissa 

egenskaper som kvinnor värdesätter så som intelligens eller resurser. Så kvinnans lösning 

blir att använda sin sexualitet för att förtrycka och utnyttja betamännen för att få vad hon 

vill ha medan hon reserverar det mesta och bästa för att ”alfamannen” ska få sprida sina 

framgångsrika alfagener genom henne. (Nagle 2017, s. 89, 94) Behöver det ens nämnas, 

att förutom den totalt orealistiska synen på kvinnan så innefattar denna alternativa 

verklighetssyn också en lika orealistisk och omänsklig syn på den sexualiteten som något 



slags valuta med fixerad mängd och värde som kan maximeras och utnyttjas på cyniskt 

kalkylerade sätt, snarare än någonting mer personligt, nyanserat och varierande?

Nagle pekar på hur denna förvridna fantasi med rötterna i skoningslös socialdarwinistiskt 

människoförakt är enkel att jämka ihop också med rasism, antisemitism och annat hat, 

något som bland annat exemplifieras av bloggaren Roosh Valizadeh som gått från att på 

sin blogg The Return of Kings ge överdrivet aggressiva misogyna flirttips till att ge 

positiva referat av böcker om ”judefrågan” eller förklara varför ”Biologin säger att 

människor som lyfter bidrag borde dö”. (Nagle 2017, s.90)

Läsaren har i beskrivningen ovan säkerligen upptäckt flera paralleller till incel-rörelsen 

som jag beskrev i början av min text. Jag vill därför avsluta detta stycke med att peka på 

några betydelsefulla skillnader innan jag går vidare.

Även om deras kvinno- och människosyn omfattar vissa gemensamma fundament, så 

placerar sig den aggressive ”red pill-mannen” och den deprimerade apatiske ”incel-

mannen” själva i olika ändor av den hierarki som de båda tror på. Den förre ser sig själv 

som en vinnare, som sett sanningen och kan och vill skaffa sig de fördelar han vill ha utan 

hänsyn. Han föraktar inte bara de kvinnor som han ser som sitt byte, utan också de män 

som inte förmår nedlägga dem. För honom har hans ideologi blivit ett verktyg som han (i 

alla fall i sina egna ögon) framgångsrikt utnyttjar i sitt liv.

Incelmannen ser sig visserligen också själv som någon som genomskådat samhällets 

illusion. Men han har inte förmått använda denna kunskap för att öka sin egen ställning, 

utan endast för att öka sin egen medvetenhet om sin olyckliga benägenhet och därigenom 

sin egen smärta. Även han föraktar inte bara kvinnorna som försmår honom utan också de 

män som han anser att ”vinner spelet”, som han ser som dumma grobianer eller 

våldsamma utnyttjare. Som Alex Lee Moyer visar i sin dokumentär så kan det till och med

vara svårt att bedöma hur aktivt misogyn, eller medveten om sin egen misogyni, en sådan 

man är eftersom han vadar så djupt i sitt eget självförakt att det är svårt att säga vad som 

bara är projektion. Hennes karaktärer konstaterar också upprepade gånger under filmens 

gång att de ironiserar, skämtar och medvetet anspelar på redan existerande stereotyper i 

desperata försök att få uppmärksamhet eller bara för nöjes skull (Moyer 2019, 00.19, 

00.49 mm.).



Detta resonemang om provokation är betydelsefullt och jag kommer att återknyta till det 

också längre fram i min analys av Hännikäinen där jag behandlar Nagles argument om 

transgressionen som maktmedel. Men innan dess är det dags att presentera min andra 

teoretiska huvudkälla samt hur den anknyter till mitt tema lite närmare.

Klaus Theweleits neurotiska krigarman

I sitt verk Mansfantasier analyserar Klaus Theweleit en rad återkommande teman som 

förekommer i den tyska äventyrslitteratur som skildrade de tyska frikårernas kamp mot de 

arbetaruppror som skakade Tyskland och de baltiska områdena i kölvattnet av första 

världskriget. Han fokuserar särskilt på skildringarna av kvinnor och sexualitet, och hur 

dessa skildringar intimt flätas samman med skildringar av blodisande våld.

Enligt Theweleit uppträder kvinnliga gestalter i den så kallade ”Freikorps-litteraturen” 

praktiskt taget enbart som en rad enkelt sorterade stereotyper: den ”rena”, vita kvinnan 

som antingen är en moderlig sjuksyster, en adlig martyr eller en kysk och trogen hustru 

som väntar på sin man som är vid fronten, eller den ”smutsiga”, hotfulla röda kvinnan som

antingen är en förrädisk hora eller, ännu värre, en vild amazon som bryter mot det yttersta 

tabut genom att själv bära vapen som en man.  (Theweleit 1995, s.74-94)

Theweleit visar gång på gång hur sinnebilden av samhällelig och sexuell frigjordhet hos 

kvinnor kopplas ihop med ett dödligt, våldsamt hot mot så väl manskroppen som den 

fysiska samhällskroppen, ”civilisationen” genom symboliska och bokstavliga kastreringar 

och andra övergrepp i de våldsfrossande fiktiva och autobiografiska krigsskildringarna. 

Frihet för tidigare underkastade samhällsklasser och kön framställs som samma vilda, 

destruktiva symboliska ”flod” eller ”träsk” som måste ”dämmas upp” av starka, 

disciplinerade män genom skoningslösa våldshandlingar mot de upproriska kvinnorna och 

arbetarna. (Theweleit 1995, s.246-249)

Men de ”egna”, ”vita” kvinnorna är inte heller säkra, vare sig i frikårsmännens egna ögon 

eller för deras förtrycksimpulser. Också den moderliga vita sjuksystern framställs mellan 



raderna som en destruktiv, försvagande influens, en inkräktare och utböling i den manliga 

krigargemenskapen. Det enda sättet för en kvinna att hållas helt ”ren” är att dö 

martyrdöden i de röda vildarnas händer då de stormar hennes gods och leva för evigt 

idealiserad i propagandan, eller att stanna hemma inlåst i den wilhelminska herrgården där

hon inte stör sin man då han krigar. (Theweleit 1995, s.100-129)

Också hos dessa kvinnor beskrivs, eller antyds, deras femininitet och sexualitet som något 

formlöst, förrädiskt mjukt, som infiltrerar och försvagar de hårda, rigida försvarsverk som 

männen sätter upp och ”försämrar” deras maskulinitet. Därför måste de stängas ute ur 

krigargemenskapen för att inte äventyra männens förmåga att idka våld mot varandra eller 

mot andra, ”dåliga” kvinnor. (Theweleit 1995, s.246-249)

I kapitlet ”Massan och dess motbildningar” beskriver Theweleit hur den fascistiska eller 

proto-fascistiska kampen allt som oftast i propagandaskildringarna beskrevs eller kodades 

som en ”kamp mot lust”:

”Kampen mot den mänskliga lusten förde fascismen alltså genom att koda den med 

attributen fruntimmersaktig, sjuklig, brottslig, judisk – sammantaget bolsjevikisk.”

(Theweleit 1995, s.514)

Här uppenbarar sig redan en stor, betydande skillnad mellan de proto-fascistiska 

soldatmän som Theweleit analyserar och de skaror av bittra och deprimerade män som 

flockas på online-forum som jag presenterade tidigare. Medan det moderna kvinnohatet 

baserar sig på en känsla av försmådd åtrå och brist på sex, kan den historiska förlagan 

snarare betecknas som renlärig sexskräck i alla fall enligt Theweleits tolkning (bör nämnas

att denna tolkning nyanseras och kritiseras något av Amidon och Krier i deras uppsats från

2009).

Men trots att dessa två attityder vid första anblicken kan te sig radikalt annorlunda så har 

de enligt mig också motsägelsefulla likheter och gemensamma beröringspunkter.  Jag 

hoppas att min analys av Hännikäinens text kommer att understryka några av dem och 

göra dem tydligare för läsaren, men först är det dags för en kort medieanalytisk 

genomgång av det fenomen som brukar kallas ”moralpanik” och huruvida massmediernas 

behandling av ”incel”-fenomenet kan påstås motsvara kriterierna för en sådan.



4. Mediekritisk analys: ”incel-skräck” och moralpanik

Den 1 maj år 2018 publicerade online-tidningen Spiked Magazine ett inlägg av skribenten 

Fraser Myers där han argumenterar för att reaktionen på incel-fenomenet och på de män 

som begått våldsdåd i dess namn påminner om en moralpanik riktad mot män och 

maskulinitet i allmänhet. Enligt Fraser tar mediebevakningen av fenomenet (Fraser 

hänvisar bland annat till en kolumn i The Guardian och en artikel från sajten Vox.com) 

förövarnas egna ”galenskaper” på för stort allvar då de försöker analysera de 

bakomliggande orsakerna till våldsdåden:

”The mad rants of deranged killers – essentially, their attempts to justify their evil acts – 

are seen as the gateway to a discussion on mainstream masculinity.” (Myers 2018) 

(Egen översättning: ”Vansinniga mördares galna svador –i princip deras egna försök att 

rättfärdiga onda dåd– ses som en öppning för en diskussion om mainstream-

maskulinitet.”)

Detta kritiska perspektiv är ett som skulle komma att läggas fram flera gånger då 

mediediskussionen om fenomenet fortsatte och eggades upp. Alex Lee Moyer som 

regisserat dokumentären Tfw no gf har fört fram liknande synpunkter. I en artikel för 

Rolling Stone säger hon bland annat att hennes huvudpersoner i filmen är hennes vänner, 

att hon aldrig känt sig hotad av dem, och att de är missförstådda av ett samhälle som i alla 

fal delvis bär skulden för de problem som nu drabbat dem. Hon säger också att hon ser sin 

film som viktig eftersom den fungerar som en ingång för att diskutera de så kallade ”incel-

männens” verkliga intentioner och motiv i stället för att demonisera dem. (Dickson 2020)

I detta avsnitt ska jag närmare analysera delar av mediediskussionen om incel-fenomenet 

och huruvida den uppfyller kriterierna för vad som kan kallas en moralpanik. För detta 

kommer jag att använda mig av mediekritisk forskning av Chas Critcher, Erich Goode, 

Nachman Ben-Yehuda och Theodore Chiricos tagna ur boken Moral Panics and the Media.

Jag vill ta reda på om delar av den moderna mediebevakningen av incel-fenomenet 

verkligen överdrivits av sensationalistiska syften. Jag analyserar artiklar från 

engelskspråkiga, främst amerikanska medier i detta kapitel, eftersom frågan diskuterats 

mer intensivt och aktivt i USA och debatten knyter an till filmen Tfw no gf som också är 

filmad i USA med amerikanska huvudpersoner.

https://www.spiked-online.com/2018/05/01/after-toronto-a-moral-panic-about-men/


Vad är en moralpanik?

Professor Chas Critcher inleder samlingsvolymen Critical Readings: Moral Panics and 

the Media med en genomgång av flera olika modeller som använts för att definiera, 

beskriva och analysera fenomenet moralpanik. Jag har valt ut en av dessa modeller, 

beskriven av sociologerna Erich Goode och Nachman Ben-Yehuda i kapitlet ”Moral 

Panics: An Introduction” i samma bok. Jag har valt ut denna modell eftersom den ger en 

praktisk grundläggande verktygslåda och utgångspunkt för att analysera vad en 

moralpanik egentligen är. Vidare har jag valt den eftersom modellerna Critcher beskriver 

är delvis överlappande och icke-exklusiva och således inte delegitimerar varandra. 

(Critcher 2006, s.25-28)

Goode och Ben-Yehuda använder fem kriterier för att definiera huruvida man kan säga att 

en så kallad moralpanik uppstått i ett samhälle. Dessa fem kriterier är: oro, fientlighet, 

konsensus, överdrift och flyktighet. (Goode och Ben-Yehuda 1994, s.51-56)  Jag ska ge en

kort definition av hur Goode och Ben-Yehuda definierar dessa innan jag går vidare. 

Med ”oro” menar Goode och Ben-Yehuda att det ska finnas mätbara bevis på att en viss, 

specifikt definierad samhällsgrupp får en större del av det omgivande samhället att känna 

sig hotad. Goode och Ben-Yehuda nämner till exempel subkulturer eller 

samhällsminoriteter (i deras exempel t.ex. punkare eller invandrare) som grupper som kan 

orsaka oro. Som ”mätbara bevis” räknar Goode och Ben-Yehuda upp till exempel 

opinionsundersökningar eller massmedial uppmärksamhet. (Goode & Ben-Yehuda 1994, 

s.51-56) I min analys kommer fokus att ligga på den senare.

Kollektivets oro inför en mindre, särskild grupp som upplevs som ett hot leder till Goode 

och Ben-Yehudas andra kriterium: fientlighet. För att denna ska uppstå krävs att känslan 

av oro inte är allmän utan kan riktas mot en specifik och avgränsad kategori i samhället 

som utpekas som skyldiga till oron och görs till fiende. Här lutar sig Goode och Ben-

Yehuda tillbaka på sociologen Stanley Cohens term ”folkdjävul” som han myntade i sin 

studie Folk Devils and Moral Panics som behandlade musiksubkulturer i 60-talets 

England. ”Folkdjävulen” är en lätt identifierad kulturell symbol för det som orsakar oron 

hos kollektivet och det som låter den kanaliseras, riktas och övergå i fientlighet. (Goode &

Ben-Yehuda 1994, s.52, Cohen 1975 s.11-12) I min analys utgörs denna fiendegrupp av 

”incels” i synnerhet och ensamma unga män i allmänhet.



Det tredje kriteriet är att någon form av konsensus ska kunna sägas existera om huruvida 

hotet faktiskt är verkligt och huruvida den identifierade fiendegruppen utgör de skyldiga. 

Här påpekar författarna att deras definition är något svävande. Konsensusen behöver 

nämligen inte vara absolut eller ens omfattas av majoriteten av samhällets medlemmar. 

Den kan också avgränsas, till exempel till en viss geografisk region eller till en viss annan 

samhällelig grupp som t.ex. en minoritet eller subkultur. Moralpaniker kan alltså variera i 

omfattning och storlek. (Goode & Ben-Yehuda 1994, s.52)

Det fjärde kriteriet, som Myers framlägger som sin huvudanklagelse i sin text för Spiked!, 

är att moralpaniken definieras av överdrift, det vill säga att den fara och det hot som den 

utpekade kategorin i verkligheten utgör inte är proportionerligt stor jämfört med den 

hotade och fientliga reaktionen. Att dra objektiva slutsatser om hur långt detta kriterium 

stämmer är i många fall svårt, vilket också Goode och Ben-Yehuda erkänner i sin text. Ett 

kriterium som de framlägger för att bedöma huruvida man kan kalla en reaktion för en 

överdrift är till exempel om den grundar sig på (t.ex. vetenskaplig forskning, statistik) är 

överdriven eller fabricerad. Två andra, som kommer att ha större betydelse för just min 

analys är A) om andra parallella samhällsförhållanden som bevisligen orsakar mer 

betydande skada för samhället under samma tid får mindre uppmärksamhet och B) om den

uppmärksamhet som detta hot får varierar under en tid då själva hotets intensitet inte kan 

påstås variera. (Goode & Ben-yehuda 1994, s.53-54)

Erich Goodes och Nachman Ben-Yehuds sista kriterium är flyktighet (från det 

engelskspråkiga originalets ”volatility”) vilket knyter an till resonemanget ovan. 

Flyktighet kan i korthet definieras så att paniken både blossar upp och avtar snabbt. 

Visserligen kan reaktionerna på rädslan kvarstå som bestående förändringar om de till 

exempel ”institutionaliseras” genom lagändringar eller dylikt. Men också i detta fall så 

kommer den explosiva, emotionella orosreaktionen och riktade uppmärksamheten som 

från början motiverade dessa ändringar att avta. Goode och Ben-Yehuda jämför här 

moralpaniken med fenomen som till exempel trender inom modevärlden. (Goode & Ben-

Yehuda 1994, s.55-56) 

Sammanfattningsvis kan jag citera Goode och Ben-Yehuda :



”It does not matter whether we sympathize with the concern or not. What is important is 

that the concern locates a ’folk devil’, is shared, is out of synch with the measureable 

seriousness of the condition that generates it, and varies in intensity over time.” 

”Det spelar ingen roll om vi hyser sympati eller inte för bekymret i fråga. Vad som är 

viktigt är att bekymret identifierar en folkdjävul’, är kollektivt, är osynkroniserat med 

mätbara tecken på situationens allvar, och ändras i intensitet då tiden går.” (Goode& Ben-

Yehuda 1994, s. 56, egen övers.)

Reaktionerna på Marc Lépine respektive Elliot Roger

Jag nämnde redan i korthet att mediediskussionen om uttalat antifeministiska och/eller 

kvinnofientliga våldsdåd sett olika ut efter olika dåd. Jag jämför på sidan 7 i korthet 

mediediskussionen som åtföljde Marc Lépines dåd i Kanada 1989 med den som uppkom i 

kölvattnet av Isla Vista-massakern i Kalifornien 2012. Medan inflytelserika röster i den 

kanadensiska debatten i det tidigare fallet gärna koncentrerade sig på andra förklaringar än

de som hade med direkt kvinnofientlighet att göra så fick gärningsmannens egen 

beskrivning av sin misogyna bitterhet större utrymme i det senare fallet och gavs större 

kredibilitet.

Det finns flera olika, delvis överlappande förklaringsmodeller som kan förklara varför så 

skedde, jag ska här framlägga några av dem utan att ta ställning till vilken eller vilka jag 

tror att spelade störst roll. I och med att Rodger var en så kallad ”digital infödd” (eng. 

digital native) som vuxit upp med internet och bemästrat dess nya, snabbare 

kommunikationsmöjligheter (Prensky 2001, via Joy 2012) hade han ett försprång med att 

få ut sin egen version av sitt budskap före massmedierna. Då medier som CNN började 

kabla ut nyheter om hans dåd hade hans manifest redan hunnit spridas och laddas ner av 

tusentals, kanske miljontals, internetanvändare som själva kunde läsa det i stället för att få 

dess budskap filtrerat av en tredje part. (Taylor 2018, Zimmer 2018)

Men början av 2010-talet, då Rodger begick sitt våldsdåd, var också den tidsperiod då den 

så kallade fjärdevågsfeminismen började få uppsving som politisk kraft. Ealasaid Munro 

kallar fjärdevågsfeminismen en ny inriktning av feminism som fokuserar på 

intersektionalitet och online-aktivism (Munro 2018), och beskriver den som ett försök att 

politiskt aktivera de nya generationer av unga kvinnor som vuxit upp med och på internet. 



Också feminist-aktivisten Jessica Valenti säger i en intervju för New York Times från redan

2009 att ”kanske den fjärde vågen finns online”. (Solomon 2009). Den brittiska 

journalisten och aktivisten Kira Cochrane framlägger även hon online-aktivism som en av 

fjärdevågsfeminismens definierande grundpelare (Cochrane 2013).

Det var, eller är, alltså inte bara feminismens motståndare som vid det här laget upptäckt 

fördelarna med att använda internet för att organisera sig och själva påverka på vilket sätt 

deras budskap medieras. Samtidigt präglades det så kallade ”gamla” medielandskapet nu 

av en kris för så väl dess trovärdighet som själva dess affärsmodell, underminerad av 

åtkomsten av gratis information, desinformation och konkurrerande narrativ online. I detta

läge saknade de gamla massmedierna såväl självförtroende som kapacitet att på ett lika 

självklart sätt ”ta över” och mediera diskussionen om Rodgers dåd. I stället fick de springa

ikapp med både hånflinande misogyna provokatörer och med en ny generation 

feministiska aktivister, som båda två var utrustade med bättre verktyg än de gamla 

medierna för att politisera det skedda enligt sina egna syften.

Även om de faktorer jag beskrev ovan bidrog till att kasta större uppmärksamhet på Elliot 

Rodgers misogyna motiveringar än hans föregångares så färgades reaktionen på hans dåd i

det allmänna medvetandet också av andra aktuella frågor så som diskussionen om den 

amerikanska handeldvapenlagstiftningen eller om mental hälsa. Diskussionen om hur 

Rodgers misogyna hatfantasier kunde kopplas ihop med kvinnors ställning i det 

amerikanska samhället i stort, en diskussion där så väl journalister som kändisar deltog 

(O’Neill 2014), utgjorde endast en liten del av reaktionerna på Rodgers dåd. Flera 

debattörer lyfte också fram det faktum att så väl män som kvinnor hörde till Rodgers offer 

och att hans våld i praktiken till största delen riktat sig mot män.

Vi ser alltså ändå fortfarande något av en upprepning av samma mekanism som utspelade 

sig efter Marc Lépines våldsdåd 1989, där gärningsmannens egna uttalat misogyna motiv 

återigen hamnar i skuggan av en diskussion som inflytelserika medier är mer intresserade 

av att föra. Denna gång var det främst mental hälsa och skjutvapenlagstiftning som 

hamnade i fokus, och diskussionen och massakern ledde bland annat till att Kalifornien i 

September 2014 blev den första amerikanska delstaten som införde en så kallad ”röd 

flagg”-lagstiftning där myndigheterna har tillåtelse att konfiskera lagliga skjutvapen från 

personer vars närstående gjort en orosanmälan om deras mentala tillstånd. (Thompson 

2014).

https://www.nytimes.com/2009/11/15/magazine/15fob-q4-t.html?_r=0


Hittills har vi främst behandlat incel-debatten i massmedia i samband med två ökända 

masskjutningar. Masskjutningen i sig är ett samtida mardrömsfenomen som genererat en 

helt egen mediediskussion som knyter sig till många andra problematiker än bara manlig 

våldsdyrkan eller ensamhet. Det är kanske naturligt att just de vapen som gärningsmännen 

använde och dessas tillgänglighet samt den vidare diskussionen om våld och mental hälsa 

fått större utrymme än en specifik aspekt av gärningsmännens självbeskrivna identitet. Att 

kalla diskussionen om masskjutningar i USA i stort för en ”moralpanik” känns felaktigt: 

skjutvapenvåldet i USA är ett för allmänt förekommande fenomen och diskussionen om 

det så pass splittrad att ämnet inte uppfyller Goodes och Ben-Yehudas kriterier för en 

volatil, snabbt uppblossande och avtagande moralpanik.

Ändå så har jag tagit upp mediediskussionen kring dessa masskjutningsdåd för att de så att

säga ”lade grunden” till ett lite senare attitydklimat och en mediedebatt som jag anser att 

bättre uppfyller dessa kriterier. För detta exempel ska vi förflytta oss några år framåt i 

tiden, till år 2019.

Reaktionerna på filmen The Joker

Den 4 Oktober år 2019 hade Hollywood-regissören Todd Phillips film The Joker premiär i 

USA. Filmen hade redan visats på filmfestivalen i Venedig där den belönats med 

Guldlejonet. Den är också den första amerikanska film som belagts med den högsta 

åldersgränsen, 17 år, och ändå förtjänade över en miljard i biljettintäkter. Även om filmen 

tekniskt sett är en ”superhjältefilm” som utspelar sig i samma fiktiva universum som 

Batman-serien så är den främst en karaktärsstudie av sin huvudperson, den misslyckade 

komikern Arthur Fleck som mobbas och utfryses av sin omvärld tills han förlorar 

tålamodet och förvandlas till en terrorist för att ta hämnd. (Lawson 2019 mfl.) I intervjuer 

har regissören själv sagt att hans ambition var att ”göra en mer seriös och annorlunda film 

än en superhjältefilm”. (Rottenberg 2019) Filmen innehåller medvetna referenser till bland

annat Martin Scorseses film Taxi Driver som också handlar om en ensam, romantiskt 

försmådd och alienerad manlig våldsverkare: bland annat så gör Taxi Drivers 

huvudrollsinnehavare Robert De Niro också en central roll i The Joker som en medveten 

referens eller hedersbetygelse till förlagan (Nero 2019).



Jag kommer att ägna slutet av detta underkapitel åt recensioner och andra mediereaktioner 

på själva filmen, men något som också är värt att studera i sig är förhandsreaktionen som 

uppstod redan innan filmen någonsin hunnit visas för en masspublik.

I artikeln ”The fight over The Joker and the new movies ’dangerous’ message – explained”

publicerad den 18 september 2019 och uppdaterad den 25, veckor innan filmen visats för 

andra än utvalda festival- och förhandsvisningspubliker skriver Alex Abad-Santos bland 

annat filmen ”på något sätt blivit både en av de mest hatade och en av de mest försvarade 

filmerna i år veckor innan den ens kommit till biograferna” (Abad-Santons 2019).

Tisdagen den 24 september 2019, någon vecka innan filmen hade premiär, rapporterade 

kultur- och tekniknyhetssajten Gizmodo att den amerikanska militären utfärdat en officiell 

varning till sina medlemmar om att det förelåg en risk för masskjutningar utförda av 

”incel-extremister” på premiärvisningarna av filmen. Enligt varningen hade FBI-agenter 

hittat hotfullt material på virtuella diskussions- och chattforum som tydde på att attacker 

kunder riktas mot biosalonger där filmen visades och varningen uppmanar biobesökare att 

”vara alerta och memorera flyktvägar och nödutgångar”. (Cameron 2019).

Artikeln ger också en kort historik av incel-fenomenet och olika våldsverkare som 

inspirerats eller spekuleras ha inspirerats av det. Den nämner Rodger och också James 

Homes som öppnade eld i en biosalong under visningen av en tidigare Batman-film och 

dödade tolv personer i Colorado år 2012. Holmes hade färgat sitt hår bjärt orange före 

dådet på ett sätt som associerats till Joker-karaktären i massmedia och enligt ett rykte hade

han också sagt till poliser som arresterade honom att han inspirerats av karaktären, men 

artikeln i Gizmodo påpekar också att det inte föreligger några bevis för att Holmes 

någonsin sagt detta på riktigt. (Cameron 2019)

Artikeln säger att Holmes ändå blivit ”lite av en hjälte för incel-communityn”. (Cameron 

2019) Familjerna till James Holmes offer släppte också i redan i september samma år ett 

öppet brev där de vädjade till The Jokers producenter om att ”ta sitt ansvar” och donera en 

del av filmens biljettintäkter till offer för skjutvapenvåld (Parker 2019). Biografen där 

Holmes utfört sitt dåd tog också beslutet att inte visa filmen. (Salo 2019)

Vidare säger artikeln att Phillips färska film blivit en symbol för incels eftersom den 

baserar Jokerns bakgrundsberättelse som antagonist på att han ”inte fått kvinnan han vill 

ha”. Liknande anklagelser har riktats mot Hollywood-filmer också förut och lett till 



upprörda meningsutbyten mellan de inblandade: det påminner till exempel om den 

anklagelse som Washington Posts kolumnist Ann Hornaday riktade mot komedin 

Neighbors i en kolumn (Hornaday 2014) redan år 2014 efter Isla Vista-massakern vilket 

ledde till ett upprört svar från filmens huvudrollsinnehavare Seth Rogen (CBS News 

2014). Också The Jokers regissör Todd Phillips har i emellanåt hätska ordalag försvarat sig

mot anklagelser som riktades mot hans film. (Sanchez 2019)

Så uppfyller uppståndelsen kring filmen The Joker och den sårade, alienerade manlighet 

som den beskriver kriterierna för en moralpanik så som framlagda av Goode och Ben-

Yehuda? Låt oss gå igenom dem en för en:

Enligt mig så kvalificerar sig så väl den amerikanska militärens varning för våld i 

samband med Joker-premiären och det öppna brev som föräldrarna till offren för 

biografskjutningen i Colorado publicerade före filmen haft premiär som ”mätbara bevis” 

enligt Goodes och Ben-Yehudas definition. Att dessa orosreaktioner kommer från så pass 

olika källor, den ena från en civil intresseorganisation för anhöriga till brottsoffer och den 

andra från underrättelsetjänsten via militären, är också enligt mig betydelsefullt. Det visar 

att oron inte bara omfattas av en snävt avgränsad samhällsgrupp utan spritt sig. Båda 

reaktionerna som jag nämnde hade också den effekten att de i sig väckte och förstärkte 

massmedias uppmärksamhet som via dem kom att riktas också mot själva filmen. Vidare 

bör det nämnas att dessa reaktioner uppstod innan filmen ens visats för en masspublik och 

också direkt knöt an till en tidigare mediedebatt om ensamma unga män och deras 

potential till våld som existerat före filmen.

För att hitta exempel på Goodes och Ben-Yehudas andra kriterium: fientlighet, behöver vi 

endast kasta en blick på retoriken i somliga av reaktionerna:

I Vox-artikeln som jag refererar till kallar Alex Abad-Santos filmen för ”hatad” och citerar 

flera andra journalister och kritiker, bland annat Vanity Fairs Richard Lawson, som varnar 

för ”en mytologisering av arga enstöringar som skjuter ner de män och kvinnor som de 

avundas” (Lawson 2019). Han citerar också journalisten Rachel Miller i en facebook-

uppdatering där hon rasar mot filmen och säger att hon ”inte vill se en film som 

rättfärdigar en mans framtida kvinnomisshandel för att han blivit försmådd” och att hon 

”inte vill sympatisera med en man” och ”inte vill tillbringa någon tid med ensamma vita 

pojkar som relaterar till den” (Lawson 2019).



Det är  betydelsefullt att notera hur Millers epitet ”pojkar” (eng. boys) används här samt 

hur den kritiska retoriken kring The Jokers föreställda våldsamma fans kretsar främst 

kring unga män. I kapitlet ”Moral Panic as Ideology: Drugs, Violence, Race and 

Punishment in America” skriver Theodore Chiricos (Chiricos 1996, s. 112) att hot så väl 

från som mot ungdomar är ett vanligt förekommande element i moralpaniker. Han räknar 

upp fyra orsaker varför detta är fallet: ungdomar är mer sårbara än vuxna, men de är också

mer oberäkneliga och mindre ångerfulla. På grund av familjerelationer så är de också 

fysiskt närmare resten av samhället då de till exempel bor hemma hos sina föräldrar. 

Chiricos påpekar också att äldre generationers oförståelse och oro för ”dagens ungdom” är

ett återkommande, gammalt samhällsfenomen som Chiricos betecknar som ”evigt”.

Som jag påpekar redan i genomgången av Goodes och Ben-Yehudas andra kriterium, så 

antyder förhandsreaktionerna från föräldraorganisationen i Colorado och den amerikanska 

militären att någon form av konsensus redan innan filmens premiär för masspublik hunnit 

uppstå om att den innebar ett hot. Visserligen väckte dessa anklagelser, som jag också 

påpekat, mothugg från regissören själv. The Joker hyllades också av flera oberoende 

kritiker. Goode och Ben-Yehuda påpekar också att deras definition av en konsensus i detta 

sammanhang är lite svävande och inte behöver vara absolut för att klassificeras som en 

konsensus. Den kan alltså omfattas av t.ex. vissa samhällsgrupper men inte andra.

Att filmen väckte oro och protester hos så pass olika grupper som drabbade anhöriga till 

masskjutningsoffer, kulturjournalister och mediedebattörer samt den amerikanska militära 

underrättelsetjänsten ser jag således som nog för att reaktionen ska uppfylla Goodes och 

Ben-Yehudas kriterier för en partiell konsensus.

Var förhandsreaktionen på The Joker och den effekt filmen skulle ha på unga manliga 

enstöringar en överdrift då? Som konstaterat så erkänner även Goode och Ben-Yehuda att 

”överdrift” är en luddig benämning som är svår att definiera enligt objektiva kriterier. I 

alla fall finns det inga bevis på att filmen i dagens läge direkt inspirerat till några 

masskjutningar. En sak som kan konstateras är att USA haft unika problem med 

skjutvapenvåld, bland annat också masskjutningar, i decennier innan filmen kom ut, och 

att detta våld fortfarande är ett faktum efter att filmen haft premiär och den specifika 

debatten om den klingat ut. (Wilson 2017)



 Debatten om the Joker-filmen avtog nämligen också rätt snabbt i styrka och intensitet 

efter att filmen kom ut efter att ha blossat upp i en klimax kring filmens premiär. En ny 

kategori av kritiker, som till exempel The Guardians Peter Bradshaw (Bradshaw 2019) och

NPR:s Glen Weldon, sällade sig till kören av reaktioner. Dessa valde att inte fokusera på 

filmens påstått farliga potential utan snarare avfärda den till förmån för en estetisk kritik 

som, tvärtom, antyder att filmen kanske inte är fullt så farlig som den vill ge sig ut för att 

vara För att citera Weldon för NPR:

“They want us to see Arthur as a victim, pushed into becoming a monster by his mental 

illness and a broken government. You may or may not find that prospect irresponsible, 

even dangerous. Let's leave that to social scientists. What I can tell you is that, as executed

in Joker, it's wildly unconvincing and mundanely uninteresting.”

”De vill få oss att se [filmens huvudperson. Förf.anm.] Arthur som ett offer, provocerad att

bli ett monster av sin mentala ohälsa och trasiga myndigheter. Du kan se detta som 

oansvarigt, till och med farligt. Låt oss lämna detta åt sociologerna. Vad jag kan berätta för

dig är att det, så som det förverkligas i The Joker, är föga övertygande och vardagligt 

ointressant.” (Weldon 2019, egen övers.)

Trots att filmens konstnärliga kvaliteter ifrågasattes så blev dess premiär en stor succé: den

25 oktober rapporterade Entertainment Weekly att filmen blivit den mest ekonomiskt 

framgångsrika film som någonsin belagts med en sjutton års åldersgräns i USA som jag 

nämnde tidigare. Den blev också den sjätte mest ekonomiskt lukrativa filmpremiären i 

USA under 2019. (Yang 2019) Vi kan alltså konstatera att den emellanåt aggressiva och 

fördömande retoriken kring filmens ”farlighet” inte var nog för att skrämma bort någon 

nämnvärd del av publiken från att gå på premiären. Man kan till och med spekulera att den

negativa förhandsreaktionen fungerade för att öka intresset för filmen och få den att verka 

mer speciell än vad den egentligen var, vilket så väl Bradshaw som Weldon tycks antyda 

mellan raderna i sina recensioner. (Bradshaw 2019, Weldon 2019)

Jag har i ovanstående underkapitel försökt använda mediereaktionen på filmen The Joker 

för att undersöka den tes som bland annat dokumentären Tfw no gf:s regissör Alex Lee 

Moyer lagt fram, att den unge, alienerade ”incel-mannen” blivit en slags orättvist 

demoniserad folkdjävul i en hastigt övergående och avtonande moralpanik som är 

oproportionerligt häftig jämfört med det hot som denna grupp verkligen representerar.



Enligt mig stämmer mediereaktionen på ”incels” och filmen The Joker inte perfekt, men 

relativt väl in på Goodes och Ben-Yehudas fem kriterier vilket jag försökt argumentera för 

i min jämförelse ovan. Ett av de kriterier som man kan diskutera är det som Goode och 

Ben-Yehuda kallar ”oproportionalitet”. Trots allt finns det en hel rad med moderna 

exempel på verkliga våldsdåd med verkliga dödsoffer som begåtts av ensamma unga män 

som uttryckligen motiverats av misogyn ideologi. Förutom de jag nämnde, Rodger och 

Lépine, avgjordes vårvintern 2021 rättegången mot Alek Minassian som dödade tio 

människor med en skåpbil i Toronto år 2018 (Westoll 2021). Den värsta terroristen i 

modern tid här i Norden, Anders Behring Breivik, var också en socialt inkompetent 

enstöring som inkorporerade misogyna element i sin ideologiska världsbild. (Copeland 

2011)

Det är alltså ett faktum att den så kallade incel-ideologin i somliga, vid det här laget inte 

bara enstaka, fall kan driva, eller bidra till att driva, individer till att begå massmord och 

terrorbrott. Ändå vill jag hävda att det finns element i massmedierapporteringen kring 

detta fenomen som kan kallas för överdrifter. Ensamhet och alienering bland ungdomar, 

inte bara unga män, är ett fenomen som ökar stadigt i västerländska samhällen, så väl i 

USA som i Finland och som diskuterats också i den inhemska pressen i en mer analytisk 

och empatisk och mindre fördömande ton.

Av tusentals, kanske miljontals ensamma ungdomar världen över begår mindre än en 

promille av dem våldsbrott som i sitt mordiska effektsökeri får mer uppmärksamhet och 

behandlas mer sensationalistiskt än andra former av misogynt våld, t.ex. våld inom 

äktenskapet som existerat mycket längre och uppskattningsvis orsakar ännu mer lidande 

och till och med dödsoffer än enstaka incel-masskjutningar. Ändå är incel-mördaren en 

mer attraktiv, effektfull ”folkdjävul” än den misshandlande maken.

En orsak kan vara att de incel-massmördare som hamnat i nyhetsrubrikerna hittills 

avsiktligt försökt skapa och styra sin egen mediebild genom budskap och manifest som de 

publicerat som avsiktliga provokationer mot omvärlden. Denna kultur av avsiktlig 

provokation har sedan anammats, som en slags mörk och ironisk humor av en större massa

på internet som inte själva begår, eller är beredda att begå våldsdåd men som gärna drar 

provokativa skämt om dem, skämt som nästan tycks avsedda att orsaka och provocera 

fram en överdrivet indignerad moralisk indignation.



I kapitel 5 ska jag undersöka en förklaringsmodell till varför denna avsiktliga provokation 

är så attraktiv för så kallade incel-män online. Jag ska här använda teser framlagda av 

Angela Nagle och Klaus Theweleit och försöka applicera dem på utvalda stycken ur Timo 

Hännikäinens självbiografiska essäistik. Men först ska jag ge en kort definition av ett 

internet-slanguttryck vars etymologiska mångtydighet i mitt tycker är illustrerande och 

fördjupar förståelsen av det fenomen jag försöker beskriva.

5. Timo Hännikäinens Ilman

Provokation och transgression som desperat kontaktsökande, eller inkörsport?

Till sin form är Timo Hännikäinens Ilman – esseitä seksuaalisesta syrjäytymisestä en 

blandning av personliga erfarenheter och högtravande aggressiv politisk retorik, som blir 

som minst intressant då författaren försöker lägga ut för sitt ideologiska ramverk. Jag har 

valt att i min analys lägga mitt huvudsakliga fokus på de personliga, självbiografiska 

elementen då de bidrar med mer personligt material att analysera.

 Tidigt i boken beskriver Hännikäinen sin ”desperata reaktion” efter en lång tids ensamhet,

då han övergår från att försöka flirta med kvinnor till att försöka provocera dem, enligt sig 

själv bara för att försöka väcka någon form av reaktion:

”Tiedän saavuttaneeni selibaattiahdistuksen syvimmän syöverin, kun alan tietoisesti 

miettiä keinoja naisten ärsyttämiseksi, suututtamiseksi ja loukkaamiseksi. […] Huomasin 

rasismi olevan monelle naiselle niin jyrkkä tabu, että pelkkä siirtolaisuuden asiallinen ja 

järkiperäinen arvostelu saa heidät usein lopettamaan koko keskustelun. Niinpä aloin kerätä

laajaa varastoa rasistisia vitsejä, jonka löysin amerikkalaisen uusnatsijärjestön kotisivuilta.

[…] Alkoholihuuruisimpina iltoina olen saattanut väittää tuntemattomalle 

kylmäkiskoiselle naiselle ravintolassa, että olen vankilasta vapautunut raiskaaja tai 

pedolfili ja etten kadu mitään. Kaikki tälläinen groteski käytös kumpuaa tietenkin 

epätoivosta.” 



”Jag vet att jag nått celibatångestens djupaste avgrund då jag medvetet börjar fundera ut 

metoder för att irritera och såra kvinnor. […] Jag märkte att rasism är ett så djupt tabu för 

många kvinnor att enbart saklig och logiskt grundad kritik av migration ofta får dem att 

avsluta hela diskussionen. Därför började jag samla ihop ett brett förråd av rasistiska vitsar

som jag hittade på en amerikansk nynazistisk webbsida. […] Under de mest 

alkoholdimmiga kvällarna har det hänt att jag försökt övertyga en okänd, kallsinnig kvinna

om att jag är en våldtäktsman eller pedofil som nyligen blivit utsläppt ur fängelset och att 

jag ingenting ångrar. Allt detta groteska uppförande bottnar naturligtvis i 

desperation.”(Hännikäinen 2009, s.22, egen övers.)

Jämför detta med Nagle i Kill All Normies:

”Sexual patterns that have emerged as a result of the decline of monogamy have seen a 

[...] growing celibacy among large male population at the bottom of the pecking order. 

Their own anxiety and anger about their low-ranking status in this hierarchy is precisely 

what has produced their hard-line rhetoric about asserting hierarchy in the world 

politically when it comes to women and non-whites.” 

”Sexuella mönster som uppkommit som ett resultat av monogamins tillbakagång har sett 

en ökning av celibat hos en stor del av den manliga befolkning som befinner sig på 

bottnen av den sociala hierarkin. Deras ilska och ångest är precis vad som gett upphov till 

deras hårda retorik om att ta plats i den politiska hierarkin gentemot (från?) kvinnor och 

icke-vita.” (Nagle 2017, s. 97, egen övers.)

Det finns både intressanta likheter och skillnader i Hännikäinens och Nagles beskrivningar

som förtjänar att tittas närmare på. Båda två pekar på en koppling mellan en upplevd brist 

på sexuell status eller uppmärksamhet, och en fascination för extrem retorik med syfte att 

provocera. Medan Nagle nämner behovet av utvalda fiendegrupper, kvinnor eller icke-

vita, som man kan tränga nedåt i hierarkin för att ta deras plats eller markera sin egen 

position, blir dessa i Hännikäinens egen beskrivning endast ett retoriskt verktyg: han 

beskriver hur han besöker hemsidor präglade av en nynazistisk ideologi som han, i alla fall

i skrivande stund, själv påstår sig att inte omfatta, endast för att få verbal ammunition för 

stunden.



Huvudsaken är att hitta det som provocerar mest, eftersom provokationen är det viktiga. 

Här använder Hännikäinen, i alla fall enligt sin egen utsago (som i ljuset av senare 

händelser kanske inte kan uppfattas som fullt trovärdig eller ärlig) alltså nazismen eller 

pedofilin, två djupt provocerande samhällstabun, som ett slags lockbete på sin långlina för 

att ”trolla”3 sitt utvalda offer i verkligheten, inte på internet.

I ett föregående kapitel i boken, ”The Online Politics of Transgression”, sätter Angela 

Nagle in kulturen av högerextrema provokationer online in i en bredare historisk kontext 

och visar hur den mentalitet och filosofi som motiverar dagens internettroll knyter an till 

en västerländsk ideologisk, radikal tanketradition som går via år 68:s studentrevolter ända 

tillbaka till Friedrich Nietzsche:

“Nietzsche, one of the main thinkers being channeled by rightist chan culture knowingly 

or otherwise, argued for transgression of the pacifying moral order and instead for a 

celebration of life and the will to power. [..] Today, the appeal of his anti-moralism is 

strong on the alt-right because their goals necessitate the repudiation of Christian codes 

that Nietzsche characterized as slave morality.” 

“Nietzsche, en av de främsta tänkare som kanaliseras via höger-chankulturen (medvetet 

eller inte), argumenterade för överträdelser mot den pacificerande moraliska ordningen för

3Sajten Urban Dictionary definierar epitetet ”Internettroll” som någon som postar ”irrelevant, uppretande 

eller kontroversiellt material på ett onlineforum, med främsta syfte att orsaka en emotionell respons hos 

andra användare som stör den normala diskussionen” (Urban Dictionary 2015). I dag har termen, vars 

ursprung kommer från Internetslang, blivit allmän och etablerad, med formella definitioner också i 

etablerade encyclopedier som Collins och Merriam-Webster.

Termens exakta ursprung är omstridd, men den tycks ha uppstått på tidiga internetforum som BBS och 

Usenet, skriver Andy Bodle i en artikel för The Guardian från 2012.(Bodle 2012) I dag förknippas den 

allmänt med det skandinaviska folkloristiska trollet, en ondskefull eller bara okynnig figur som äter barn 

eller vaktar broar i gamla sagor. Men den ursprungliga etymologin är en annan. Bodle skriver att termen 

”trolling for MiG:s” använts av amerikanska piloter under Vietnamkriget för att benämna en stridstaktik där 

de försökte lura och provocera ut fiendens stridsflygplan i öppen strid. De lånade termen från fiske: 

”trolling” betyder på engelska i den bemärkelsen att fiska med långlina, det vill säga att långsamt dra en rev 

med ett bete på efter sin båt för att locka förbipasserande fiskar att hugga. Uttrycket fungerar således som en 

direkt bildspråklig metafor: den provocerande eller dumma åsikt som ”trollet” eller ”trollaren” anammar är 

betet på långlinan, som hen drar efter sig genom Internets ocean för att försöka få andra användare att 

”nappa” på det.  Jag vill inkludera denna Bodles etymologiska analys, eftersom jag anser att den väcker 

intressanta resonanser till bland annat det argument som framläggs av Angela Nagle om trollning och 

transgression. 



att istället hylla livet och maktviljan […] I dag är hans antimoralism populär hos althögern

eftersom deras målsättningar förutsätter ett förkastande av den kristna moralkodex som 

Nietzsche betecknade som slavmoral.” (Nagle 2017, s.34, egen övers.)

Samt:

“Just as Nietzsche appealed to the Nazis as a way to formulate a right-wing anti-moralism,

it is precisely the transgressive sensibility that is used to excuse and rationalize the utter 

dehumanization of women and ethnic minorities in the alt right online sphere now.” 

Egen översättning: ”Precis som Nietzsche(s filosofi) attraherade nazisterna som ett sätt att 

formulera en anti-moralism högerifrån, så är det också denna transgressiva sensibilitet som

används för att ursäkta och rationalisera den totala dehumaniseringen av kvinnor eller 

etniska minoriteter i althöger-onlinemiljön i dag” (Nagle 2017, s.38, egen övers.)

Central för Nagles analys är provokationen och överträdelsen eller transgressionen både 

som romantisk antiauktoritär frihetssymbol och som maktmedel, ett sätt att öka individens 

frihet och makt över den rådande moraliska ordningen. Hon pekar på hur idén om att 

befria sig själv från samvete och sätta sina egna impulser först för att uppnå sin sanna 

mänskliga potential upprepats som en dygd inte bara av Nietzsche utan före honom också 

av t.ex. Markis de Sade, eller senare av delar av den motkulturella rörelsen på 60-talet. 

Enligt Nagle har både högern och vänstern experimenterat med transgressionen som 

politiskt vapen, men stött på samma problem:

”[...]a deep philosophical problem about the ideologically flexible, politically fungible, 

morally neutral nature of transgression as a style, which can characterize misogyny just as 

easily as it can sexual liberation.”

”[...]ett djupt filosofiskt problem med den ideologiskt flexibla, politiskt formbara, 

moraliskt neutrala provokationen som stil, som kan karakterisera misogyni lika enkelt som

sexuell frigörelse.”

(Nagle 2017, s.37, egen övers.)

 Men där Nagle hänvisar till de Sade, eller till Mikhail Bachtins karnevalism, för att 

framställa den meningslösa provokationen som en triumferande handling eller ett uttryck 



för makt, uppstår det en intressant nyansskillnad till Hännikäinens skildring, som beskriver

en individuell upplevelse av en personliga interaktion och inte en (i alla fall medvetet) 

politisk handling riktad mot samhället. Där Nagle talar om Nietzsches triumferande 

övermänniska talar Hännikäinen om sin egen ”desperation”. Han betecknar sitt eget 

uppförande inte som en seger över slavmoralen utan som en ”förbannelse ur en döendes 

mun”. (Hännikäinen 2009, s.22)

Han går vidare till att beskriva somliga kvinnors ”välsignade” förmåga att bemöta hans 

barnsliga kränkningar med tålamod och till och med ömhet som får honom att vilja gråta 

mot deras axlar. Och han beskriver det förlamande självhat som får honom att inte ens 

orka upp ur sängen nästa morgon om han trots allt lyckas med sin föresats att reta upp 

någon främmande kvinna på fyllan:

”Saattaa myös olla että haenkin juuri torjutuksi tulemista: se osoittaa että 

ennakkokäsitykseni kumppanin löytämisen mahdottomuudesta on oikea, ja maailma 

tuntuu jos ei vähemmän kurjalta niin ainakin ymmärrettävälta ja hallittavalta.” 

”Det kan också hända att jag eftersträvar att bli avvisad: det visar att min egen 

förhandsuppfattning om omöjligheten i att hitta en partner är korrekt, och världen känns 

om inte mindre grym så i alla fall mer förståelig och kontrollerbar.” (Hännikäinen 2009, 

s.23, egen övers)

De motivationer som Nagle och Hännikäinen beskriver är liknande men inte snarlika: i 

båda fallen blir transgressionen och provokationen ett verktyg för makt och att förstärka 

den egna agensen, att bli ett självständigt handlande subjekt. Man kan läsa också 

Hännikäinens provokationer som ett sätt att kämpa mot sin egen känsla av maktlöshet: om 

han inte kan idka makt över kvinnor genom att tvinga dem att tycka om eller vara 

intresserade av honom så kan han åtminstone använda den lilla makt han har för att rucka 

på deras jämnmod, förstöra deras humör för en kväll.

Där Nagle beskriver upproret mot samhällets kollektiva normer som en triumferande 

seger, en framgångsrik utmaning mot alla kollektiva normer som lyckas i sitt uppsåt att 

öka provokatörens i alla fall självupplevda makt och självständiga agens, är Hännikäinens 

personliga skildring mer patetisk. Hans provokationer bottnar i desperation, och framstår 

snarare som ett rop på hjälp. Och vare sig han lyckas i sitt uppsåt att provocera fram ilska 



och avsmak eller i stället bemöts av ”änglalik” sympati och tålamod är hans känsla av 

maktlöshet, sorg och självhat oförändrad nästa dag.

Hans agerande kan på ett plan uppfattas som en sorts barnslig ”hämnd” för kvinnornas 

ointresse, men den har också ett djupare syfte: genom att bete sig på ett sätt som får 

kvinnor att tycka att han är obehaglig uppfyller han samtidigt sina egna förväntningar om 

sig själv och sitt misslyckande. Han skapar ett slags självuppfyllande profetia som, som 

han skriver, får världen att kännas mer ”förståelig och kontrollerbar”. Kvinnorna och att 

provocera dem blir då bara ett verktyg, en metod för att etablera och cementera en vidare 

världsbild, identitet och självförståelse. Jämför detta med citatet ur dokumentärfilmen Tfw

no gf som jag hänvisar till på sidan 13.

Man kan också uppfatta flera intressanta paralleller till Theweleit här. Också han beskriver

hur Freikorpslitteraturens kvinnosyn frekvent uttrycker en variant av det bekanta 

”madonna-hora-komplexet” där kvinnan uppfattas på ett tudelat, svartvitt sätt som 

antingen aggressiv och hotfull eller änglalikt moderlig och beskyddande. (Theweleit 1995,

s. 74-129) I Hännikäinens beskrivning framgår också att det är någondera av dessa 

reaktioner som han helst strävar efter att uppnå från kvinnorna han provocerar. Som han 

själv skriver är det antingen en öm tröstande reaktionen han ”i hemlighet har önskat sig” 

då han försökt provocera främmande kvinnor. Eller:

”Mutta pääasiassa minuun suhtaudutaan ymmärtävän vihamielisesti, mitä saattaa tuoda 

hetkillisen mielihyvää, tai väliinpitämättömästi, mikä on kaikkein pahinta”

Övers. ”Men i huvudsak bemöts jag med förståelig ilska, vilket kan föra med sig en liten 

stund av välbehag, eller med likgiltighet, vilket är det allra värsta.” (Hännikäinen 2009, 

s.23, egen övers.)

Hännikäinens kvinnobild är också i övrigt tudelad: han beskriver genomgående kvinnor 

antingen med idealiserande dyrkan eller cynisk avsmak. I kapitlet ”Naiset ja minä” ung. 

”Kvinnorna och jag” beskriver han sin barndom och sin ömma, tidigt avlidna moders 

omvårdnad och kärlek som i ett gyllene skimmer. Han beskriver hur modern och hennes 

jämnåriga kvinnliga vänner då han var litet barn gav honom uppmärksamhet, som han 



beskriver som ”beroendeframkallande”. Här upprepar han också samma, i mitt tycke 

betydelsefulla, konstaterande som i mitt förra citat:

”[…] totuin paistattelemaan naisten huomiossa, ja nykyäänkin häkellyn ja ärsyynnyn jos 

nainen suhtautuu minuun väliinpitämättömästi.”

”[…] jag vande mig vid att sola mig i kvinnors uppmärksamhet, och än i dag blir jag 

perplex eller irriterad då en kvinna förhåller sig ointresserat till mig.” (Hännikäinen 2009, 

s.60, egen övers.)

Återigen: vad han helst vill ha är ömhet och omvårdnad, om inte det så i alla fall någon 

form av uppmärksamhet. Ointresse är det allra värsta. Men samtidigt så finns det också 

kvinnor vars uppmärksamhet ter sig hotfull, nästan farlig. Dem räcker det inte med att 

provocera: den hotade mannen måste ta i med hårdhandskarna, åtminstone i sin fantasi.

Den aggressiva, hotande kvinnan och hennes straff

Om den vårdande, kärleksfulla och uppmärksamma modersgestalten är det mest positiva 

exemplet på en kvinnlig arketyp i Hännikäinens värld så lönar det sig också att titta 

närmare på dess motsats: hur Hännikäinen beskriver kvinnor som väcker hans avsky och 

motvilja.

De flesta beskrivningar av kvinnor i boken är antingen idealiserande fantasier av typen 

modern i barndomen, eller cyniska generaliseringar som snarare andas ointresse och 

ignorans än direkt avsky. Hännikäinen försöker konsekvent anlägga ett torrt, neutralt 

konstaterande tonfall för att ge sina resonemang en prägel av akademisk distans för att 

försöka öka sin trovärdighet och han är också noga med att påpeka att han vill formulera 

en kritik av en ”kultur” snarare än att kritisera enskilda individer, men i några fall 

misslyckas han och låter tydligt känslorna ta överhanden.

Något senare i boken beskriver han t.ex. en kvinna som ”en av de vidrigaste kvinnor jag 

någonsin känt”. (Hännikäinen 2009, s.107) Sammanhanget är att kvinnan på ett raljerande 

sätt berättat för honom hur hon en gång gått hem med en man i avsikten att ha sex, men 

ändrat sig och avbrutit akten då hon märkt att mannens könsorgan var för litet för hennes 

preferenser.



På nästa sida, (Hännikäinen 2009, s.108), bjuder Hännikäinen på några citat av kvinnliga 

användare tagna från dejtingsidor. Syftet med exemplet i sitt sammanhang är att illustrera 

hur en skev ”marknad” på dessa dejtingsidor, där män är fler än tio gånger fler till antalet 

än kvinnor, låter kvinnorna välja och vraka och göra sina kontaktannonser till arroganta 

kravlistor där potentiella manliga kandidater måste uppfylla orimliga fysiska och psykiska 

prestationskrav.

Om man tolkar de lättsamt formulerade önskningarna och kraven i annonserna helt 

bokstavligt och utan ironi kan man visserligen ur dem utläsa vissa tecken på den 

deprimerande trend som Hännikäinen påstår sig vilja illustrera, att det moderna, 

individualiserade tävlingssamhället och dess fixering vid allt orimligare och mer 

formaliserade prestationskrav infiltrerat också romantiken. Men det sätt på vilket 

Hännikäinen själv ramar in och kryddar sitt resonemang får hjärtat att hoppa upp i 

halsgropen:

”Toivon vilpittömästi, että nämä täydelliset naiset löytävät itselleen sopivan miespuolisen 

vastineen: häiriintyneen tunnevammaisen itsensäkorostajan, jonka iskee heidän 

leukaluunsa halki ja murtaa heidän molemmat käsivartensa.” 

”Jag hoppas innerligt, att dessa perfekta kvinnor hittar sig en lämplig manlig motsvarighet:

en rubbad, känslomässigt störd självförhävare som knäcker deras käkben och bryter båda 

deras handleder.” (Hännikäinen 2009, s.110, egen övers.)

Här är det inte längre frågan om verbalt, symboliskt våld mot kvinnor i formen av barnslig

provokation: nu förfaller Hännikäinen i utdraget detaljerade fantasier om fysiskt våld mot 

kvinnor vars förseelse är att de vågat ställa krav på män, implicit på honom. Om man 

synar hans formuleringar djupare hittar man flera detaljer att ta fasta på.

För det första, formuleringen ”lämplig motsvarighet” (fin. ”sopiva vastine”). Det handlar 

alltså inte bara om att de anonyma kvinnorna ska straffas för att de vågat ställa krav på 

män i utbyte mot sin uppmärksamhet, det är också viktigt att skriva ut att straffet i 

Hännikäinens ögon är proportionellt och därför passande, ”rättvist”. Att kvinnorna ställer 

villkor på män, som Hännikäinen upplever som arroganta och orealistiska, är i hans ögon 

uttryckligen jämställt med en fysisk våldshandling.



Att Hännikäinen blir så obehagligt detaljerad och specifik i sin våldsfantasi uppfattar jag 

också som betydelsefullt. Han är till exempel noga med att skriva ut specifikt mot vilka 

kroppsdelar våldet riktas: händerna (armarna) samt käken (munnen). Dessa två 

kroppsdelar som människan främst använder för att interagera med och påverka världen 

som självständigt subjekt: att kommunicera, göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja. Att ”ta 

för sig” och att skapa ett bestående intryck på världen, att gardera sig och skydda sig själv 

från hot, men också för att hota ett känsligt manligt ego som är vant att se sig själv som det

enda, självklara subjektet.

Här återkommer vi till Theweleits resonemang som jag refererade till på sidan 11 i denna 

avhandling, om den tudelade avhumaniseringen av kvinnan. Enligt Theweleits tolkning av 

tematiken i Freikorps-litteraturen måste kvinnan, för att passa in i och inte hota den 

rådande manliga världsföreställningen, avhumaniseras antingen genom att göra henne till 

ett ideal av vårdande ömhet blandat med ouppnåelighet eller till ett hotfullt, skrämmande 

monster. Hännikäinens beskrivning av sin mor i barndomen: en öm och vårdande 

idealfigur omgiven av ett paradisiskt skimmer, men också tidigt bortgången och endast 

närvarande (och en enda gång omnämnd) som ett allt mer avlägset minne, ekar av den 

första arketypen. Theweleit ägnar mycket riktigt ett hel underkapitel (Theweleit 1995, 

s.100-108) åt att undersöka hur modern existerar i den proto-fascistiska världsbild han 

undersöker:

”Och: de nämnda mödrarnas drag stämmer precis överens med med den vita grevinnans-

sjuksysterns som vi mötte i förra avsnittet: mot den kärleksfulla vårdande sidan står den 

kalla, avvisande/heroiska.” (Theweleit 1995: s. 112)

Den andra, en högljudd, orädd och våldsam kvinna som ”tar för sig” sexuellt (se t.ex. 

Theweleit 1995, s.78-80) och begår konkreta eller symboliska våldshandlingar på 

hjälplösa män, ibland rent konkret kastrerar dem (Theweleit 1995, s.81-82) påminner om 

de rädslor och hatfantasier som Hännikäinen målar upp då han läser kontaktannonserna.

Då någon anonym eller halvbekant kvinna ställer allt för explicita krav på en mans, i 

fortsättningen alla mäns, i fortsättningen implicit också Hännikäinens, penisstorlek och 

föraktfullt avfärdar de som inte kan leva upp till dem, upplever han det som en symbolisk 



våldshandling som han måste bemöta ”proportionellt” genom att själv fantisera om att 

bokstavligen täppa igen den krävande kvinnans mun med en smäll.

Två slags våld. Samma syfte

Vi ser alltså i Hännikäinens egen skildring två olika former av symboliskt våld: det ena 

riktat rakt mot ”fientliga” kvinnor genom verbala provokationer, det andra uttryckt endast 

genom utbroderade fantasier. Likheten mellan dessa två former av symboliskt våld, och de

aggressiva impulser som utlöser dem, hittas i så väl uttryckssätt som motivation.

Den första formen, provokationen, riktar sig mot kvinnans själva världsbild och 

självständiga politiska identitet. Hännikäinen anammar aggressivt en enligt honom själv i 

alla fall delvis falsk identitet som omfattar allt vad en modern, urban, utbildad kvinna på 

2000-talet kan tänkas stå för endast i syfte att chockera och rubba hennes världsbild då han

utger sig för att vara nazist, mördare och sexförbrytare. Som Angela Nagle understryker så

har själva provokationen också en betydelse i sig som explosiv, frigörande kraft men detta 

bör enligt mig kombineras med en mer genomgående undersökning av de politiska 

motiven.

Då Hännikäinen utger sig för att själv i egen person representera två av de mest 

tabubelagda fenomenen i den moderna, egalitära västerländska världsbilden och vara stolt 

över det, tolkar jag syftet som att, medvetet eller undermedvetet, försöka kullkasta hela 

den världsbilden. Genom att utmanande och stolt (även om det är berusningens falska 

stolthet som täcker över an avgrund av självömkan och bitterhet) presentera sig själv som 

ett motbevis på allt det som målet för hans provokation antas stå för presenterar han sig 

själv och sin egen själva existens som ett argument som är omöjligt att fullt ut bemöta med

ord. Bemötande kommer därför att präglas av impotent raseri, vilket gör honom skadeglad.

Men trots att Nagles teori om provokationen som frigörelse och Hännikäinens egen 

förklaring om dess värde som praktiskt verktyg för att utlösa en reaktion som ger honom 

kortsiktig psykologisk tillfredställelse rimmar väl ihop med varandra så tror jag inte att de 

beskriver hela sanningen. Provokationen må börja enbart som en tom provokation med 

syfte att uppnå en effekt, men den sår samtidigt, i alla fall för somliga, fröet till en mer 

utpräglat politisk identitet och kamp.



Genom sina barnsliga provokationer på krogen försöker Hännikäinen, med varierande 

resultat, kontrollera och öka sin makt över kvinnor på två olika sätt. Å ena sidan försöker 

han i stunden utlösa en primitiv raserireaktion eller tigga till sig lite sympati. Men sättet 

han gör det på är att rasa mot och försöka underminera, i alla fall hos sin tillfälliga åhörare,

hela dennas själv- och världsbild. Genom att inte bara beskriva påhittade brott utan också 

säga att han inte skäms överhuvudtaget underminerar han hela den moralkänsla som utgör 

dess fundament.

Det ultimata syftet, som kopplar ihop den direkta kortvariga effekten med de 

bakomliggande psykologiska och filosofiska orsakerna, och som går djupare än själva den 

sexuella frustration som Hännikäinen själv beskriver som motivationen till sin misär, är att

göra Hännikäinen till det ultimata fria subjektet, (i alla fall i sin egen fantasi) för stunden 

frigjord från bindande moral och hierarki, en nietzscheansk ”övermänniska”. Det enda sätt

som han kan uppleva sig sådan är att kontrollera, eller skapa illusionen av att han 

kontrollerar, sin omgivning genom allt desperatare utspel.

De kvinnor som Hännikäinen beskriver sig försöka provocera på krogen besparas ändå 

från hans mest våldsamma hämndfantasier, eftersom de trots sin ilska och avsmak inför 

honom ändå ibland kan ge honom vad han önskar sig, det vill säga ömkan och sympati. I 

värsta fall fungerar de som passiva måltavlor för hans provokationer, och genom att 

reagera på dem på ett sätt som han kunnat förvänta sig ger de honom illusionen av att 

kunna kontrollera dem.

Den värsta ilskan däremot reserveras för de kvinnor som gör det oförlåtliga. De gör sig 

själva till provokatören, till det ultimata handlande subjektet. Genom att själva, 

oprovocerat och utan skam, säga saker som gör Hännikäinen arg eller får honom att känna 

sig hotad. Genom att ifrågasätta den ultimata symbolen för mannens, och förlängning 

också Hännikäinens egen, potens och handlingskraft det vill säga penisen, vulgärt avfärda 

den och skratta åt den, så tar de ifrån honom makten att provocera dem och använder den 

själva.

Det enda som då återstår är fantasin om den ultimata hämnden, som inte längre är verbal 

utan syftar till att bokstavligen med våld hindra dessa kvinnor från att längre handla eller 

yttra sig självständigt. En ultimat form av kontroll.



6. Avslutning

Sammanfattning och slutsatser

I min avhandling har jag studerat den specifika roll som sexualitet och sexuell frustration 

spelat och fortsätter att spela i framväxten av en ny, aggressiv och politiserad manlig 

identitet som vuxit fram i den nya online-mediemiljön. Jag har också analyserat hur denna 

nya grupp använder provokation och verbalt våld som ett maktmedel, för att kompensera 

en självupplevd statusförlust i samhällshierarkin. Jag har också velat skärskåda den effekt 

som en ökad massmediauppmärksamhet har haft på denna framväxande gruppidentitets 

utveckling.

Min tolkning är att den specifikt sexuella frustrationen blir ett utlopp för en mer allmän 

frustration över en självupplevd brist på samhällelig status. Denna statusförlust är både en 

effekt av att arbetsmarknaden blivit mer jämställd i de flesta västerländska samhällen och 

att män inte längre har samma konkurrensfördelar gentemot kvinnor som de hade tidigare. 

Men den är också en effekt av ett överlag försämrat ekonomiskt läge, där särskilt yngre 

generationer växer upp utan de stabila framtidsutsikter som deras föräldragenerationer 

hade. Samtidigt blir ensamhet och social alienation ett mer och mer allmänt problem hos 

båda könen, men tar sig uttryck på olika sätt.

Sexualiteten och den sexuella frustrationen blir således ett konkret uttryck för en djupare 

allmän upplevd känsla av maktlöshet och alienation. Därför slår den också så pass lätt över

eller korspollineras med ett hat mot samhället i stort. Theweleit beskriver i Mansfantasier 

hur frikårernas våld och våldsideologi för soldaterna själva fungerade som ett slags 

panikartad försvarsmekanism gentemot ett samhälle som hade förändrats och 

moderniserats hastigt och radikalt, på ett sätt som kastade om hierarkin och försämrade de 

borgerliga wilhelminska soldatmännens egen statusposition. För dem var kampen mot den 

revolutionära ideologin, ”bolsjevismen” som hotade att rucka på deras tidigare upphöjda 

position kodad som en ”kamp mot lust” vilket jag beskriver i avsnitt 3.3 på sida 15. För de

nya incel-männen är det snarare en ”kamp för lust”, eller för den egna lusten, en kamp mot

samhället för att få ligga.

Fast som jag också konstaterar ovan i avsnitt 5.3 så handlar det snarare i båda fallen om en

kamp om makt och kontroll, där sexualiteten på lite olika men i grunden liknande sätt 



används som svepskäl eller som vapen i en ännu djupare konflikt, med gamla anor i det 

västerländska samhällsbyggets historia.

I det Tyskland efter första världskriget: en ultrahierarkiskt, våldsglorifierande patriarkal 

krigarkultur som förnedrats av en svidande stridsförlust och där hela generationer 

traumatiserats i skyttegravar fördes denna konflikt i formen av ett regelrätt inbördeskrig, 

med eldstrider mellan militära formationer efterföljda av militäriska hämndaktioner mot 

fienden i form av t.ex. massarkebuseringar av civila. Som grogrund och gödsel för den 

våldsbejakande ideologin fungerade en disciplinerad, uteslutande manlig krigargemenskap

som odlades i militärbarackens inrutade, från omvärlden isolerade miniatyrvärld dit till 

exempel kvinnan inte ägde tillträde.

I dagens samhälle, som präglas av social alienation, ekonomisk stagnation och 

internetdriven hypermedialisering förs denna kamp delvis med andra medel och 

ingredienserna ser något annorlunda ut. Den manliga gemenskapen som grundas och 

cementeras på incel-forum är påtvingad snarare än självvald, skambelagd snarare än 

glorifierad av samhällets normer och ideal. Medan frikårskrigarna drevs av en 

kontrarevolutionär ideologi med syfte att trycka ner nya, skrämmande idéer som kvinnlig 

emancipation, sexuell frihet eller socialism så ter sig incel-trollens reaktionära ambitioner i

jämförelse snarare revolutionära: de vill kullkasta den samhällsordning som råder i det 

efterkrigstida västerländska samhället och skapa en ny, även om deras ideologi också 

bottnar i gamla ingredienser.

Slagfältet som de kämpar på har förbytts från verkligheten till det nya medielandskapets 

ständigt skiftande och oberäkneliga virtuella miljö, där kulorna ersatts av verbala 

förolämpningar och framryckningen med påsatt bajonett ersatts av koordinerade 

trakasserikampanjer riktade mot fientliga chattrum. Men detta betyder inte att det verkliga 

våldet försvunnit: också den symboliska krigföringen utmynnar också ibland i verkliga 

masskjutningar mot obeväpnade civila som på ideologiska grunder bedömts höra till 

”motståndarsidan”, massakrer som sedan estetiseras och glorifieras och görs till en del av 

den verbala propagandan.

Här fungerar de etablerade medierna så som tidningar, TV-nyheter och online-mediehus 

som ett slags arena där idéer som fötts och kristalliserats på undanskymda online-forum 

plötsligt exponeras för en masspublik:. Som jag försökt påvisa i min mediekritiska 



analysdel så spelar dessa gamla medier, och samverkan mellan dessa och nya medier så 

som chattar och onlineforum, en avgörande roll i att utforma hur denna nya masspublik tar

emot och reagerar på de nya fenomen som de ställs inför.

Fortsatta frågeställningar och upplägg för vidare forskning

Min ambition har varit att ge en inledande översikt och grundläggande historisk kontext 

till ett föränderligt, pågående samhällsfenomen, snarare än en uttömmande analys. Således

kan jag konstatera att min avhandling väcker fler vidare frågor än den besvarar. Jag ska 

här avslutningsvis gå igenom några upplägg som jag tror kunde inspirera till fortsatt 

forskning inom några av de akademiska områden som jag själv nuddat vid i min 

tvärvetenskapliga text.

De nya och gamla mediernas roll i unga, socialt och ekonomiskt alienerade mäns 

identitetsbygge och radikaliseringsprocess skulle i mitt tycke göra sig förtjänt av en mer 

grundläggande medievetenskaplig analys. Orsaken varför jag inkluderade ett mediekritiskt

avsnitt i min avhandling var för att jag ville undersöka de varierande effekter 

massmedieringen potentiellt kan ha på tidigare isolerade subkulturer. Å ena sidan är en 

kritisk exponering och granskning av ett tidigare inte uppmärksammat, växande 

samhällsproblem en av den oberoende journalistikens grundläggande uppgifter. Det 

handlar såväl om att varna allmänheten för en akut fara, i extrema fall en ökad risk för 

masskjutningar eller andra våldsdåd, som att i det långa loppet sprida information på ett 

konstruktivt sätt som lägger grunden för potentiella långsiktiga lösningar på problemet.

Å andra sidan kan en mediebevakning präglad av ensidig sensationalism och en upphetsad

jakt på blodisande scoop också ha negativa bieffekter. Den kan leda till en ökad 

stigmatisering, demonisering och utsatthet för en grupp som redan nu själv är uppenbart 

sårbar, isolerad och utslagen från samhället. Alex Lee Moyers dokumentärfilm som jag 

hänvisar till upprepade gånger i min text framlägger tesen att den absoluta majoriteten av 

dessa utslagna incel-män, även om de provocerar med extrem retorik och smaklösa skämt 

på Internet eller till och med skjuter på pappkartonger med stormgevär som hobby, inte är 

några kallblodiga spirande massmördare utan komplicerade mänskliga individer med ett 

inre liv, känslor och ambitioner som berövats ett mer produktivt utlopp. Att ensidigt 

demonisera dem och fördjupa den känsla av uteslutning som de redan känner är inte bara 



orättvist mot dem, det riskerar också att förvärra den situation som lett fram till problemet 

från första början.

Men en överdriven, ensidigt negativ medieuppmärksamhet har också potentialen att leda 

till en annan, måhända oväntad reaktion hos den utpekade gruppen. I mitt avsnitt där jag 

analyserar Hännikäinen utgående från Nagles teori fäster ja uppmärksamhet vid hur den 

avsiktliga provokationen som symbolisk våldshandling fungerar som ett verktyg för en 

individ som känner sig maktlös att återerövra makten, eller i alla fall en tillfredsställande 

illusion av den. Hännikäinen använder internetforumen som inspiration för att rikta 

provokationen mot kvinnor han stöter på ansikte mot ansikte i verkliga livet. Men 

massmedia har en potential att förstärka samma budskap, med samma syfte, och sprida 

den till en mycket större publik.

Genom att rikta ett ensidigt fokus mot Incel-männens avsiktliga, förställda provokationer 

som de slungar ur sig inte av genuin övertygelse utan som ett desperat försök att få 

uppmärksamhet och en känsla av makt, riskerar massmedia paradoxalt nog att ge Incel-

männen exakt det dom vill ha, att fungera som en effektiv megafon för deras ”trollande”. 

Detta kan i sin tur ha flera potentiella följdeffekter: i bästa fall kan denna ökade synlighet, 

även om den är negativ och sensationalistisk, ge de mest desperata incel-männen en känsla

av självständig makt och agens och synlighet som avleder deras tankar från den mest 

desperata makthandlingen av alla, våldsdådet. Enligt denna logik skulle en ökad 

mediesynlighet och allmän debatt om incel-fenomenet och manlig alienation och 

radikalisering i allmänhet leda till en mindre mängd masskjutningar och andra 

organiserade våldsdåd, även om denna debatt ställvis präglas av faktafel, överdrifter och 

direkta övertramp.

Men att belönas med en uppmärksamhet som fördjupar kopplingen mellan extrema åsikter,

provokation och den positiva känslan att bli uppmärksammad kan också leda till att incel-

männen fortsätter att radikaliseras vidare och renodlar sin identitet tills den inte längre 

bara är en påhittad provokation utan blir verklighet också i andra sfärer av deras liv. 

Hännikäinens fortsatta författarskap och essäistik skulle kunna fungera som en nyckel för 

att studera denna utveckling: efter att först ha uppmärksammats för sina tidiga, mindre 

politiska och mer personliga provokativa essäer fortsatte han nämligen med ökad 

entusiasm in på samma bana, tills utvecklingen som (i alla fall enligt honom själv) börjat 



som berusade nazistskämt från Internet mynnade ut i ett aktivt samröre med våldsamma 

högerextremister.

I essäer skrivna några år efter Ilman tar Hännikäinen också uttalat avstånd från den 

sexuella frustration och det kvinnobegär som varit hans drivkraft i ungdomen, och 

förkunnar att han tränar sina muskler på grund av ett asketiskt krigarideal och eftersträvar 

en ren manlig gemenskap och solidaritet där sex endast är till för rasens fortlevnad och 

kvinnor icke äger tillträde i den innersta kretsen. Han har alltså, i alla fall enligt sig själv, 

tagit steget från incel-mannen vars misogyni härstammar från frustrerat begär till 

Theweleits proto-fascistiska krigarman som ser på kvinnor och sex överlag med ointresse 

och/eller avsmak och vill utesluta eller begränsa detta element i sitt liv så mycket som 

möjligt. Jag tror att en mer ingående analys av Hännikäinens fortsatta författarskap och 

politiska aktivism efter att Ilman publicerades, med Theweleit som grund, skulle kunna 

fördjupa förståelsen av hur manlig alienering politiseras.

Avslutningsvis så öppnar mitt specifika exempel för en vidare diskussion om vilken roll 

förställda ironiska budskap, subkulturella insider-skämt, nihilistisk provokation och 

regelrätta förolämpningar spelar i dagens polariserade samhälleliga diskussionsklimat i 

olika politiska läger, inte bara det högerpopulistiska, och vilken deras koppling är till den 

pågående samhällsutvecklingen i stort. Min avhandling behandlar, som jag ser det, ett 

extremexempel på trender som i det långa loppet påverkar och berör inte bara de mest 

uppseendeväckande fallen utan oss alla. Detta gäller inte enbart den politiska 

polariseringen och identitetspolitiken som motiverar väljare att rösta enligt verklig eller 

ironisk självidentifiering med överdrivet signalerade kulturmarkörer snarare än enligt 

konkreta materiella intressen, utan också ensamheten, den sociala alienationen och bristen 

på långsiktiga framtidsutsikter.

Alla må inte omfamna sin ensamhet som en subkulturell identitet eller söka efter lösningar

i förställd eller genuin politisk extremism, men statistiken visar att dagens unga har mindre

sociala kontakter och vänskapsrelationer, och också är mindre sexuellt aktiva, än sina 

föregångargenerationer. Den statistiska skillnaden är för stor för att förklaras av enskilda 

extremfall: det rör sig om en bredare trend, precis som den ekonomiska trend som lett till 

att en allt större andel blir arbetslösa eller hankar sig fram på osäkra visstidskontrakt utan 

hopp om stabil framtid eller karriär.



En av orsakerna varför jag velat placera just incel-subkulturen under lupp är att jag tror att 

dessa utslagna män som söker sig till nya teknologier och skapar nya inbördes kulturer och

hierarkier präglade av värderingssystem som radikalt skiljer sig från, och till och med 

utmanar, samhällets rådande normer är att jag tror att de kanske är ett slags kanariefåglar i 

kolgruvan. Det må vara lätt att förakta dem, göra narr av dem eller utmåla dom som 

besinningslösa folkfiender nu, men om vi inte lyckas identifiera och råda bot på den 

underliggande utveckling som ligger bakom incel-fenomenet står vi kanske inför en 

framtid där vi alla är incels.
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