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Abstract 

 

Hot och trakasserier mot journalister har under våren 2017 blivit mycket uppmärksammat. 

Denna undersökning syftar till att undersöka opinionsbildande journalisters upplevelser och 

erfarenheter av hot och trakasserier i deras yrkesverksamhet. Opinionsbildande journalister är 

en grupp inom den journalistiska yrkeskåren som är särskilt utsatt. Studien bygger på 

kvalitativa intervjuer med sex verksamma journalister.   

Vi har i uppsatsen utgått från följande frågeställningar: 

 Hur ser hoten/trakasserierna ut och vilka medel används för att framföra dessa?  

 Vilka konsekvenser har hoten/trakasserierna fått för deras privatliv samt 

yrkesutövning? 

 Vilka strategier har journalisterna utvecklat för att kunna fortsätta utföra sitt arbete 

trots hot och trakasserier? 

 Vad tror journalisterna att hoten/trakasserierna kan innebära för den oberoende 

journalistiken och det öppna samhället?  

När vi analyserat journalisternas levda erfarenheter och upplevelser har vi använt oss av 

copingstrategier i syfte att se hur de hanterar påfrestande situationer. Vi har i vårt arbete även 

varit intresserade av om och i så fall hur hotbilden mot journalister påverkar yrket i stort samt 

i förlängningen även demokratin. För att analysera detta har vi använt oss av 

demokratimodellernas olika krav på journalistiken.  

Resultatet av undersökningen visar att det är vanligt att man som opinionsbildande journalist 

får motta hot eller trakasserier. Samtliga intervjupersoner menar att den digitala utvecklingen 

med sociala medier har påverkat hotens karaktär och även gjort det lättare för de som hotar 

eller trakasserar att nå fram till journalisterna. Hoten och trakasseriernas förekomst leder till 

en viss självcensur och att journalisterna periodvis undviker vissa ämnen för att få en 

andningspaus. Det här kan i förlängningen få allvarliga konsekvenser för journalistikens 

demokratiska uppdrag. Journalisterna påverkas även på ett privatrelaterat plan. Samtliga av 

respondenterna menar att hot och trakasserier har blivit en del av den redaktionella vardagen, 

men det är ovanligt att journalisterna överväger att byta yrke helt.  
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1. Inledning  

 

Hot och trakasserier mot svenska journalister har under våren 2017 blivit mycket aktuellt och 

frågor kring hur detta ska hanteras och vilka konsekvenser det får för journalistiken har lyfts i 

den offentliga debatten. Hot mot journalister har förekommit i alla tider men dagens 

medieklimat med exempelvis den ökade användningen av sociala medier samt möjligheten att 

vara anonym har underlättat för de som vill trakassera journalister och uttrycka sitt missnöje 

med deras arbete. Journalister är även mer synliga och profilerade idag samt lättare att nå än 

tidigare genom exempelvis e-post och sociala medier. 

I mars 2017 släpptes en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

där man föreslår en höjd beredskap för hotbilden mot mediebranschen i Sverige. MSB menar 

att förändringar i medielandskapet och ökad digitalisering har gjort hotbilden mer komplex. 

Undersökningar som gjorts i samband med rapporten visar att 12 av 42 redaktioner anger att 

de har medarbetare som tvekat inför publicering på grund av allvarliga hot (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 2017, s. 25). I rapporten konstaterar man att staten bör se extra 

allvarligt på hot och kränkningar mot journalister eftersom de agerar i demokratins tjänst 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2017, s. 87).  

Journalistpanelens undersökning från 2016 visar att ledarskribenter är de journalister som blir 

mest utsatta, där 85 procent fått motta hot. Kolumnister/krönikörer är även de utsatta i stor 

utsträckning, här uppger 54 procent att de någon gång blivit hotade (Löfgren Nilsson 2016). 

Vi kommer i denna undersökning fokusera på opinionsbildande journalisters upplevelser och 

erfarenheter av hot och trakasserier. Eftersom synliga och tydligt profilerade journalister är 

mer utsatta anser vi att det därför är särskilt intressant att ta del av deras berättelser. De 

opinionsbildande journalisterna i vår undersökning arbetar bland annat som ledarskribenter 

eller kolumnister. 

Som journaliststudenter finns det ett personligt intresse för oss att undersöka hur journalister 

upplever hotbilden men även hur hoten påverkar deras yrkesroll och arbetsuppgifter. Vi är 

också intresserade av om och i så fall hur hoten påverkar journalistiken i stort samt dess 

demokratiska funktion. Finns det en risk att hatet normaliseras och att journalister tystas och 

vad gör det i sin tur med vårt samhälle?  
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2. Bakgrund 

 

Sverige var det första landet i världen som lagstiftade om tryckfrihet. Året var 1766 och 

förordningen innebar att det blev en rättighet skyddad av lag att fritt kunna uttala sig i tal och 

skrift. Tryckfrihetsförordningen innebär även att medborgarna fritt får ge ut böcker, tidningar 

och andra tryckta skrifter. En annan grundläggande fri- och rättighet som medborgarna har i 

Sverige är yttrandefrihet, vilket innebär frihet att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar 

samt rätten till att uttrycka tankar, åsikter och känslor (Regeringen, 2014).  

Yttrandefrihetsgrundlagen skyddar tillsammans med tryckfrihetsförordningen folkets 

yttrande- och åsiktsfriheter (Regeringen, 2014). Tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen är viktiga för journalisternas demokratiska uppgifter, vilka är att 

granska, informera och erbjuda ett forum för debatt (Strömbäck 2004, s.15). Interaktiviteten 

på nätet kan därför ses som ett sätt att stärka journalistikens demokratiska möjligheter 

eftersom det ger möjligheten till en flervägskommunikation. Men samtidigt som 

interaktiviteten mellan journalister och läsare kan stärka forumet för debatt, har negativa 

konsekvenser uppstått. Dessa negativa förändringar syftar till att tillgängligheten gör det 

lättare för de som vill hota och trakassera journalister (Löfgren Nilsson 2015, s. 51). 

Journalister som arbetar med opinionsbildning är en grupp inom yrkeskåren som har en viktig 

roll i att erbjuda och upprätthålla ett forum för debatt där olika åsikter lyfts fram. 

Opinionsjournalistik är en genre inom journalistiken, som vuxit fram genom århundraden. 

Opinionsjournalister uppfyller ett argumenterande uppdrag (Nordenson 2008, s. 13f) och ska 

med deras texter väcka debatt och bjuda in till ett offentligt samtal där olika åsikter får 

komma till tals. Till skillnad från reportrar är journalister som arbetar med opinion partiska, 

då de bildar sig en åsikt och framför denna offentligt. Samtidigt som de har större svängrum 

när det gäller partiskheten, har opinionsjournalisten samma krav på att vara saklig och korrekt 

precis som alla journalister (Nordenson 2008, s.18ff). Några mål som en opinionsjournalist 

bör sikta mot är att arbeta för det allmännas bästa och att hjälpa demokratin att fungera på ett 

bra sätt. Åsikts- och yttrandefrihet är grundpelare i yrket och att man tror på värdet av en 

öppen debatt där alla människor har rätt att uttrycka sina åsikter (Nordenson 2008, s. 19). 

Journalisten Magdalena Nordenson (2008) diskuterar i ”Opinionsjournalistik- att skriva 

ledare, kolumner och recensioner” att opinionsjournalister har en särskilt utsatt position. Hon 

har själv tidigare arbetat som ledarskribent på Dagens Nyheter och menar att journalister som 

sysslar med opinion är provokatörer i den meningen att de utmanar ideologier, världsbilder, 
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privilegier och maktinnehav i samband med signerade texter (Nordenson 2008, s. 25f). 

Nordenson nämner i sin bok en undersökning med 50 profilerade journalister som 

fackförbundstidningen Journalisten gjorde år 2005. Resultatet av undersökningen, som 

presenterades i en artikel med rubriken ”Hatet tar aldrig slut”, visade att kolumnister och 

ledarskribenter får motta mängder av hot via mejl och post. En av journalisterna i 

undersökningen beskriver dessa trakasserier som ett stort arbetsmiljöproblem: ”Det är det som 

mest får mig att fundera på att byta jobb” (Nordenson 2008, s. 27). 

Dagens nyheter publicerade i maj 2017 en artikel där sex ledarskribenter berättar om de 

påhopp och kränkningar de utsatts för under sin karriär. Trakasserierna sker regelbundet och 

ofta under ytan, i mejlkorgar, på sociala medier och över telefon. Men när journalisterna 

polisanmäler läggs utredningarna ofta ned. Journalisterna som intervjuats i artikeln efterlyser 

ett krafttag från både rättssamhälle och politiska makthavare för att bekämpa problematiken. 

Göran Greider, politisk chefredaktör på Dalademokraten, ser tecken på att kränkningarna har 

blivit grövre. Han beskriver det som “ett konstant isregn av kommentarer som ofta går över 

gränsen”. Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan, uttrycker i artikeln att hennes 

manliga medarbetare kommer lindrigare undan och menar att “målsättningen för dem som 

står bakom är inte bara att hota och hata – i förlängningen handlar det om att påverka vad och 

vilka ämnen som ledarskribenterna skriver om”. Lilian Sjölund, ledarskribent på Mittmedia, 

undrar vad hatet gör med skribenterna i förlängningen. Hon menar att det, även om man inte 

vill erkänna det, leder till någon form av självcensur (Lindkvist 2017). 

I Arbetarbladet skriver journalisten Anna Norling (2017) om hot och hat mot journalister och 

hur det påverkar demokratin samt vikten av granskande journalistik i dagens samhälle. Hon 

menar att hot och hat mot journalister är ett demokratiproblem och att konsekvenserna leder 

till självcensur, där vissa samhällsområden eller vissa särskilda ämnen eller personer inte 

bevakas. Detta i sin tur kan leda till en ökad risk för korruption och maktmissbruk, vilket i 

förlängningen blir en försvagad demokrati (Norling 2017). 

Eva Burman (2017), chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren, belyser också det ökade hotet mot 

journalister i en krönika som publicerats i Eskilstuna-Kuriren. Hon skriver att 2016 varit det 

svartaste året hittills vad gäller hot och hat mot journalister på Eskilstuna-Kuriren. I krönikan 

beskrivs olika scener av hot och hur vardagen för en lokaltidning såg ut under 2016. Scenerna 

rör sig om olika tillfällen där syftet är att hota och hindra journalisten från att göra sitt jobb. 

En scen beskriver ett gäng som kommer till redaktionen och uppträder hotfullt och aggressivt 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/hoten-mot-journalister-ar-ett-hot-mot-demokratin
http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/hoten-mot-journalister-ar-ett-hot-mot-demokratin
http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/hoten-mot-journalister-ar-ett-hot-mot-demokratin
http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/hoten-mot-journalister-ar-ett-hot-mot-demokratin
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efter en publicerad artikel om knarkförsäljning. En annan scen beskriver en journalist som 

blivit dödshotad efter en publicering om hot mot flyktingungdomar. Ett annat exempel är när 

en fotograf utsätts för stenkastning när han åker iväg på ett jobb gällande en bilbrand. Utöver 

dessa specifika scener, skriver Eva Burman om det omfattande näthat där flera utpekade 

journalister från redaktionen fått motta hot om att bli våldtagna, styckade eller sprängda. Hon 

avslutar krönikan med att fråga sig varför polisen inte prioriterar dessa brott och vad som 

händer när journalister inte kan utföra sitt jobb (Burman, 2017). 

 

Journalisten Mathias Ståhle (2017) på Eskilstuna-Kuriren publicerade i februari en granskning 

av en nätgrupp där privatpersoner uppmanas att med hjälp av fejkade identiteter trakassera 

politiker, opinionsbildare och journalister. Mathias Ståhle tog sig in bakom kulisserna i 

organisationen som kallas Granskning Sverige. Trakasserierna, som sker via telefon, spelas in 

och publiceras sedan online i syfte att sprida misstro och hat. De publicerade inspelningarna 

berör framförallt frågor som invandring, integration och genus (Ståhle 2017).  

Enligt en undersökning som genomförts av Kulturnyheterna (Mokhtari, Silvergren Blåder, 

Sundell 2017) anger fem av Sveriges största medieföretag, Expressen, Dagens Nyheter, SVT, 

Göteborgs-Posten och Aftonbladet, att hoten mot deras journalister ökat de senaste åren. 

Reportrar har mordhotats, fått sina adresser uthängda på nätet och trakasseras i sina hem 

(Mokhtari, Silvergren Blåder, Sundell 2017). 

I maj 2017 publicerade Aftonbladet en artikel om hoten mot deras journalister, artikeln är en 

del i serien “Häng med Aftonbladet”, där man får följa med tidningen inifrån. 73 procent av 

journalisterna som arbetar på tidningen har utsatts för hat eller hot. Men när man sedan 

plockade bort de journalister som inte syns i offentligheten med namn i tidningen eller på 

sajten blev andelen hotade medarbetare ännu högre, 89 procent. I artikeln lyfts även två 

rättegångar där fallen rör journalister som blivit hotade. I ett av fallen blev två av 

Aftonbladets journalister hotade via mejl av samma person (Ovander 2017).  Den 9:e maj 

dömdes personen för olaga hot av Stockholms tingsrätt. ”Att hota journalister är ett hot mot 

demokratin”, meddelade Stockholms tingsrätt i sin dom. Åklagaren yrkade fängelsestraff men 

straffet blev villkorlig dom och böter (Tagesson 2017). I det andra fallet är det tre 

Aftonbladet-journalister som blivit hotade av samma man på Twitter (Ovander 2017). 

Mannen dömdes till en månads fängelse (Ringman 2017).  
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3. Frågeställning/syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur opinionsbildande journalister upplever hot och 

trakasserier i deras dagliga arbete och hur det påverkar deras arbetssätt. Genom studien vill vi 

lyfta fram deras levda erfarenheter av hotens karaktär, omfattning och konsekvenser. 

Hotbilden mot journalister kan i förlängningen ses som ett hot mot demokratin. Vi vill därför 

även undersöka om – och i så fall hur – journalisterna själva tror att hotbilden påverkar den 

journalistik de utför och hur de själva resonerar kring vilka konsekvenser hoten kan få för den 

oberoende journalistiken och det öppna samhället.  

Studien baseras på följande frågeställningar: 

 Hur ser hoten/trakasserierna ut och vilka medel används för att framföra hoten?  

 Vilka konsekvenser har hoten/trakasserierna fått för deras privatliv samt 

yrkesutövning? 

 Vilka strategier har journalisterna utvecklat för att kunna fortsätta utföra sitt arbete 

trots hoten och trakasserierna? 

 Vad tror journalisterna att hoten/trakasserierna kan innebära för den oberoende 

journalistiken och det öppna samhället?  

4. Definition av hot och trakasserier 

 

Det finns flera olika definitioner av hot och trakasserier.  När det gäller vår definition av hot 

tar vi stöd i lagbokens definition:  

“5 § Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett 

sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom” (Riksdagen 2016). 

 

Trakasserier behöver inte vara samma sak som hot, även om trakasserier kan innehålla hot. Vi 

följer Diskrimineringsombudsmannens definition av trakasserier:   

“Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Trakasserier kan till exempel 

vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till 

diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Trakasserier och 

sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt för trakasserier 

som avgör vad som är oönskat eller kränkande” (Diskrimineringsombudsmannen 2017).  

https://lagen.nu/1962:700
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5. Tidigare forskning 

 

Hot och trakasserier mot journalister kan se ut på olika sätt. Journalistpanelens undersökning 

från 2016 visar att det vanligaste hotet gäller fysiskt våld (Löfgren Nilsson 2016). 

Undersökningen som besvarades av 2241 journalister visar att en tredjedel mottagit hot vad 

gäller uttalanden som ”Jag vet var du bor” eller ” Jag vet var dina barn går i skolan”. I 

undersökningen angav 17 procent att de blivit hotade med skadegörelse. Journalistpanelen 

utgörs av svenska journalister som regelbundet besvarar frågor av forskare och drivs av 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (Löfgren 

Nilsson 2016). 

Med hot och trakasserier medföljer konsekvenser som påverkar journalistens yrkes- samt 

privatliv. I undersökningen från Journalistpanelen angav tre av tio journalister att de någon 

gång avstått från att bevaka vissa ämnen eller personer. Hälften av journalisterna angav att de 

blivit rädda efter att ha mottagit ett hot. Många har också vidtagit åtgärder för att skydda sig 

mot hat och trakasserier. Vanligast är att dölja sitt telefonnummer och/eller personuppgifter, 

polisanmäla och installera larm och/eller skaffa annat personskydd.  Utöver yrkes- och 

privatrelaterade konsekvenser har hoten även konsekvenser för journalistiken i sig, 16 procent 

av journalisterna som mottagit hot har funderat på att lämna yrket (Löfgren Nilsson 2016). 

Medieforskaren Monica Löfgren Nilsson menar att hot och trakasserier mot journalister ökat 

de senaste tio åren. Ökningen beror dels på digitaliseringen tillsammans med anonymiteten på 

nätet, som har gjort det lättare för de som hotar och trakasserar att nå fram till journalisterna 

(Löfgren Nilsson 2015, s. 51). En enkätundersökning genomfördes år 2013, där en webbpanel 

(Journalistpanelen) med 1695 deltagare besvarade frågor gällande hot och hat. Resultatet från 

undersökningen visar att hot och hat mot journalister får konsekvenser för journalistiken, även 

i ett demokratiskt samhälle som Sverige (Löfgren Nilsson 2015, s. 51). Undersökningen visar 

att en tredjedel av de journalister som mottagit hot har vidtagit personliga åtgärder för att 

skydda sig, såsom att radera personuppgifter på nätet och ändra till hemligt nummer. Det är 

ett tecken på att journalisterna upplever hoten som verkliga, menar Löfgren Nilsson. (Löfgren 

Nilsson 2015, s. 52). Kränkande kommentarer har också lett till åtgärder, såsom att moderera 

eller stänga ner kommentarsfält helt eller i samband med när en viss typ av ämne bevakas. De 

som mottagit förolämpande kommentarer har även de dragit ner på sin tillgänglighet i form av 

att inte vara direkt nåbar via telefon eller mail samt att stänga ner bloggar eller Twitterkonton 

(Löfgren Nilsson 2015, s. 54). Studien visar även att självcensur blir en konsekvens av hot 
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och trakasserier och att en fjärdedel av de hotade journalisterna i undersökningen undvikit att 

skriva om vissa ämnen då rädsla för att bli hotad förekommer (Löfgren Nilsson 2015, s. 54). 

Monica Löfgren Nilsson (2015) menar att syftet med hoten och hatet är att tysta journalister 

och därmed har en hämmande effekt på journalistiken (Löfgren Nilsson 2015, s. 55). 

Sammanfattningsvis visar studien att trakasserier kan utgöra ett hot mot den oberoende 

journalistiken – även i en demokrati som Sverige (Löfgren Nilsson 2015, s. 56). 

Även Tidningsutgivarna har tillsammans med Sveriges radio låtit undersökningsföretaget 

Ipsos genomföra en undersökning bland medarbetare och tagit reda på hur de upplever hot, 

trakasserier och våld (Tidningsutgivarna 2016). Undersökningen visar att 20 procent av 

medarbetarna blivit hotade och 27 procent blivit trakasserade någon gång under de senaste 

tolv månaderna. Totalt har 33 procent blivit antingen hotade eller trakasserade det senaste 

året. Ungefär 30 procent av de som uppger att de blir hotade eller trakasserade svarar att det 

sker minst en gång varje vecka. Hoten skickas generellt sett via mejl eller sociala medier. De 

journalister som är verksamma inom ämnesområdena opinion och debatt får utstå mest hot 

och trakasserier (Tidningsutgivarna 2016). 

2017 publicerades en annan undersökning på uppdrag av Tidningsutgivarna, men tillsammans 

med det kvinnliga nätverket Klara K. Denna undersökning visar att var tredje kvinnlig 

ledarskribent, krönikör, chefredaktör och kommentator inom dagspressen funderar på att sluta 

med journalistiken helt. Webbundersökningen, som publicerades i april, visar också att de hot 

som flest upplever, är hot om trakasserier på arbetsplatsen, hot om trakasserier i privatlivet 

och hot om sexuellt våld (Tidningsutgivarna 2017).  

Våren 2015 undersökte branschorganisationen Utgivarna trakasserier mot flera av 

redaktionerna vid Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och TV4 samt 

tidningar och redaktioner anslutna till TU. Resultatet från webbenkäten visade att en av tre 

redaktioner hade hotats det senaste året samt att över 300 hot eller trakasserier hade riktats 

mot medierna det senaste året, vilket innebär ett hot om dagen (Broberg 2015, s.49). 

Utgivarnas VD Per-Anders Broberg menar att effekten av hat, hot och trakasserier blir att det 

journalistiska arbetet störs samt att medarbetare påverkas. “Arbetsplatser kan komma att 

spärras av. Och värre: Utgivarnas undersökning visar att hot i flera fall leder till utebliven 

publicering eller att uppdraget inte ens genomförs. Och utebliven journalistik är ett hot mot 

demokratin!” (Broberg 2015, s.49).  

http://tu.se/wp-content/uploads/2017/04/PDF-Hot-mot-kvinnliga-opinionsbildare.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:939050/FULLTEXT01.pdf
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Det finns även flera tidigare uppsatser om hot och hat mot svenska journalister. En av dessa är 

ett examensarbete för masterexamen i journalistik: “Hot mot svenska journalister – en 

kvalitativ studie om påverkan i arbete och vardag (2014)”, av Magnus Olsve. Syftet med 

denna studie var att undersöka hur hot mot journalister påverkar deras arbete samt vardag 

(Olsve 2014, s.3). Resultatet visar att ingen av de journalister som deltagit i undersökningen 

någonsin övervägt att ge upp sitt yrke. Slutsatsen visar att det är relativt ovanligt att de 

intervjuade journalisterna avstått eller modifierat en text på grund av rädsla för hot (Olsve 

2014, abstract). 

Kandidatuppsatsen “Näthatets konsekvenser – en studie av hur svenska 

kvällstidningskrönikörer förhåller sig till hot och hat (2013)”, av Hampus Dorian och Erik 

Wirkensjö, har som huvudsakligt syfte att undersöka hur politiska krönikörer i svensk 

kvällspress förhåller sig till det hat och hot som de utsätts för samt om de påverkas i sitt 

yrkesutövande. Av de krönikörer man intervjuat har samtliga blivit utsatta för hat från läsare, 

flera av dem direkta dödshot. Hatet tar sig många olika uttryck, men merparten av hatet 

kommuniceras via e-post (Dorian & Wirkensjö 2013, s.22). De flesta av krönikörerna 

upplever att det har skett en markant ökning i mängden hat de får motta, där personifiering 

och interaktivitet nämns som förklaringar. Många uppger att de blivit hotade av 

högerextremister, även om det inte råder konsensus kring ett sådant påstående bland de 

tillfrågade. Drygt hälften av de åtta intervjuade upplever att det kommer mer hot från 

högerextremt håll än från något annat (Dorian & Wirkensjö 2013, s.24f). Det finns ett 

missnöje bland de tillfrågade kring hur polisen hanterar dessa händelser, hoten tas inte på så 

stort allvar som man hade önskat. Flera av krönikörerna påpekar att polisen ofta avfärdar hot 

på internet som oseriösa, och att utredningar allt som oftast läggs ned i brist på bevisning, 

trots att bevis finns (Dorian & Wirkensjö 2013, s.28). Flera av respondenterna har behövt 

vidta åtgärder på grund av hot. Samtliga intervjupersoner är överens om att det förekommer 

att krönikörer censurerar sig själva på grund av näthat. I uppsatsen framhåller man även 

självcensuren som ett problem för demokratin (Dorian & Wirkensjö 2013, s.34).  

 

Vi har även tagit del av kandidatuppsatsen ”Din jävla hora, du ska dö!”: En studie i hur 

näthatet påverkar kvinnliga journalister”, (Vessman & Aronsson, 2013). Syftet med studien 

var att undersöka hur näthatet påverkar kvinnliga journalister i sitt yrkesutövande samt att få 

en större förståelse för näthatets konsekvenser. Resultatet visar att majoriteten av de 

intervjuade har näthatet i åtanke vid publicering av en text (Vessman & Aronsson 2013, s. 
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49). En reaktion av näthatet blir, att några av intervjupersonerna vill skriva mer provocerande 

om ämnet för att inte låta sig tystas, medan resterande vill undvika ämnet på grund av rädsla 

för hot och hat och konsekvensen blir därmed en självcensur (Vessman & Aronsson, s. 48).  

 

Kandidatuppsatsen "Näthotsapparaten - en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot 

journalister." (Meyer & Widlund, 2013.), har som syfte att undersöka hur en 

tidningsredaktion agerar internt när hot på nätet riktas mot journalisterna. Av studien 

framkom det att definitionen av näthot är oklar för en del anställda vilket kan göra det svårt 

för den enskilde journalisten att avgöra vad som är olagligt och kan anmälas (Meyer, Widlund 

2013, s.41). 

 

Journalisters erfarenhet av hot i sin yrkesverksamhet – en kvalitativ intervjustudie med sex 

journalister i lokalpress (2014) är en kandidatuppsats som syftar till att undersöka hot mot 

journalister på lokalredaktioner (Kihlström & Forsvik 2014, s.6). Samtliga av de tillfrågade 

upplever att hoten mot journalister har ökat de senaste åren och att hoten i dag tar sig andra 

uttryck. Samtliga lokaltidningsredaktioner i undersökningen har också varit tvungna att vidta 

säkerhetsåtgärder som en direkt konsekvens av en ökad hotbild. Majoriteten av 

respondenterna berättar om hur man i ett tidigt skede har ändrat i artiklar på grund av rädsla 

för att utsättas för hot (Kihlström & Forsvik 2014).  

 

Sammantaget har det gjorts flera studier på både avancerad och grundläggande nivå om hot 

och hat mot journalister. Vår undersökning fyller dock ett viktigt bidrag i det att den fokuserar 

på opinionsbildande journalister, en särskilt utsatt grupp vars särskilda erfarenheter av hot och 

trakasserier hittills inte har belysts. Kvantitativa studier har visat att opinionsbildande 

journalister är en särskilt utsatt grupp och denna uppsats kompletterar och fördjupar den 

bilden, genom att analysera och tolka de enskilda journalisternas personliga upplevelser och 

levda erfarenheter av hot och trakasserier.  
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6. Teoretisk ram 

 

Journalistiken har en viktig roll i vårt demokratiska samhälle. Medieforskaren Jesper 

Strömbäck (2004) framhåller att genom att informera, granska och vara ett forum för debatt 

bidrar medierna till en fungerande åsiktsbildning och en fungerande demokrati. Det är via 

medierna som människor huvudsakligen får information om politik och samhälle, och det är 

också genom media som politiker och andra aktörer kan kommunicera med folket och nå ut 

med viktig information (Strömbäck 2004, s.15). 

Jesper Strömbäck menar tillsammans med medieforskaren Lars Nord (2012) att medierna 

bidrar till att skapa bilden av vår omvärld och för att journalistiken ska fungera som en 

demokratisk funktion krävs det att informationen som tillhandahålls är sanningsenlig och 

allsidig. Journalistiken ska också vara oberoende och fri från yttre påverkan (Nord & 

Strömbäck 2012, s.18). 

Jesper Strömbäck menar att journalisters upplevelser av hot och hur det i sin tur påverkar det 

journalistiska arbetet kan analyseras ur ett demokratiskt perspektiv. Demokrati och 

journalistik är alltid länkade till och i behov av varandra, därför bör journalistik ses som en 

demokratisk praktik (Strömbäck 2004, s.74). Vi har valt att utgå från olika demokratimodeller 

och hur kravet på de journalistiska uppgifterna ser ut enligt dessa. I vår analys kommer vi utgå 

från de tre demokratimodellerna som Lars Nord och Jesper Strömbäck redogör för i Medierna 

och demokratin (Nord & Strömbäck 2012) och Jesper Strömbäck i Den medialiserade 

demokratin – Om journalistikens ideal, verklighet och makt (Strömbäck 2004). Gemensamt 

för alla modeller är att medierna ska fungera som ett forum för debatt och diskussion.  

 

6.1 Konkurrensdemokrati och kraven på journalistiken 

 

Konkurrensdemokrati ser demokratin som en tävlan mellan konkurrerande eliter om folkets 

röster. Detta innebär att det främst är politikerna som agerar medan medborgarna 

huvudsakligen reagerar (Nord & Strömbäck 2012, s.20). I samband med val spelar 

medborgarna dock en central roll i och med att det är folket som väljer vilka som kommer till 

makten (Strömbäck 2004, s.58). Fokus ligger alltså på de politiska aktörerna, det är också 

dem som har ansvar för demokratins kvalitet.  
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Det finns två olika former av det konkurrensdemokratiska perspektivet, den bakåtblickande 

sanktionsmodellen och den framåtblickande mandatmodellen. Den bakåtblickande 

sanktionsmodellen lägger fokus på valen som en möjlighet för människor att utkräva ansvar 

av dem som haft makten. Hos den framåtblickande mandatmodellen ligger tyngdpunkten på 

valen som en möjlighet för människor att avgöra styrkeförhållandena mellan olika politiska 

alternativ och ge mandat åt politiker att genomföra den politik som de går till val med (Nord 

& Strömbäck 2012, s.20). 

Medborgarnas tillgång till information är central, särskilt i samband med de demokratiska 

valen. För journalistikens del är det också inför och i samband med ett val som bevakningen 

och rapporteringen av relevant information är viktig. Medierna ska tillhandahålla fakta om hur 

de politiska makthavarna har skött sig och vad de lovar att genomföra om de får 

medborgarnas förtroende (Strömbäck 2004, s.90). Det är viktigt att journalistiken granskar 

hur den politiska makten utövas (Nord & Strömbäck 2012, s.22). Medborgarna själva får inte 

lika stor plats i journalistiken, utan man fokuserar främst på de politiska aktörerna. 

(Strömbäck 2004, s.91). 

6.2 Deltagardemokrati och kraven på journalistiken 

 

Enligt den deltagardemokratiska modellen kan demokrati inte reduceras till att folk går och 

röstar vart fjärde år, demokrati ska byggas underifrån där så många som möjligt aktivt deltar 

(Strömbäck 2004, s.62).  

Enligt ett deltagardemokratiskt perspektiv ska journalistiken utgå från medborgarna och lyfta 

fram deras erfarenheter och åsikter (Strömbäck 2004, s.93). Medierna ska ta upp de frågor 

som människor tycker är viktiga och angelägna. Man ska helt enkelt utgå från medborgarnas 

dagordning, inte politikernas eller mediernas. Politiken ska gestaltas som något viktigt och 

som medborgarna också har möjlighet att påverka. Människor måste också få komma till tals i 

debatten och vara med när viktiga frågor diskuteras. Journalistiken ska uppmärksamma när 

problem når lösningar och inte enbart fokusera på problemen i sig. Detta är viktigt för att 

mobilisera människor politiskt och väcka engagemang.  Enligt deltagardemokratin behöver 

människor information om sakfrågor och förhållanden i verkligheten som är viktiga för dem 

själva. De behöver positiva föredömen i form av personer samt exempel på hur människor 

själva kan lösa problem. Journalistiken ska också ge information om hur man sedan själv kan 
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bli aktiv och påverka (Strömbäck 2004, s.92). Journalistiken ska fungera som medborgarnas 

forum och förlängda arm gentemot de politiska makthavarna (Nord & Strömbäck 2012, s.22).  

 

6.3 Samtalsdemokrati och kraven på journalistiken 

 

Enligt samtalsdemokratin, eller deliberativ demokrati som modellen också kallas, ses samtal 

som en demokratisk beslutsgrund. Politiska diskussioner och dialoger är viktiga för 

demokratin och här blir det offentliga samtalet centralt (Strömbäck 2004, s.66). De politiska 

samtalen ska vara inkluderande och inte enbart vara tillgängliga för en politisk elit.  

Journalistiken ska bidra till deliberativa politiska samtal och diskussioner som bygger på 

sakliga och rationella argument, politisk jämlikhet, frånvaro av dominans, strävan efter 

intellektuell öppenhet och gemensam förståelse (Strömbäck 2004, s.95). Medierna ska ge en 

så sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt och tillhandahålla en arena för debatt som 

är öppen för alla. Det är viktigt att debatten präglas av saklighet och inte överdrifter, oprecisa 

och svepande argument som spelar på känslor. Den ska heller inte domineras av de mest röst-

och resursstarka. Journalistikens uppgift är att bredda debatten och se till att den blir 

utvecklande samt se till att information som ligger till grund för människors åsiktsbildning är 

saklig och relevant (Strömbäck 2004, s.96). 

 

6.4 Copingstrategier 

 

För att kunna analysera och förstå hur journalisterna hanterar hot och trakasserier har vi 

använt oss av copingstrategier. Här har vi inspirerats av Magnus Olvse (2014) som i sin studie 

har använt sig av samma teoretiska begrepp för att tolka journalisternas upplevelser av hot. Vi 

har använt oss av Olof Rydéns och Ulf Stenströms (2015) redogörelse för copingstrategier i 

Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. 

Copingstrategier syftar till de strategier som människor använder för att på kort eller lång sikt 

anpassa sig till och hantera svåra livssituationer. Ordet ”cope” översätts på svenska till ”klara 

det, stå pall, gå iland med”.  Men coping innebär inte bara att klara av eller kämpa för 

någonting, det ska även ske på ett framgångsrikt sätt (Rydén & Stenström 2015, s.105).  
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Rydén och Stenström (2015) refererar till Richard Lazarus och Susan Folkmans copingteori 

från 1984 och menar att dessa strategier innefattar alla krafter och ansträngningar som 

individen tar nytta av för att klara av, tolerera, reducera eller minimera yttre och inre krav. 

Dessa ansträngningar syftar till kognitiva och emotionella strategier (Rydén & Stenström 

2015, s.105). Alla problem kan inte mötas på ett probleminriktat sätt, utan man kan ibland 

behöva emotionellt minimera hotet eller ignorera vissa faktorer eller aspekter.  Man kan också 

vara i behov av emotionella strategier för att upprätthålla hopp och moral (Rydén & 

Stenström 2015, s.106). 

Copingstrategier brukar delas in i två huvudformer, probleminriktad och emotionellt 

inriktad.  Probleminriktad coping handlar om att planera och sätta upp en strategi för att klara 

av situationen. Det syftar alltså till att agera i någon form. Emotionellt inriktade strategier 

handlar om att hantera känslor, som att exempelvis glömma, koppla bort eller rationalisera 

(Rydén & Stenström 2015, s.105). 

Om en situation upplevs som mer hanterbar används ofta probleminriktade strategier, medan 

emotionella strategier används i större utsträckning när stressnivåerna är högre och när man 

upplever att handlingsalternativen är begränsade. Man kan också använda båda 

copingstrategierna i kombination (Rydén & Stenström 2015, s.106). 

Billing och Moos har inspirerats av de copingstrategier som Folkman och Lazarus föreslagit 

och sedan vidareutvecklat dessa. I en studie lät Billing och Moos 360 familjer beskriva hur de 

hanterat kris- och stressituationer och utifrån detta har man formulerat nio copingmönster. 

(Rydén & Stenström 2015, s.106). 

Den första copingstrategin som Billing och Moos föreslagit är ”logiska analyser och mentala 

förberedelser”. Förmågan att kunna förbereda sig psykiskt inför kommande påfrestningar 

räknas in i denna strategi (Rydén & Stenström 2015, s.106). 

Den andra strategin handlar om att “Omdefiniera den hotfulla situationen”. Att acceptera det 

som skett men att omdefiniera det psykologiskt så det blir mer hanterbart. Denna strategi 

innefattar även förmågan att se det positiva i en svår situation (Rydén & Stenström 2015, 

s.106). 

“Förneka det hotfulla” ses som en psykologisk försvarsmekanism och kan vara ett 

framgångsrikt sätt för individen att hantera svåra händelser, då strategin låter individen få en 
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paus att andas från akuta och starka känslor. Om en situation känns hotfull och det finns lite 

individen själv kan göra för att påverka situationen, kan detta vara ett sätt att må bättre, då 

man slipper att tänka på det som känns hotfullt eller svårt (Rydén & Stenström 2015, s.107). 

Den fjärde strategin som nämns är “att söka information och kunskap” vilket är ett sätt att få 

kontroll över en situation. “Lösa problem” ger en positiv självbild och en förmåga att klara sig 

själv. Man kan i svåra situationer också “söka alternativa former för tillfredställelse”. En 

annan strategi är “emotionell återhållsamhet” vilket handlar om att lägga känslor åt sidan och 

undvika att tänka på det svåra (Rydén & Stenström 2015, s.108). Ett motsatt sätt att förhålla 

sig till svåra situationer är att “Ge utlopp för känslor”. “Att acceptera situationen för vad den 

är” är den sista strategin som nämns av Billing och Moos och syftar till att medvetet besluta 

sig för att acceptera omständigheterna (Rydén & Stenström 2015, s.109). 

När man talar om hur människor hanterar svåra situationer kan även försvarsmekanismer 

nämnas. Coping och försvar är tydligt besläktade särskilt när det kommer till sådant som 

syftar till att skydda mot obehagliga känslor. Försvarsmekanismer är omedvetna sätt att 

skydda individen mot känslor som ångest, skam och nedstämdhet (Rydén & Stenström 2015, 

s.112). De hjälper även individen att upprätthålla en oförändrad självbild när denna hotas 

(Rydén & Stenström 2015, s.113). Försvarsmekanismerna formas under vår tidiga utveckling 

och har sin grund i medfödda förutsättningar och tidiga erfarenheter (Rydén & Stenström 

2015, s.112). Begreppet försvarsmekanism har sitt ursprung i Sigmund Freuds beskrivning 

från 1890-talet om omedvetna psykiska processer (Rydén & Stenström 2015, s.113). Följande 

försvarsmekanismer nämns av Rydén och Stenström (2015); rationalisering, förnekande av en 

händelse, reaktionsbildning, regression samt projektion. 
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7. Metod och material 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer då vi är intresserade av hur 

människan som individ påverkas och uppfattar ett fenomen, snarare än hur en hel grupp gör 

det. Intervju som metod är särskilt användbart när man vill veta mer om människans enskilda 

uppfattningar och erfarenheter (Larsson 2010, s.54). Steinar Kvale (2014) menar att målet 

med den kvalitativa forskningsintervjun är att ge nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld; “den arbetar med ord, inte siffror” 

(Kvale 2014, s.47). 

 

Vi har valt att planera och genomföra vår intervjustudie utifrån den forskningsprocess för 

personliga kvalitativa intervjuer som redogörs för i Metoder i kommunikationsvetenskap 

(Ekström, Larsson 2010). Författaren Larsåke Larsson (2010) beskriver att processen vid 

personliga intervjuer kan delas in i olika steg. Faserna som beskrivs i boken syftar till Kvale 

och Brinkmanns steg i metodprocessen (2009), vilka är: tematisering, planering, urval, 

intervjuer, utskrift och bearbetning, redovisning och analys samt rapportering (Larsson 2010, 

s.58). Vi kommer att beskriva hur vi har arbetat med inspiration från dessa olika steg. 

 

7.1 Urval 

 

Vi har valt att intervjua sex opinionsbildande journalister från olika redaktioner i Sverige. 

Urvalet är ett så kallat typurval, vilket innebär att forskaren riktar in sig på karakteristiska 

grupper som är typiska för fenomenet (Ekström, Larsson 2010, s.61). Som vi tidigare 

beskrivit är synliga och tydligt profilerade journalister utsatta för hot i större utsträckning än 

andra journalister. Därför har vi i vår undersökning valt att fokusera på opinionsbildande 

journalister. Vår definition av opinionsbildare innefattar titlar som politiska redaktörer, 

ledarskribenter och kolumnister, eller journalister som på något sätt tagit ställning i en viss 

fråga. Denna avgränsning har vi dels gjort för att lättare kunna se mönster och dra slutsatser. 

Men vi tror också att denna grupp av journalister är särskilt intressant att undersöka eftersom 

profilerade journalister är mer utsatta. Dessa journalister fyller även en viktig funktion för 

journalistikens demokratiska uppdrag.  

I vissa fall har vi hittat journalisten genom artiklar där denne valt att tala öppet om hot eller 

trakasserier. I andra fall har vi kontaktat olika tidningar och genom chefredaktörer eller 
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redaktionschefer fått kontaktuppgifter till en journalist som har velat dela med sig av sina 

erfarenheter och delta i undersökningen. Vi har också valt att kontakta ledarskribenter direkt. 

Intervjupersonerna arbetar på olika redaktioner runt om i Sverige, både på landsbygd- och 

storstadsredaktioner. Tre av intervjupersonerna arbetar på landsbygdsredaktioner och 

resterande arbetar på storstadsredaktioner. Vi har strävat efter en jämn könsfördelning och av 

den anledningen har vi valt att intervjua tre kvinnor respektive tre män. 

 

7.2 Personliga intervjuer 

 

Vi har använt oss av personliga intervjuer upplagda utifrån uppsatsens tema, det vill säga hur 

journalisterna upplever hot och trakasserier i deras yrkesverksamhet. Samtliga intervjuer 

förutom en har skett över telefon. Vårt mål var att alla intervjuer skulle vara personliga möten, 

men eftersom våra respondenter fanns på flera håll i Sverige har det inte funnits någon 

praktisk möjlighet att träffa alla personligen, under den tid som fanns för datainsamling till 

denna uppsats. Vi upplever ändå att telefonintervjuerna har god reliabilitet eftersom 

intervjupersonerna har varit lika öppna med sina erfarenheter av hat och hot, som den 

journalist vi träffade personligen. Oavsett intervjuform har samtalen följt samma frågestruktur 

och haft samma längd, mellan 30-45 minuter. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. 

Samtliga intervjupersoner har blivit informerade om konfidentialitet och att deras medverkan 

går att avbryta. Vi har valt att anonymisera svaren för att skydda intervjupersonernas privata 

integritet och för att de ska kunna känna sig fria att berätta om sina känslor och erfarenheter 

av hot och trakasserier utan rädsla för konsekvenser. Vi har även valt att benämna 

intervjupersonerna med det könsneutrala pronomet “hen”, för att skydda deras identitet.  

Tematisering Efter att ha formulerat vårt syfte med undersökningen, kunde vi med hjälp av 

teori och tidigare forskning avgränsa vårt ämne. Avgränsningen vi gjorde var att undersöka 

opinionsbildande journalister som på grund av sin synlighet och profilering blir en särskilt 

utsatt grupp. Formulering av syfte samt avgränsning ingår i tematisering, vilket är det första 

steget enligt Kvale (Larsson 2010, s.59). 

 

Planering Vi följde Kvales rekommendationer att arbeta med planering samt urval parallellt 

med det första steget. I planeringsfasen, det vill säga steg två, behöver man fastställa t.ex. hur 

många intervjupersoner som ska ingå. Enligt Kvale ska man under planeringsfasen precisera 

när och var studien ska genomföras samt fundera ut frågestrategi (Larsson 2010, s.60). 
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Planering syftar även till att ha en tydlig arbets- och tidsplanering. Vi schemalade vår tid och 

hade en tydlig plan att utgå ifrån. I ”Metoder i kommunikationsvetenskap” utgår författaren 

Larsåke Larsson från Kvales steg och menar att skrivandet av inledning och syfte bör ske 

parallellt med litteraturläsning, konstruktion av intervjumanual och planering inför de 

praktiska uppgifterna såsom att boka tider för intervju (Larsson 2010, s.60).  

 

Inför intervjuerna hade vi sammanställt frågor i en intervjumanual för att ha frågor att utgå 

ifrån. Efter en inledande fråga som leder in på temat, kommer följdfrågor av olika slag 

(Larsson 2010, s.64). Sådana frågor kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) vara 

uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta frågor och tolkande 

frågor (Larsson 2010, s.64). Vi har under våra intervjuer använt oss av alla ovanstående 

alternativ till frågor. Intervjuerna började med att journalisten fritt fick berätta om sina 

erfarenheter kring hot och trakasserier. Därefter gick vi in på mer utvecklande frågor så som 

vilka medel som hade använts och vilka ämnen som det hade skrivits om i samband med hot 

eller trakasserierna. Vi har även frågat hur intervjupersonen blir påverkade privat samt i 

yrkeslivet. Vad gäller yrkeslivet är det frågor om konsekvenser på det praktiska arbetet, 

huruvida journalisten ändrat en text på grund av rädsla, övervägt sluta bevaka ett specifikt 

ämne eller funderat på att byta yrket helt. Vi har även frågat om journalisterna har några 

specifika strategier för att kunna fortsätta jobba på ”som vanligt” trots förekommande av hot 

och trakasserier. Andra frågor som vi ställt är om intervjupersonerna tror att dagens 

medieklimat med sociala medier påverkar hotens och trakasseriernas förekomst och 

karaktär.  Vi har även frågat journalisterna vad de tror man kan göra åt den hotbild som finns, 

vilka konsekvenser de tror att det får för samhället om journalister avstår att skriva om vissa 

ämnen och hur deras förtroende för det svenska rättsväsendet ser ut.  

 

Under våra intervjuer har vi bett om exempel på t.ex. situationer där journalisten blivit hotade 

eller trakasserade. Även detta klassas som ett sätt att fråga på (Larsson 2010, s.64). Att be 

intervjupersonen ge ett exempel är ett sätt att få utförliga och tydliga svar (Larsson 2010, 

s.67). 

 

Eftersom vi spelat in intervjuerna har vi kunnat fokusera på att noggrant lyssna på 

intervjupersonerna, istället för att skriva ner det som sägs på plats. På så sätt har vi kunnat 

ställa relevanta följdfrågor (Larsson 2010, s.67). Utöver de uttalanden som intervjupersonerna 
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delar med sig av, är tonfall, tvekan och tystnad intressant information (Larsson 2010, s.68). 

När vi i efterhand lyssnat igenom intervjuerna har vi kunnat göra noteringar kring denna extra 

information. 

 

Utskrift och bearbetning Vi har gjort en detaljerad transkribering, där även tonfall och 

stunder av tvekan, tystnad eller skratt har antecknats. Huvudregeln för kvalitativa forskare är 

att intervjuerna skrivs ut in extenso, det vill säga att alla ord som uttalas ska finnas med i 

transkriptionen samt pauser och upprepningar (Larsson 2010, s.69). Vi upplever att en 

noggrann transkribering har hjälpt oss att få en ökad förståelse för respondenternas berättelser 

och därför kunnat göra fördjupande tolkningar och analyser. 

 

7.3 Intervjuanalys  

 

Vid analysen av våra kvalitativa intervjuer har vi inspirerats av den modell för 

meningskoncentrering som Steinar Kvale redogör för i Den kvalitativa forskningsintervjun 

(2014). Analysen har skett i tre steg. Till att börja med har vi läst igenom hela intervjun för att 

få ett helhetsintryck. Därefter har vi identifierat “naturliga meningsenheter” i texten som de 

uttrycks av intervjupersonerna, det vill säga information som är relevant för 

frågeställningarna. Utifrån meningsenheterna har vi formulerat övergripande teman som har 

varit genomgående i intervjuerna. Teman är de som dominerar en meningsenhet utifrån hur 

det uppfattas av forskaren (Kvale 2014, s. 247). Exempel på dessa teman är självcensur, 

pauser, förtroende för polisen, mental beredskap och “en del av yrket”.  
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8. Resultat 

 

8.1 Hotens karaktär och medel 

 

Journalisterna i undersökningen har alla fått motta trakasserier, vilket oftast sker via mejl eller 

Facebook. Ibland rör det sig om mer direkta hot, men det kan också handla om sådant som 

enligt journalisterna är svårare att definiera, exempelvis ryktesspridning eller kränkande 

kommentarer.  

Samtliga intervjupersoner har mottagit trakasserier under sin yrkesverksamhet som 

journalister. Fem av sex har mottagit hot. Två personer har även fått direkta dödshot. 

Intervjupersonerna anger att mejl och Facebook/Messenger är de vanligaste medlen som 

används för att hota och trakassera. Tre av intervjupersonerna nämner Twitter som ett forum 

där man får motta hot och trakasserier. Andra medel och plattformar som förekommer och 

nämns av intervjupersonerna är telefonsamtal, brev, kommentarsfält i anslutning till texter, 

Flashback och Avpixlat. Dessa är dock inte lika vanligt förekommande. En av de tillfrågade 

journalisterna nämner blogg som medel. En av journalisterna nämner också Youtube som 

medel, då journalistens hem och bilens registreringsskylt blivit filmad och publicerad på 

denna plattform. En annan journalist menar att det är en rå stämning som råder på just 

Youtube.  

När det gäller de olika medel som används för att hota och trakassera beskriver Journalist 1 att 

telefonsamtal känns mer nära inpå och att post ofta kan upplevas värre än det som skrivs på 

Twitter eller via mejl.  

Telefonsamtalen kommer närmare. Det känns lite mer obehagligt när det skickar 

post. Man kan på något sätt lättare förstå att någon sitter i affekt och skriver 

något argt på mejl eller twitter. Men just när man måste anstränga sig lite till då 

känns det mer obehagligt. 

Journalist 1 

Två av journalisterna vi pratat med har haft hembesök. Journalist 4 som även tidigare blivit 

dödshotad, berättar om ett tillfälle där hen fått hembesök. 

Det stod en person utanför vårt köksfönster som glodde iförd en rånarluva och 

som ritade XX på brevlådan. Även det polisanmäldes. Men det gick ju inte 
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riktigt att avgöra vad det handlade om men lite olustigt var det. Det var ju inte 

ett uttalat hot men något slags ofredande kanske. 

Journalist 4 

Journalist 1 tror att anledningen till att hen inte haft hembesök beror på en annorlunda 

stavning av hens namn: 

Jag har inte fått hembesök, vilket är skönt. Jag är folkbokförd med en 

annorlunda stavning än hur mitt namn uttalas. Jag inbillar mig att det är så att de 

inte hittat mig. 

Journalist 1 

Förutom de direkta hoten som journalisterna får motta, förekommer även trakasserier i form 

av bland annat ryktesspridning på nätet. Denna typ av trakasserier upplevs i viss mån som 

värre och mer effektivt än hotmejl, eftersom det är något man inte kan skydda sig ifrån.  

Jag har fått en tråd på flashback om mig, bara om mig. Där det skrivs rena 

lögnhistorier, till exempel att jag slår min partner. Sådana saker som bara är helt 

absurda. Som ju skrivs för att trakassera mig, för att jag ska känna att jag lägger 

ner, jag antar att det är det. Det står där för evigt, jag kan inte ta bort det. Och 

nästa gång jag söker jobb, så står det där.”...“Så det där är jävligt obehagligt och 

det är så lätt att förstöra någons liv med sådana saker med små små medel, som 

inte är rena hot men det blir väldigt hotfullt egentligen. Det får egentligen större 

konsekvenser än rena hot, om ni förstår. 

 

Journalist 3 

 

För de kvinnliga journalisterna är det vanligt att trakasserierna innefattar hot om sexuellt våld. 

Två av de tre kvinnliga intervjupersonerna berättar att de får kommentarer som handlar om 

hot om våldtäkt eller sexuella trakasserier. 

Det är inte så många explicita hot men ganska många mellan raderna så där… 

det kan vara.. hoppas du blir gruppknullad av babianen som du önskar att ta hit, 

om man skriver om flyktingfrågor eller om man inte skriver ut etnicitet på en 

brottsling som är invandrare eller liknande. 
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De ämnen som väcker mest reaktioner är invandring, flyktingfrågor och kritik kopplad till 

extremhögern eller Sverigedemokraterna. Samtliga intervjupersoner nämner att man som 

journalist får räkna med att få arga kommentarer, hat och hot i samband med publicering av 

texter som behandlar dessa ämnen. 

Fem av sex intervjupersoner har mottagit hot eller trakasserier när de skrivit texter relaterade 

till dessa ämnen. Andra ämnen som väcker starka reaktioner är jämställdhet, brottslighet och 

värnplikt.  

 

8.2 Sociala mediers påverkan  

 

Samtliga intervjupersoner tror att sociala medier har haft en påverkan på hotens karaktär och 

omfattning. En intervjuperson nämner exempelvis att sociala medier medför att människor 

reagerar på känslor och att det inte finns några spärrar för vad som är acceptabelt att skriva. 

En annan nämner att sociala medier har gjort det enklare för människor att uttrycka sitt 

missnöje och att det sker öppet dagligen. 

En annan av journalisterna beskriver det som att människor rycks med i ett grupptryck där de 

uttrycker sig hårdare än vad de tänkt från början på grund av den stämning som lätt skapas på 

dessa plattformar. Och den digitala förändringen har gjort det svårare att stänga ute 

kommentarerna och hoten. 

Jag jobbade i den här branschen innan vi fick internet, då ringde folk och var 

otrevliga i telefon. Då brukade jag lägga på luren efter ett tag när man hörde vad 

det var fråga om. Sen var det bra med det. På det sättet så tror jag att det nog kan 

kännas mycket värre, och det gör det väl för mig också när man får det i 

mejlboxen eller kommentarer på Facebook för någonting. Det går inte att lägga 

på, på samma sätt. 

Journalist 4 

En av journalisterna beskriver att det är en rå attityd i hela samhällsdebatten där folk inte är 

snälla mot varandra och att tonläget på sociala medier är väldigt högt. En annan journalist 

beskriver att sociala medier gjort det mycket lättare att framföra hot och trakasserier. Denna 

person ser sociala medier som en pågående konversation, där man lätt kan ta sin mobil och 

“sen så öser du ur dig din ilska och vrede med en gång” och menar att den möjligheten har 
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påverkat förekomsten. Personen påpekar att faktiskt sätta sig ner och skriva ett brev och att 

sedan skicka iväg det, kräver flera steg och mer ansträngning.  

 

8.3 Den mentala påverkan 

 

Hot och trakasserier får konsekvenser för journalisternas privatliv. I vår undersökning kan vi 

se att journalisterna påverkas mentalt av de kommentarer och hot de får motta. Hoten och 

trakasserierna finns med i tanken och skapar en olustig känsla.  

3 av 6 har uppgett att de i samband med hoten blivit mer vaksamma utomhus och tittat sig 

över axeln. 5 av 6 känner obehag eller otrygghet som en konsekvens av hot och trakasserier. 5 

av 6 känner också en oro över familjen. 

En av journalisterna tror att hoten och trakasserierna påverkar en mer än vad man tror, och att 

det tar mycket energi att försöka ignorera hatmejlen.  

När man började jobba då var det nog ganska jobbigt när man inte var van, men 

nu när jag är så van vid det så påverkas man faktiskt inte så mycket och det är ju 

hemskt i sig att man blivit så avtrubbad.  Samtidigt så tror jag att man ändå 

påverkas mer än vad man tror, för jag kan känna en trötthet, en extrem trötthet, 

när jag fått väldigt mycket hatmejl och det är som att det går åt energi åt att 

ignorera det. Att trycka bort det.  

Det lägger sig som en trötthet och jag tror också någonstans att det säkert är så 

att man påverkas så man väljer bort vissa ämnen ibland, för att slippa den här 

tröttheten. Och man får en enorm dystopisk känsla, man blir ledsen och 

deprimerad över världsläget, att folk gör så här, känner så här, skriver såhär. 

Man ser liksom ingen ände på det för att det ökar så mycket. I kombination med 

det politiska läget i världen och hatet som strömmar in så blir man väldigt låg. 

Journalist 3 
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Hoten och trakasserierna skapar också rädsla och otrygghet hos opinionsjournalisterna. 

I perioder när det varit väldigt mycket, om jag skrivit om ämnen som genererar 

mycket hat då har jag blivit lite paranoid faktiskt. Om det står någon utanför min 

port som jag inte känner igen då har jag ibland krupit dit av rädsla och tänkt nä 

nu händer det liksom. 

Journalist 3 

En av journalisterna berättar att det känns tryggare att bo i lägenhet än hus och beskriver sin 

rädsla att flytta ifrån lägenheten: 

Jag har ju funderat på att flytta från där jag bor, från lägenhet till ett radhus, men 

när jag tänker på radhus eller ännu värre en villa då tänker jag att, nej jag vågar 

inte det. Usch. I de här perioderna när man får mycket hat så det känns skönt att 

bo i en lägenhet. 

Journalist 3 

Flera av journalisterna beskriver hur den största oron handlar om att hot ibland riktas mot 

deras barn, det händer att folk talar om att de vet att de har barn. 

Jag har väl någon slags mental beredskap i förväg på att det kan dyka upp. Det 

som oroar mig egentligen lite grann mera om någon skulle få för sig någonting 

som är riktat mot mina barn…”Det finns ett lite yngre barn som jag vill inte att 

hen ska vara hemma om någon kommer och ringer på och är otrevlig och jag 

inte är hemma själv.  

Journalist 4 

 

En annan journalist höll sig inomhus i samband med en hatstorm i anslutning till en 

ledarartikel och beskriver att hen kände en stor oro och osäkerhet. 

Jag kollade mig omkring när jag var ute och gick och tänkte på vilka som var i 

närheten av mig. Jag kände mig hotad och började fundera på hur det här skulle 

fungera med familjen. 

Journalist 2 
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8.4 Strategier för att kunna fortsätta sitt arbete inom journalistiken 

 

Journalisterna använder sig av olika strategier för att kunna fortsätta utföra sina arbeten. 

Periodvisa pauser från vissa typer av ämnen är vanligt förekommande. Andra åtgärder som 

journalisterna vidtagit är att dra ner på tillgängligheten, genom att exempelvis göra sin 

Facebook privat eller välja bort viss användning av sociala medier helt. Journalisterna har 

även blivit mer vaksamma, installerat larm eller använt sig av andra säkerhetsåtgärder. 

Journalisterna beskriver också att det är viktigt att försöka se att kommentarerna ofta är 

riktade till yrkesrollen och inte till ens egen person. Att ha en mental beredskap är en annan 

vanligt förekommande strategi som journalisterna använder sig av.  

Journalist 1 använder sig av flera strategier för att kunna fortsätta utföra sitt arbete trots hot 

och trakasserier. Journalisten brukar blockera troll och lägga hatiska mejl i skräpposten. 

Intervjupersonen nämner också att lägga bort jobbtelefonen och ta bort kommentarsfält i 

anslutning till texter används som strategier. Journalisten beskriver att det är viktigt att 

försöka se att trakasserierna och hoten är kopplade till yrkesrollen och inte till ens egen 

person.   

Jag tror att när man är i den här rollen så rationaliserar man bort det. Man 

förhåller sig neutralt och kyligt till det, för att man behöver göra det. Försöker se 

att det är kopplat till ens roll och inte ens person. Det tror jag är ganska skönt för 

ens eget välmående. 

Journalist 1 

Journalist 3 har ändrat sitt namn i samband med en granskning och efterföljande trakasserier. 

Journalist 6 berättar att hen vid ett tillfälle haft kontakt med en person i säkerhetsbranschen 

och haft ett nummer hen har kunnat ringa dygnet runt vid akuta situationer. Journalist 4 valde 

att inte visa sig i offentligheten med sina barn när de var små för att det inte skulle finnas 

uppgifter om dem. En annan åtgärd personen vidtagit är att sätta upp ett larm hemma. Hen 

använder inte heller Facebook. 

Journalist 5 nämner vikten av att ha ett bra nätverk för att orka fortsätta utföra sitt arbete trots 

kommentarer. Personen beskriver också att man får försöka att inte låta sig påverkas och 

beskriver att hen försöker “vifta bort det”. Journalisten berättar att den enda åtgärd som 

vidtagits är att hen gjorde ett försök att ta bort sig från hitta.se. 
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Jag har försökt ta bort mig på hitta men de lägger ju tillbaka en. Det är helt 

omöjligt att försvinna från internet. Vill nån hitta en så kommer de att göra det. 

Det var andra som sa att jag borde ta bort mig på hitta.se. Att det är säkrast att 

jag inte finns där. Men jag orkar inte gå runt och vara rädd. Vill de nåt så 

kommer de hitta mig i alla fall och den dagen den sorgen. 

Journalist 5 

Förutom rent praktiska åtgärder handlar det också om att ha en mental beredskap inför 

publicering av vissa texter. Journalist 2 nämner att hen har, på grund av tidigare händelser, 

blivit förberedd på vilka kommentarer som kan komma och därför kan handskas med det på 

ett annat sätt än tidigare. En av journalisterna betonar vikten av att ha en strategi och veta hur 

man ska agera när man får motta hot eller trakasserier.  

Man vet att vissa texter genererar mer kommentarer och då kan man ta bort 

kommentarsfältet. Den typen av grejer. Eller att man är förberedd, t.ex. när den 

här texten kommer ut får vi vara förberedda att det kan storma till och komma 

mycket åsikter. 

Journalist 1 

 

8.5 Självcensur och pauser 

 

I vår undersökning kan vi se att hot och trakasserier har psykologiska konsekvenser som 

påverkar journalisternas sätt att arbeta. Vi kan se ett mönster, där självcensur och pauser från 

viss typ av bevakning är vanligt förekommande strategier som journalisterna använder och en 

direkt konsekvens av hot och trakasserier. Tre av sex intervjupersoner har ändrat en text på 

grund av rädsla för hot. Fyra av sex väljer bort vissa ämnen periodvis och uttrycker ett behov 

av att ta en paus där man skriver om “snällare” och lättare ämnen.  

Jag har valt att inte skriva vissa texter för att jag känner att jag inte mäktar med 

den diskussion som kommer att bli. Det gäller framförallt invandringsfrågor. 

Det kan bli så pass påfrestande.  
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Man kan känna att man behöver ta en paus nån vecka där man skriver om snälla 

ämnen. För det kan bli för mycket. Men att sluta bevaka helt är inte aktuellt. 

Journalist 1 

Flera journalister beskriver hur de vissa gånger ändrat texter på grund av rädsla att bli utsatt 

för hot och trakasserier. 

 Det är nog också så att man ibland kan ta beslutet att välja att skriva om 

någonting annat också om det finns andra saker att skriva om. Istället för 

rasisttråden. 

Journalist 2 

Jag kan inte utesluta att jag någon gång ändrat någon text. Man funderar en gång 

till på vissa formuleringar och vissa ämnen. Ska jag ge mig in i det här en gång 

till? … Man kanske undviker åtminstone periodvis vissa ämnen, att man kanske 

formulerar sig försiktigare.  

Journalist 6 

Jag vet om jag skriver om just det här så vet jag vad som kommer att komma. 

Jag kan formulera deras formuleringar redan själv, jag kan skriva ett mejl, för 

jag vet vad de kommer att säga om jag skriver det här. Och det är hemskt att 

säga att man censurerar sig själv ibland. 

Journalist 3 

Journalist 3 har även övervägt att sluta bevaka vissa ämnen helt, samt funderat på att lämna 

journalistyrket helt och hållet. 

När det har varit som värst skulle jag egentligen bara vilja jobba helt i det 

fördolda och inte ha någon kontakt med offentligheten med mitt namn utåt. 

Särskilt om det är hot som vänt sig mot mina barn och min familj. Då känner jag 

att det fan inte är värt det. 

Journalist 3 
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En annan journalist har också funderat över sin yrkesroll. 

Framträdande roll är något jag funderar mycket på, hur mycket man orkar och 

vad man är beredd att ta. Det är något man får ha med sig. Jag är inte beredd att 

ha en säpovakt med mig eller inte åka kollektivtrafik, där skulle jag säga stopp 

innan. 

Journalist 1 

 

8.6 “En del av yrket” 

 

Samtliga intervjupersoner nämner att de under sin yrkesverksamhet blivit härdade och att hot 

och trakasserier är något man får vänja sig vid, det är en del av yrket.  

Journalist 2 berättar att hen i samband med den första upplevda hatstormen fick följande 

kommentar av en kollega: 

Hon sa, men va fan sånt här får du räkna med! Då började jag förstå att så här 

blir det. Och så länge det inte blir värre än att man bara känner sig hotad - vilket 

i och för sig är allvarligt nog, får man räkna med att det får vara så här. Även om 

det känns märkligt att säga det. 

Journalist 2 

Även journalist 6 beskriver att hot och trakasserier är något man blir van vid med tiden. 

Det är klart man var skärrad i början när det här på nåt sätt var nytt och obekant. 

Numera så har man väl blivit mer hårdhudad. 

Journalist 6 

En annan av journalisterna påpekar att på grund av att hoten och trakasserierna varit så många 

har man blivit tvungen att vänja sig och bli härdad.  

Man blir härdad av det. Man vänjer sig. Om man ska gå in i en opinionsbildande 

roll behöver man hjälp för att förbereda sig med vad det innebär. 

Journalist 1 
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Flera av journalisterna lyfter fram att en öppen dialog är viktig för samhällsutvecklingen och 

att olika åsikter behövs för att en demokrati ska fungera. Det är en del av yrket för 

opinionsbildande journalister att ta del av kritik från läsarna och föra en debatt, men det finns 

inga skäl att acceptera hot eller hat för sakens skull, menar intervjuperson 6. 

En av journalisterna lyfter fram att journalister ska kunna ta kritik och att hen uppskattar 

motdebattartiklar, där debatten förs på ett sunt sätt. 

 Även om det kan vara ett hårt ordalag. Men det är ändå någon form av 

civiliserad debatt. I alla fall jag som åsiktsjournalist ska ju kunna vara beredd på 

att ta debatten. Men det måste finnas gränser också. 

Journalist 2 

 

Journalist 5 förstår att vissa ställningstaganden kan vara kontroversiella för någon annan. 

 

Så är det ju liksom, det är ju en politisk debatt och då tycker vi olika. Om jag 

bara ville ha medhåll kanske jag skulle skriva om mode eller mat, det är inte så 

hårda konflikter men när det handlar om värderingar och då blir det 

meningsskiljaktigheter. Men jag har valt det här fältet att jobba i för jag tycker 

det är viktigt. 

Journalist 5 

 

Även Journalist 6 är inne på samma typ av resonemang.  

 

Om man deltar i debatten så får man räkna med mothugg. Litegrann får man väl 

säga att det följer med yrket och yrkesrollen. Men det finns inga skäl att 

acceptera hot eller hat för sakens skull. 

Journalist 6 
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8.7 Journalisternas förtroende för polisen 

 

Få av de journalister vi pratat med har valt att någon gång göra en polisanmälan. Förtroendet 

för polisen är lågt hos flera och man känner ingen större tillförlitlighet i att brott gällande hot 

och trakasserier kommer att bli uppklarade. 

Två av intervjupersonerna har gjort en polisanmälan, då i samband med när de utsatts för 

dödshot. Fyra intervjupersoner uttrycker att de har lågt förtroende för polisen när det kommer 

till frågor gällande hot och trakasserier. Dåliga resurser för utredning, låg förståelse och 

kunskap är några anledningar som nämns av intervjupersonerna. Anonymitet på nätet gör det 

också svårt att polisanmäla.  

Journalist 1 har förtroende för polisen, för de gånger hen har behövt ta kontakt så har de 

kontakterna varit bra. Men hen har en allmän oro att man inte riktigt tar den här typen av 

frågor på allvar. 

En annan journalist menar att polisen har en benägenhet att lägga den här typen av fall åt 

sidan och uttrycker en önskan om ökade kunskaper hos polisen.  

Ibland tycker jag de har benägenhet att lägga det åt sidan bara. Det är en viss 

passivitet som kan bero på att det här är så nytt. Jag skulle önska att de var mer 

alerta, det skulle jag. Och att de skaffade sig mer rejäla kunskaper, ibland känns 

det som att jag vet mer om det här än vad de gör, det borde egentligen inte vara 

så. 

Journalist 4 

Journalist 6 har aldrig polisanmält, trots omfattande nättrakasserier. Journalisten har även 

varit med om att en person kommit hem till journalisten och filmat dennes bil och 

registreringsskylt. 

Det blev diskussioner av och till men jag beslutade att inte polisanmäla. Det var 

ju en av överväganden man gjorde. Hur kommer man tillrätta med detta? Kan 

polisen göra nåt, vad kan polisen göra? Och min slutsats var att polisen 

förmodligen inte kunde göra så mycket. Det är ju en sak som har diskuterats i 

många år, polisens bristande rutiner och intresse för hot på nätet. 

Journalist 6 
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8.8 Ett tystare samhälle 

 

Intervjupersonerna lyfter alla fram problematiken kring den ökade hotbilden mot journalister 

och hur det i sin tur påverkar det demokratiska samhället. Flera av intervjupersonerna menar 

att hot och trakasserier mot journalister i förlängningen påverkar den offentliga debatten och 

samtalet, men att det också påverkar vilka ämnen som tas faktiskt tas upp. Det blir en censur 

av vissa ämnen vilket spär på den utvecklingen som hatarna vill ha.  

En av journalisterna ser allvarligt på hur hot och trakasserier påverkar journalister.  

Jag tror att journalister väljer att sluta, att de inte orkar och att man kanske inte 

heller mäktar med att skriva om vilka ämnen som helst jämt. Det är påfrestande 

att ha en opinionsbildande roll och det kanske inte är något man orkar under 

hela livet. 

Journalist 1 

Hen menar också att konsekvenserna av att journalisterna inte orkar delta i den offentliga 

debatten blir ett tystare samhälle vilket får allvarliga konsekvenser för demokratin.  

Journalist 2 ser det som att det finns två vägar att gå.  

Det är livsfarligt. Det är inte alls nåt bra. Det finns två vägar att gå - ska man 

anpassa texten så att man inte riskerar att få den här hotfulla situationen. 

Anpassa att skriva så som de vill för att man inte vågar ta fighten. Är det värt att 

ta den här fighten nu? Vill jag ta den fighten, är jag förberedd för det eller ska 

jag skriva om skattesystemet istället? 

Journalist 2 

En annan journalist lyfter fram att hot och trakasserier mot journalister kan innebära att det 

blir mindre av den granskande journalistiken. 

Jag tror att det får många att inte granska högerextrema och främlingsfientliga 

rörelser eller skriva om ämnen som man vet genererar hat. Det blir mindre av 

sådana ämnen som tas upp, för att det är jobbigt rent personligen. Och det är ju 

förjävligt. 

Journalist 3 
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Journalist 5 tar upp problematiken med att vissa journalister väljer att stänga ute hatarna och 

inte tar samtalen, och menar att det spär på utvecklingen som hatarna vill ha. Hen menar 

också att om journalister undviker att skriva om vissa ämnen påverkas det offentliga samtalet.  

Men om vi ska vara ärliga så är vi nog alla lite så att vi anpassar oss, för i 

grunden så vill vi alla bli älskade och omtyckta. Så det är klart att vi alla gör det 

i viss mån, men vi ska ju göra det så lite som möjligt för att det behöver komma 

upp till ytan, alla typer av riktningar och perspektiv. 

Det här med att vi blockerar folk på sociala medier som inte tycker som vi är 

extremt farligt. Att man istället för att ta samtal där man kan få mothugg, vilket 

kan bli jobbigt och tar tid och energi, så sitter man i sin egna värld bland folk 

som håller med. Och det tror jag är extra farligt.” “Vi måste ju prata med dem på 

något sätt. Och vi gör ju inte det. Men det är inte journalisternas jobb att fixa det 

här. Det är hela samhällets jobb. 

Journalist 5 

 

8.9 Vad kan man göra åt hotbilden mot journalister? 

 

Majoriteten av intervjupersonerna i vår undersökning anser att det krävs mer polisarbete och 

att problemen måste tas på allvar i större utsträckning än vad de gör idag. Fem av sex 

intervjupersoner påpekar att det krävs mer polisarbete. De menar att polisen behöver ta hot 

och trakasserier på allvar, få en ökad kunskap inom området och få bättre resurser för att 

kunna jobba med dessa frågor. Tre av sex menar att det krävs en tydligare lagstiftning och 

fällande domar. Flera av journalisterna anser också att man måste ställa krav på 

administratörer av grupper på internet och att plattformar som Facebook också måste ta sitt 

ansvar. En av journalisterna lyfter även fram att man bör polisanmäla på princip. Något annat 

som lyfts fram hos en av intervjupersonerna är vikten av att ta diskussionen och prata om det, 

samt att själv försöka bidra till en snällare stämning.  

 

En journalist menar att hot och trakasserier behöver tas på allvar och att de polisanmälningar 

som kommer in behöver utredas och man måste också se till att det blir fällande domar. 
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Man borde kanske polisanmäla på princip men när man sitter i den redaktionella 

vardagen så gör man inte det. Dels så härdas man och dels så rationaliserar man 

bort det. 

Journalist 1 

 

Journalist 4 lyfter fram vikten av vanligt polisarbete.  

 

Det grundläggande tror jag är vanligt polisarbete. Det är förbjudet att hota folk 

och det ska inte var någon övermänsklig uppgift att spåra personer som är 

ansvariga för sånt. Man ska naturligtvis använda alla de lagar som faktiskt 

existerar så det sjunker in i de här kretsarna att det har ett pris att bete sig på det 

här viset, att hota folk. Det får inte bli rutin, en normalisering. 

Journalist 4 

 

Journalist 6 menar att man kan argumentera för om journalister som yrkeskår ska prioriteras 

hos polisen gällande hot och trakasserier.  

 

Ska till exempel journalister vara en grupp som prioriteras, är hot mot 

journalister av större värde än hot mot vilken medborgare som helst?  

Journalist 6 

 

En annan journalist menar att man måste gå till roten med problemet, vilket hen anser är 

klassklyftor och ojämlikhet.  

 

Det man bäst kan göra för att ändra så att folk inte känner sånt här hat, så att det 

inte blir sådana här spänningar, är att utjämna orättvisor politiskt i samhället. 

Ensamhet och ojämlikhet och politiska åtgärder för att stävja det, det är det mest 

effektiva sättet tror jag. För att gå ut i kampanjer och säga stackars journalister 

får bara motsatt effekt. 

Journalist 3 
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9. Analys 

 

9.1 Mental påverkan och konsekvenser för den enskilde journalisten  

 

Om man jämför de copingstrategier som nämns i Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på 

hälsa och sjukdom (2015)  med journalisternas berättelser och erfarenheter, kan man se en del 

likheter i hur svåra upplevelser hanteras. Vilka strategier man använder sig av är individuellt 

styrt och kan också vara en omedveten process. Ibland används också flera av strategierna i 

kombination (Rydén & Stenström 2015, s.106). Vi finner dock att några av copingstrategierna 

är gemensamma för flera av journalisterna i vår undersökning.  

 

En av de copingstrategier som Billing och Moos föreslagit är att kunna förbereda sig psykiskt 

inför kommande påfrestningar (Rydén & Stenström 2015, s.106). Flera av de journalister vi 

intervjuat berättar om hur viktigt det är att ha en mental beredskap för att kunna fortsätta 

utföra sina arbetsuppgifter. Journalisterna nämner att man i början av sin karriär hade svårt att 

hantera de hot och trakasserier man fick motta. Samtliga journalister nämner dock att man 

under tiden i yrket lärt sig att hantera dessa händelser på ett bättre sätt. Erfarenhet inom yrket 

gör att man blir förberedd på vilka kommentarer som kan komma och att man innan 

publicering vet vilka texter som genererar mycket hat. Detta gör att journalisten i fråga lättare 

kan förbereda sig mentalt i sådana situationer. Att ha en fungerande strategi för hur man ska 

agera när man får motta hot och hat är också något som flera av journalisterna i vår 

undersökning nämner som en viktig del i att fortsätta kunna utföra sitt arbete. Detta kan även 

kopplas samman till probleminriktad coping, som handlar om att planera och sätta upp en 

strategi för hur man ska att klara av en svår situation (Rydén & Stenström 2015, s.105). 

 

En annan strategi som passar in på journalisternas berättelser är att “omdefiniera den hotfulla 

situationen”. Det är den andra strategin som Billing och Moos föreslår. Strategin går ut på att 

acceptera det som skett men att omdefiniera det psykologiskt så det blir mer hanterbart. 

Denna strategi innefattar även förmågan att se det positiva i en svår situation (Rydén & 

Stenström 2015, s.106).  En av journalisterna berättade att hen förhåller sig neutralt och kyligt 

till hoten och trakasserierna “för att man behöver göra det”. Hen berättar att man får försöka 

att inte ta det personligt och se att hoten och trakasserierna är kopplade till ens yrkesroll. 
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Jag tror att när man är i den här rollen så rationaliserar man bort det. Det tror jag 

är ganska skönt för ens eget välmående. 

Journalist 1 

 

Att använda sig av rationalisering i svåra situationer innebär att individen på ett logiskt sätt 

försöker förklara beteenden vars motiv man inte vill kännas vid. Det är ofta omedveten 

process där man försöker att undvika smärta och en negativ självbild och kan ses som ett 

ytterligare steg i försvarsstrategin (Rydén & Stenström 2015, s.113). 

 

En av journalisterna uttrycker att hen försöker ignorera trakasserierna och hoten.  

Jag kan känna en trötthet, en extrem trötthet, när jag fått väldigt mycket hatmejl 

och det är som att det går åt energi åt att ignorera det. Att trycka bort det.  

Journalist 3 

En annan av journalisterna nämner också att hen försöker “vifta bort” de hatiska 

kommentarerna. Detta kan kopplas samman med vad Billings och Moos kallar för “emotionell 

återhållsamhet”, vilket handlar om att lägga känslor åt sidan och undvika att tänka på det 

svåra i en viss situation för att istället kunna fokusera på aktuella och viktiga uppgifter (Rydén 

& Stenström 2015, s.108). 

“Att acceptera situationen för vad den är” syftar till att medvetet besluta sig för att acceptera 

omständigheterna (Rydén & Stenström 2015, s.109), något vi kan se likheter med i 

journalisternas berättelser. Journalisterna vi pratat med tar alla upp att hot och trakasserier 

blivit en del av yrket. Att det är något man får räkna med, speciellt i en opinionsbildande roll. 

Men journalisterna lyfter samtidigt fram att om hot och trakasserier blir normaliserat kan det 

ge livsfarliga konsekvenser för journalistiken. 
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9.2 Konsekvenser för journalistiken och det öppna samhället  

 

Enligt vår undersökning kan man se att hot och trakasserier kan påverka hur journalisterna 

arbetar. Tre av sex intervjupersoner anger att de ändrat en text på grund av rädsla för hot och 

trakasserier. Majoriteten av journalisterna nämner att de periodvis avstår från att bevaka ett 

visst ämne för att istället skriva om lättare ämnen som inte framkallar hatiska kommentarer 

och trakasserier. Flera av journalisterna berättar att det blir påfrestande att ständigt skriva om 

ämnen som möts av hot eller trakasserier och att andningspauserna därmed blir viktiga för att 

kunna fortsätta skriva om vissa ämnen överhuvudtaget.  

Ur det deltagardemokratiska perspektivet ska frågor som människor anser är viktiga tas upp i 

medierna. Det är även centralt att medborgarnas egna erfarenheter och åsikter ska lyftas fram. 

(Strömbäck 2004, s.93). Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv är det därför viktigt att alla 

åsikter kommer upp till ytan, journalistiken ska också lyfta och skriva om de ämnen som 

betyder något för människor. När journalister avstår från att skriva om vissa ämnen eller 

ändrar texter på grund av rädsla att utsättas för hot och trakasserier finns det en risk att en del 

ämnen inte kommer att belysas eller diskuteras. Information som människor behöver och vill 

ta del av. Detta påverkar journalistikens demokratiska uppdrag ur ett deltagardemokratiskt 

perspektiv. 

Även ur ett konkurrensdemokratiskt perspektiv är medborgarnas tillgång på information 

central och ett viktigt demokratiskt uppdrag för journalistiken. Enligt konkurrensdemokratin 

bör medierna ta upp de frågor som belyser de viktigaste samhällsproblemen (Strömbäck 2004, 

s.90). På så sätt möjliggör medierna för människor att utkräva ansvar av politikerna på dessa 

områden (Strömbäck 2004, s.91). Detta uppdrag kan komma att påverkas om journalister av 

rädsla väljer bort vissa ämnen.  

På grund av rädsla för att utsättas för hot eller trakasserier eller till följd av att journalisterna 

inte mäktar den hatstorm som kommer i samband med vissa texter kan de ämnen som tas upp 

i medierna påverkas, som tidigare nämnt. En av journalisterna i vår undersökning menar att en 

efterföljande konsekvens blir mindre granskande journalistik. Ur ett deltagardemokratiskt 

perspektiv ska journalistiken mobilisera människor politiskt (Strömbäck 2004, s.92). Om 

journalisterna inte längre ägnar sig åt undersökande och granskande journalistik blir detta 

krav svårt att uppfylla. Även ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv är granskningsuppgiften 

central då den är sammanlänkad med informationsuppgiften (Strömbäck 2004, s.96). 
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Politiska diskussioner och dialoger är viktiga för demokratin och de offentliga samtalen är här 

centrala (Strömbäck 2004, s.66). Enligt det samtalsdemokratiska perspektivet ska samtalen 

vara inkluderande och inte enbart vara tillgängliga för en politisk elit. Ur ett 

samtalsdemokratiskt perspektiv är det viktigt att journalistiken bidrar till dessa politiska 

samtal och diskussioner, samt att man även arbetar för att bredda debatten (Strömbäck 2004, 

s.96). För opinionsbildande journalister blir det särskilt betydelsefullt att texter väcker debatt 

och att man bjuder in till offentliga samtal där olika typer av åsikter lyfts och där alla 

människor får komma till tals (Nordenson 2008, s. 20).  

 

När hot och trakasserier övertar, har några av journalisterna berättat att en strategi blir att 

stänga av kommentarsfältet eller blockera “trollen”. En eventuell konsekvens av detta blir att 

det offentliga samtalet påverkas och att debatten som ska vara öppen för alla blir mer sluten.  

 

Det här med att vi blockerar folk på sociala medier som inte tycker som vi är 

extremt farligt. Att man istället för att ta samtal där man kan få mothugg, vilket 

kan bli jobbigt och tar tid och energi, så sitter man i sin egna värld bland folk 

som håller med. Och det tror jag är extra farligt. 

Journalist 5 

Debatten präglas då inte längre av den öppenhet och förståelse som är centralt för 

samtalsdemokratin (Nord & Strömbäck 2012, s. 23). När journalister stänger ute publiken på 

detta sätt riskeras det offentliga samtalet att påverkas och i förlängningen även 

demokratin.  Även det faktum att opinionsbildande journalister inte fritt får uttrycka sina 

åsikter utan att mötas med hot och trakasserier är problematiskt ur detta perspektiv. 

Medierna är viktiga för opinionsbildningen i ett samhälle, och här har journalisterna som 

arbetar specifikt med detta en central roll (Strömbäck 2004, s. 9). Politik och samhällsfrågor 

har alltid varit en viktig del av mediernas innehåll och historiskt sett är det också det som 

många gånger motiverat dess existens (Strömbäck 2004, s.13). Slutligen kan vi se att 

journalistikens uppdrag att informera, granska och tillhandahålla ett forum för debatt 

begränsas på grund av hot och trakasserier, uppdrag som är viktiga element i en fungerande 

demokrati. 
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10. Slutsats och diskussion 

 

De psykologiska konsekvenserna för de enskilda journalisterna får även effekter för 

journalistiken i stort. Hot och trakasserier mot journalister leder till vissa förändringar i 

arbetsprocessen och kan ha en inverkan på vilka ämnen som bevakas och diskuteras, vilket i 

sin tur påverkar hela samhällsdebatten.   

 

Bara en av de tillfrågade journalisterna i vår undersökning har övervägt att sluta helt inom 

yrket, en annan journalist har funderat över sin framträdande roll. Även tidigare forskning 

visar att tankar om att sluta inom yrket helt på grund av hot och trakasserier är relativt 

ovanligt. Olsves (2014) studie visar att ingen av de journalister som deltagit i undersökningen 

någonsin övervägt att ge upp sitt yrke.  Även Journalistpanelens undersökning visar relativt 

låga siffror gällande detta, 16 procent av de hotade journalisterna har funderat på att lämna 

yrket och 11 procent av de som fått kommentarer (Löfgren Nilsson 2016). Att journalister 

överväger att sluta inom journalistiken är allvarligt, men vi kan dock se att majoriteten av 

journalisterna, både i vår undersökning samt i annan tidigare forskning, vill fortsätta sitt 

arbete trots hot och trakasserier.  

 

Även om journalisterna inte överväger att lämna yrket, kan vi se att majoriteten gör 

överväganden kring ämnesval och språk samt funderar över hur texter kommer mottas av 

publiken. Detta har blivit en del i arbetsrutinen för journalisterna i vår undersökning. Rädsla 

för hot och trakasserier leder även till en viss självcensur under perioder.   

 

Flera tidigare uppsatser har visat att självcensur bland journalister är en konsekvens av hot 

och trakasserier. Självcensuren som ett hot mot demokratin har även diskuterats i en rad 

tidningsartiklar. I en studie av Dorian och Wirkensjö (2013) är samtliga intervjupersoner 

överens om att krönikörer ibland censurerar sig själva på grund av näthat. Även i Vessmans 

och Aronssons (2013) studie visar resultatet att majoriteten av de tillfrågade journalisterna 

undviker ämnen på grund av rädsla för hot och hat. Medieforskaren Monica Löfgren Nilsson 

(2015)  lyfter fram att självcensur blir en konsekvens av hot och trakasserier och att en 

fjärdedel av de hotade journalisterna i Journalistpanelens undersökning från 2013 har undvikit 

att skriva om vissa ämnen på grund av rädsla för att bli hotad (Löfgren Nilsson 2015, s. 54). 

Dessa tidigare undersökningar skiljer sig dock från det resultat som framkommer i Olvses 
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studie (2014), som visar att det är relativt ovanligt att de intervjuade journalisterna avstått 

eller modifierat en text på grund av rädsla för hot. 

 

Journalisterna vi pratat med känner oro och olustiga känslor som ett resultat av de hot och 

trakasserier de får motta. Journalisterna känner också en stor oro över hur familjen kan 

komma att drabbas. Vi kan se att hot och hat inte bara får yrkesmässiga konsekvenser utan att 

det även kan påverka privatlivet. 

Medieforskaren Monica Löfgren Nilsson har i sin forskning diskuterat hur digitaliseringen 

tillsammans med anonymiteten på nätet har gjort det lättare för människor att hota och 

trakassera journalister (Löfgren Nilsson 2015, s. 51). Journalisterna i vår undersökning menar 

även dem att den digitala utvecklingen och användandet av sociala medier har påverkat hotens 

omfattning och karaktär. Det råder en hårdare ton överlag i samhällsdebatten, menar flera av 

journalisterna. En del av de intervjuade journalisterna har även börjat se över sin sociala 

medier-användning. Journalisterna lyfter fram att det i och med sociala medier har blivit 

lättare att skriva hotfulla kommentarer och uttrycka sitt missnöje. Samtidigt blir det också 

svårare att stänga ute kommentarer dels på grund av omfattningen men också för att sociala 

medier som exempelvis Facebook är en stor del av ens yrkes- samt privatliv och något man 

använder dagligen.  Det finns också en svårighet i vad gränsen faktiskt går för vad som är hot. 

Ibland rör det sig om mer indirekta kommentarer eller trakasserier. Något som några av 

journalisterna menar i viss mån kan vara värre.   

 

Samtliga journalister i vår undersökning menar att om man som journalist skriver om ämnen 

kopplade till invandring eller kritik riktat mot extremhögern får räkna med att motta antingen 

hot eller trakasserier. Detta framkommer också i Dorians och Wirkensjös (2013) studie där 

flera av de tillfrågade anger att de blivit hotade av högerextremister.  

 

Vidare uttrycker journalisterna att problemen med hot och trakasserier måste tas på allvar i 

större utsträckning. Flera av journalisterna lyfter fram hur viktigt det är med mer polisiärt 

arbete och att poliserna behöver bättre kunskap och mer resurser. I nuläget är förtroendet för 

polisen lågt. Trots tydliga fall där hot och trakasserier förekommit har journalisterna valt att 

inte polisanmäla. En journalist tillägger att för att komma till bukt med problemet bör man 

polisanmäla på princip men menar ändå att det är lättare sagt än gjort. Hen påpekar att man i 

den redaktionella vardagen ofta rationaliserar bort hoten och trakasserierna. En av de 
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tillfrågade journalisterna som tvekat inför att göra en polisanmälan i ett fall där en person 

befunnit sig i journalistens trädgård och filmat hem och bil, drog slutsatsen att polisen 

förmodligen inte kunde göra så mycket och valde slutligen att inte polisanmäla.  

 

Det låga förtroendet hos polisen bland journalister diskuteras även av Dorian och Wirkensjö 

(2013). Resultatet visade att det fanns ett missnöje bland de intervjuade kring hur polisen 

hanterar fall av hot och hat. Man upplevde inte att polisen tog hoten på det allvaret de önskat, 

vilket även journalisterna i vår undersökning upplever.  

 

Samtliga journalister i vår undersökning betonar allvaret i situationen och hur hoten och 

trakasserierna i förlängningen kan påverka både journalistyrket och samhället i stort. 

Samtidigt kan vi också se att det finns en risk för att hot och trakasserier mot journalister blir 

normaliserat. Samtliga journalister uttrycker att det är en del av arbetet och något man får 

räkna med, särskilt som opinionsbildare.  

 

Vår undersökning visar att det finns en risk att journalister inte längre mäktar med att ta 

diskussionen vilket får effekter för det offentliga samtalet. Ämnen som väcker mycket 

reaktioner och kommentarer riskerar också att lyftas upp mindre för diskussion. Om 

journalistikens innehåll styrs eller anpassas på grund av hot och trakasserier kan det i 

förlängningen få allvarliga konsekvenser för demokratin.  

 

11. Förslag på vidare forskning 

 

Vi har i vår undersökning riktat in oss på opinionsbildande journalister och hur de upplever 

hot och trakasserier. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka andra 

grupper inom den journalistiska yrkeskåren. Journalister som arbetar med kriminalrätt är en 

annan utsatt grupp (Löfgren Nilsson 2016) som skulle vara intressant att studera. 

Vi har i vår undersökning sett att det finns vissa genusaspekter vad gäller hotens karaktär. Ett 

förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att studera skillnader av hot och 

trakasseriers karaktär samt förekomst könen emellan. Ett annat förslag på vidare forskning 

hade kunnat vara en jämförelse mellan lokala redaktioner och redaktioner i storstäder.   
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