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Abstract 

Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga sportjournalister upplever det hat och hot 

de får motta och huruvida haten och hoten är kopplat till att de är kvinnor. Vi har utfört fem 

stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer med kvinnor som är eller har varit 

sportjournalister. Följande frågeställningar har använts i studien: 

- Hur upplever informanterna att det hot och hat de får motta påverkar deras yrkesroll? 

- I vilken utsträckning upplever informanterna att hatet och hoten är relaterade till deras kön? 

- På vilket sätt framförs haten och hoten mot informanterna? 

- I vilken utsträckning har informanterna fått anpassa sitt arbete utifrån hot och hat? 

- Hur upplever informanterna omfattningen av hat och hot, och har det ökat eller minskat de 

senaste åren? 

Resultatet visade att fyra av fem informanter hade fått motta hot eller hat. Alla fyra hade 

någon eller flertalet gånger mottagit könsrelaterat hot och hat, och de uppgav att samtliga hot 

kom från män. Kvinnorna berättade också att det hårda klimatet, framför allt på nätet, har 

gjort att de ibland undviker att skriva om vissa ämnen som de vet kan trigga hatarna.  

 

Sporten och sportjournalistiken är ett område som historiskt, och i stor utsträckning 

fortfarande, domineras av männen. I denna studie vittnar de kvinnliga sportjournalisterna om 

att det är när de kliver in på detta journalistiska fält som präglas av en manlig doxa, som de 

får motta hat och hot. Att kommentera matcher eller att uttrycka en åsikt är det som resulterar 

i mest hat. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Genus, hat, hot, journalistik, kvinnor, sport 



3 

 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................ 5 

2. Syfte och frågeställning ......................................................................................................... 6 

      2.2. Begreppsförklaringar…………………………………………………….……………6 

3. Bakgrund och tidigare forskning ........................................................................................... 7 

3.1. Kvinnor inom sportjournalistiken ................................................................................... 7 

3.2. Hot mot journalistkåren ................................................................................................ 10 

3.5. Studentuppsatser om hat och hot mot journalister ........................................................ 11 

3.6. Hot och hat online ......................................................................................................... 12 

4. Teoretisk ram ....................................................................................................................... 14 

4.1. Journalistiken som fält .................................................................................................. 14 

4.2. Kvinnliga journalisters överlevnadstaktiker ................................................................. 15 

4.3. Journalistikens genus .................................................................................................... 16 

5. Metod ................................................................................................................................... 20 

5.1. Kvalitativ metod - fördelar och nackdelar .................................................................... 20 

5.2. Urval ............................................................................................................................. 20 

5.3. Semistrukturerade intervjuer ......................................................................................... 21 

5.4. Meningskoncentrering .................................................................................................. 22 

5.5. Etik och konfidentialitet ................................................................................................ 23 

5.6. Validitet och reliabilitet ................................................................................................ 24 

7. Resultat och analys .............................................................................................................. 26 

7.1. Omfattningen av hat och hot ......................................................................................... 26 

7.2. Ämnen som framkallar hat och hot ............................................................................... 27 

7.3. Taktiker för att hantera hat och hot ............................................................................... 28 

7.4. Hot och hat och dess koppling till genus ...................................................................... 28 

7.5. Samhällets ansvar.......................................................................................................... 31 

8. Slutsats och diskussion ..................................................................................................... 33 



4 

 

8.1. Hur upplever informanterna att det hot och hat de får motta påverkar deras 

yrkesroll?.............................................................................................................................. 33 

8.2. I vilken utsträckning upplever informanterna att hatet och hoten är relaterade till 

deras kön? ............................................................................................................................ 34 

8.3. På vilket sätt framförs haten och hoten mot informanterna? ........................................ 34 

8.4. I vilken utsträckning har informanterna fått anpassa sitt arbete utifrån hot och hat? ... 35 

8.5. Hur upplever informanterna omfattningen av hat och hot och har det ökat eller minskat 

de senaste åren?.................................................................................................................... 36 

9. Förslag till vidare forskning ................................................................................................. 37 

10. Referenser .......................................................................................................................... 38 

Bilaga 1. Intervjuguide............................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Inledning 

I januari 2017 fick sportkanalen C Mores hockeykommentator Lena Sundqvist ta emot 

Sportspegelpriset på 2017 års idrottsgala som sändes på Sveriges Television (SVT). Hon fick 

priset för att hon stått upp mot de hot och det hat som dagligen skickas till henne via mail och 

i kommentarsfält på sociala medier (SVT 2017a). Lena Sundqvist må vara den första 

kvinnliga sportjournalisten som fått pris för att hon stått upp mot hatet, men tyvärr är hon 

långt ifrån den enda kvinnan inom detta fält som får ta emot hat och hot. I augusti 2016 fick 

TV4-profilen och fotbollskommentatorn Anna Brolin ett fyrtiotal hot- och hatfyllda 

meddelanden skickade till sitt Twitterkonto, något som hon senare anmälde till plattformens 

administration men utan att få gehör (Expressen 2016). Aftonbladets sportjournalist Johanna 

Fränden har också varit öppen med att hon fått utstå mycket hat från människor som vill 

henne illa eller kränker henne på andra sätt (Aftonbladet 2017). 

Sport har traditionellt sett varit männens arena. Det gäller även inom journalistiken (Boyle & 

Haynes 2009, s. 122). Flera studier har gjorts kring hat och hot mot journalister, se till 

exempel Tidningsutgivarna (2016) och Löfgren & Nilsson (2016). Dessa studier har oftast 

studerat gruppen journalister ur mer generella termer. Få studier har studerat hat och hot mot 

särskilda yrkesgrupper inom journalistiken, och vi har inte lyckats hitta några studier kring 

hur situationen ser ut för kvinnor inom sportjournalistiken. Vi vill därför undersöka hur 

kvinnliga sportjournalister upplever hat och hot och deras levda erfarenheter av detta. 

Vi har valt att göra denna undersökning eftersom vi anser att det är viktigt att lyfta frågor 

kring journalisters utsatthet. Vi menar att det hat och de hot som journalister får mottaga 

påverkar huruvida de väljer att rapportera kring vissa ämnen. Detta i sin tur påverkar vilka 

ämnen som det skrivs om i stort. Att hat och hot får påverka vad det rapporteras om är i 

förlängningen ett hot mot yttrandefriheten och därför är det för hela samhället viktigt att 

haten och hoten synliggörs och stoppas.  

 

 

 

 



6 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnliga sportjournalister upplever hat och 

hot i deras yrkesutövning, och vilka konsekvenser det får för deras arbetssituation som 

journalister. Uppsatsen studerar också vilka strategier kvinnliga sportjournalister har för att 

hantera hoten. Mer specifikt är syftet att undersöka huruvida journalisterna upplever att deras 

kön påverkar det hat och de hot de får mottaga. Denna uppsats kommer således att bidra till 

forskningsfältet rörande könets betydelse för journalisters arbetssituation.  

Utifrån kvalitativa intervjuer med aktiva journalister söker undersökningen svara på följande 

forskningsfrågor: 

- Hur upplever informanterna att det hot och hat de får motta påverkar deras yrkesroll? 

- I vilken utsträckning upplever informanterna att hatet och hoten är relaterade till deras 

kön? 

- På vilket sätt framförs haten och hoten mot informanterna? 

- I vilken utsträckning har informanterna fått anpassa sitt arbete utifrån hot och hat? 

- Hur upplever informanterna omfattningen av hat och hot, och har det ökat eller 

minskat de senaste åren? 

 

 

 

2.2. Begreppsförklaringar 

Dessa definitioner har legat till grund för samtalen med informanterna. 

Hot – I denna undersökning används den definition av hot som står att finnas i Borttsbalken 

”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, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.” (Brottsbalken 

4 kap 5 §) 

Hat – Vi har valt att definiera hat på samma sätt som Diskrimineringsombudsmannen 

definierar trakasserier: ”Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet […] 

Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande 

generaliseringar” (Diskrimineringsombudsmannen 2017). 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som gjorts på området samt en 

bakgrundsbeskrivning som ämnar göra det lättare för läsaren att förstå vilken kontext 

undersökningen gjorts i. 

3.1. Kvinnor inom sportjournalistiken 

Medieforskaren Monika Djerf-Pierre (2003) beskriver hur antalet kvinnor som är journalister 

har ökat i den svenska journalistkåren sedan början av sekelskiftet. 1914 bestod 11 procent i 

journalistkåren av kvinnor. I takt med att media expanderade och utökades till både TV och 

radio klev allt fler kvinnor in i journalistiken. Andelen kvinnor utvecklades dock inte 

eftersom att hela det journalistiska fältet växte. Både radion och den tidiga televisionen var 

starkt dominerad av män. Den första kvinnliga reportern på en nyhetsredaktion inom tv var 

Ingrid Schrewelius. Från 1960 och under många år framöver var hon den enda kvinnan på en 

nyhetsredaktion. (Djerf-Pierre 2003, s. 36). 

1975 hade antalet kvinnliga medlemmar i Svenska journalistförbundet ökat till 27 procent. 

När kvinnorna började kritisera arbetsklimatet med grabbighet, sexism, diskriminering och 

låga löner för kvinnor, var de så pass många att de ansågs utgöra en maktfaktor. Några av 

målen med jämställdhetsarbetet var att upphöja de ”mjuka” ämnenas status och att låta 

kvinnor kliva in på de områden som tidigare varit till för männen. Sporten var dock 

fortfarande ett extremt mansdominerat område och cirka nio av tio artiklar skrevs av män. 

(Djerf-Pierre 2003, s. 37). 1977 blev Mildred Eriksson den första kvinnan att anställas på 

radiosporten, och 1982 kom den första kvinnliga sportreportern till Sveriges Television - Ann 

Britt Ryd Pettersson (Svenska journalistförbundet 2015, se Branting 2016, s. 6) 

Under 2000-talet ökade antalet kvinnor i journalistkåren och då nästan hälften av 

medlemmarna (45 procent år 2003) var kvinnor ansågs för första gången journalistiken vara 

jämställd. I alla fall om man ser till antalet. Djerf-Pierre menar att journalistiken i sig inte är 

jämställd. Männen får i uppdrag att bevaka ”hårda” ämnen så som politik, sport, krig och 

ekonomi. Kvinnorna blir tilldelade ”mjuka” ämnen, som exempelvis skola, hem och familj 

(Djerf-Pierre 2003 s. 42).   

Att kvinnor har haft det svårare i journalistiken stärks i Maria Edströms kapitel i boken The 

palgrave international handbook of women and journalism. Edström (2013) skriver även att 

studier visar på att svenska kvinnliga journalister generellt har en högre utbildningsgrad än 

sina manliga kollegor. Detta menar hon verkar som en kompensation för deras kön, och kan 
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på så sätt hjälpa de kvinnliga journalisterna i deras karriärer (Edström 2013, s. 84). 

I sin masteruppsats i journalistik intervjuar Stina Branting bland andra SVT:s sportjournalist 

Jenny Modin om arbetsklimatet för kvinnliga sportjournalister. Modin berättar för Branting 

att hon för drygt tio år sedan fick följande svar på frågan om varför det inte fanns några 

kvinnliga kommentatorer inom fotboll och hockey:  

En tjej har en annan hjärna, vet du, en annan hjärna, kan inte ta in en fotbollsmatch, se, ta in och    

beskriva ett skeende på samma sätt som en man (Branting 2015, s. 4). 

Ishockeyn fick sin första kvinnliga kommentator år 2000, men inom fotbollen skulle det dröja 

ända till 2013 innan en Anna Maria Jansson som första kvinna kommenterade i 

direktsändning. Stina Branting redovisar i sin uppsats viktiga händelser för kvinnliga 

journalister. Hon ifrågasätter också varför det inte finns fler kvinnor inom sportjournalistiken. 

1841 blev Wendela Hebbe den första kvinnan som fick anställning som journalist när hon 

anställdes på Aftonbladet. Det skulle dröja 65 år innan en kvinna rapporterade om sport för 

första gången då Lotten Ekman rapporterade för Svenska Dagbladet från Ryttarspelen år 

1906. År 1936 rapporterade Barbro “Bang” Alving från OS i Berlin år . Mildred Eriksson 

blev 1977 den första kvinnan som anställdes på Radiosporten och fem år senare blev alltså 

Ann-Britt Ryd Pettersson den första kvinnliga sportreportern på TV. 2014 valdes Jenny 

Modin som första kvinna till ordförande i Sportjournalisternas klubb i Stockholm.  

 

      Figur 1. Viktiga händelser i historien för kvinnliga journalister i Sverige. 

1841 – Wendela Hebbe, första kvinna med anställning som yrkesjournalist, Aftonbladet.    

1885 – Kvinnor får tillträde till Publicistklubben.  

1901 – Journalistförbundet bildas och får tre kvinnliga medlemmar.  

1906 – Lotten Ekman, Svenska Dagbladet, rapporterar från ryttarspelen.   

1910 – Den kvinnliga journalistgruppen ”Ligan” bildas.   

1929 – Margareta de Geer, den första kvinnliga hallåan i radio.  

1936 – Barbro Alving, Dagens Nyheter, rapporterar från OS i Berlin.   

1938 – Astrid Kindstrand, första kvinnliga nyhetsuppläsaren i radio.   

1958 – Gun Hägglund, första kvinnliga nyhetsuppläsare på TV.   

1959 – Barbro Alving, refererar en världsmästerskapsmatch i boxning.   

1977 – Mildred Eriksson första kvinna som anställs på Radiosporten.  
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1982 – Ann-Britt Ryd Pettersson, första kvinnliga sportreportern på TV.   

2000 – Agneta Lindblom-Hultèn, första kvinna på ordförandeposten i Journalistförbundet.  

2000 – Åsa Hedlund kommenterar som första kvinna en ishockeymatch i direktsändning.  

2013 – Anna Maria Jansson, kommenterar som första kvinna en direktsänd fotbollsmatch  

2014 – Jenny Modin, första kvinna som ordförande i Sportjournalisterna klubb, Stockholm.   

(Svenska journalistförbundet 2015, se Branting 2016, s. 6) 

I boken Power Play: Sport, the Media and Pop Culture skriver medieforskarna Raymond 

Boyle & Richard Haynes (2009) att sporten alltid har varit som ett slagfält mellan könen. 

Boyle och Haynes menar de att för att förstå varför sporten räknas som manlig måste man 

också förstå strukturen och hierarkin inom sportjournalistiken. Oavsett om det handlar om 

deltagare, tränare, administratörer eller journalister har kvinnor historiskt sett haft svårt att ta 

plats inom sporten (Boyle & Haynes 2009, s. 122).  

Sportsociologen Michael Messner (2007) skriver i boken Out of Play: Critical Essays on 

Gender and Sport att det inte var förrän under 1970-talet antalet tjejer i sportens värld ökade, 

fortfarande var det dock inte jämställt. 1971 var 3,7 miljoner amerikanska pojkar aktiva inom 

skolidrotten, men endast 294 000 flickor. År 2005 hade glappet minskat: 4,1 miljoner pojkar 

mot 2,9 miljoner flickor. Messner (2007) skriver att antalet kvinnliga deltagare i OS har växt 

enormt de senaste tre decennierna, och allt fler kvinnor kan utöva sin sport som yrke. Sporten 

är trots det inte i närheten av att vara jämställd (Messner 2007, s. 2). Antalet kvinnor inom 

sporten växer, men detta speglas inte i media där männen hela tiden är överrepresenterade. 

Messner (2007) ger exempel på hur mycket utrymme som ges till idrottskvinnor i amerikansk 

media, där sex procent av de sammanlagda sportnyheterna på TV handlar om kvinnor. I 

programmet SportCenter på kanalen ESPN, där man tar upp dagens höjdpunkter i sportens 

värld, får kvinnor endast två procent av det sammanlagda utrymmet (Messner 2007, s. 3). En 

annan undersökning från Storbritannien där man har tittat på sportdelen i flertalet brittiska 

tidningar visar att två procent av artiklarna och en procent av bilderna är tillägnat kvinnlig 

sport (Women’s sport and Fitness Foundation 2008). På grund av dessa siffror menar 

Messner att sporten fortfarande tillhör männen (Messner 2007, s. 3). 
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3.2. Hot mot journalistkåren 

De senaste åren har flera undersökningar gällande hotbilden mot journalister gjorts. Bland 

dessa finns undersökningar som gjorts av fackförbund, myndigheter och företag, men de 

olika studierna pekar åt samma håll trots de olika uppdragsgivarna. 2016 publicerade 

medlemsorganisationen Tidningsutgivarna (TU) en rapport som de tillsammans med Sveriges 

radio (SR) givit Ipsos i uppdrag att utföra. Resultatet av denna undersökning visade att 

ungefär en tredjedel av de 619 journalister som svarat på undersökningen har fått mottaga hat 

(trakasserier) eller hot till följd av sitt yrkesutövande de senaste 12 månaderna (TU 2016, s. 

2). Enligt denna undersökning är det ingen större skillnad i hur mycket hat och hot kvinnor 

och män får mottaga (TU, 2016, s. 4). Dock kunde undersökningen visa en skillnad i vilken 

typ av hot och hat som riktas mot de båda könen. Nästan samtliga av de tillfrågade som 

uppgav att hatet innehåller nedsättande kommentarer om det egna könet var kvinnor och 

hoten om sexuellt våld riktas även det främst mot kvinnor (TU 2016, s. 14). Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB, 2016) har kommit fram till samma sak. Enligt en 

undersökning som brittiska The Guardian har gjort och som MSB valt att ha med i sin rapport 

är det, trots att männen är i majoritet på redaktionen, flest kvinnor som får ta emot kränkande 

kommentarer (80 procent) (MSB 2016, s. 38). Enligt MSB:s rapport är det följder av 

digitaliseringen som gjort att klimatet för journalister ser ut som det gör:  

Med digitaliseringen har en strid ström av hat, hot, trakasserier och förtal kommit 

in via e-post och sociala medier till redaktioner och enskilda journalister. 

Anonymitet för de som skriver, synliggörandet av journalisterna själva och låga 

trösklar för att ta kontakt, via e-post eller sociala medier, har alla lett till den 

problembild som i dag finns för aktörer inom mediebranschen. (MSB 2016, s. 37)  

Enligt statistik från både TU och Säkerhetspolisen (SÄPO) är det framför allt enskilda 

privatpersoner som skickar hot och hat till journalister, men det förekommer också att olika 

extremistiska grupperingar står bakom dem (TU 2016, s.12; SÄPO 2009, s. 3). SÄPO har 

undersökt vilken typ av rapportering som genererar mest hat och hot, och på femte plats hittar 

vi rapportering kring sport (7 procent) (SÄPO 2009, s. 7). Hur journalisterna påverkas av 

enskilda hot är svårt att säga men enligt SÄPOS undersökning är det inte ovanligt att 

journalister undviker att rapportera kring vissa ämnen som de vet genererar mycket hat och 

hot (SÄPO 2009, s. 14).  
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Det är ovanligt med fällande domar för hot och hat via nätet, de som ägnar sig åt den typen av 

aktivitet vet enligt MSB hur de ska hålla sig inom lagens ramar och på så vis undgå åtal 

(SÄPO 2009, s. 3). Den låga statistiken för fällande domar beror även på att det är svårt att 

koppla en gärningsman till brottet. Trots att en IP-adress finns kopplad till en person, kan 

polisen sällan bevisa att det var just den personen som skrev hotet (MSB 2016, s.38). En 

studie från Göteborgs universitet kom fram till att redaktionella åtgärder, så som modererade 

kommentarsfält, blockerade mailadresser och bortvalda bylines, lyckats få ner mängden 

nedlåtande kommentarer mot journalister (Journalistpanelen 2016). Nyligen har dock två 

personer dömts för hot mot journalister. Den senaste fällande domen var en man som dömts 

för att ha hotat tre journalister på Aftonbladet via sociala medie-plattformen Twitter. Den 

föregående var en kvinna som även hon hotat journalister från Aftonbladet men då via mail. 

(SVT, 2017b). 

3.5. Studentuppsatser om hat och hot mot journalister 

Det finns flera uppsatser som studerar kvinnliga sportjournalister. Dessa syftar oftast till att 

förstå kvinnornas egen syn på sin yrkesroll. Stina Branting undersöker i sin masteruppsats 

just detta (2015) samt hur de kvinnliga sportjournalisterna ser på sportjournalistiken i stort 

(Branting 2015). Minoritet med samma möjlighet? av Annie Sjödin Granzell och Erik 

Westlund (2009) fokuserar på hur kvinnliga sportjournalister trivs med sitt arbete trots att de 

är i minoritet på redaktionerna. Resultatet blev att informanterna i studien trivdes bra med 

sina arbeten men att trakasserier förekommer.  

Din jävla hora, du ska dö av Johannes Aronsson och Emma Langlet Vessman (2013) 

undersöker hur trakasserier mot de kvinnliga sportjournalisterna påverkar sättet de 

rapporterar på. Författarna kom fram till att svaret på den frågan varierade mycket mellan de 

olika journalisterna men att självcensur till olika grad alltid fanns närvarande. Kvinnorna lade 

mycket tid på formuleringar i sina rapporteringar för att minska hatet eller till och med valde 

bort vissa ämnen då de genererade för mycket hat (Aronsson & Langlet 2013). 

Det är så mycket män överallt av Moa Bjurner (2015) visar att de kvinnliga journalisternas 

egna intresse för sport gjorde att de kunde fortsätta verka inom sportjournalistiken trots det 

upplevda motståndet (Bjurner 2015). 
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3.6. Hot och hat online 

En av Sveriges grundlagar är yttrandefrihetsgrundlagen. I kapitel 1, paragraf 1 står följande: 

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna 

grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga 

uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra 

tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt 

lämna uppgifter i vilket ämne som helst.  

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt 

meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I 

den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag 

 (SFS 1991:1469). 

Enligt Reportrar utan gränsers index över pressfrihet (2017) hamnar Sverige på en andraplats 

gällande rätten att få uttrycka sig fritt utan att straffas (Reporters without boarders 2017). 

Medieforskaren Monica Löfgren Nilsson (2015) menar att digitaliseringen i samband med 

anonymiteten har gjort att trakasserier av journalister har ökat de senaste tio åren. 

Digitaliseringen och den multimodala utvecklingen har också gjort att journalister blir allt 

mer synliga vilket i sin tur leder till mer hat och hot mot dem (Löfgren Nilsson 2015, s. 51). 

Trots att Sverige räknas som ett demokratiskt land med hög grad av pressfrihet kan 

trakasserier online vara ett hot mot det journalistiska oberoendet (Löfgren Nilsson 2015, s. 

56). 

Alexandra Sackemark och Ängla Eklunds (2015) menar att juridiskt sett är det svårt att 

definiera näthat. Många ser internet som en annan värld och inte på riktigt vilket enligt dem 

är det stora problemet. Ett annat problem är också att den svenska lagstiftningen inte har 

hängt med i utvecklingen och inte är anpassad efter den digitala världen (Sackemark & 

Eklund 2015, s. 99). 

I artikeln söker de också svar på frågan om vad näthat egentligen är. Eftersom det inte finns 

något i lagen som betecknar näthat som ett brott måste man istället placera det under andra 

brott, så som exempelvis olaga hot, ofredande eller förtal (Sackemark & Eklund 2015, s. 99). 

Polisen menar att det inte finns några speciella lagar för näthat, men att samma regler gäller 

på internet som på exempelvis en skola eller arbetsplats (Polismyndigheten 2016). Eftersom 

Sverige har en grundlagsskyddad yttrandefrihet är det svårt för rättsväsendet att veta exakt 

vart gränsen bör dras (Sackemark & Eklund 2015, s. 99). Sackemark och Eklund (2015) tar 
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också upp diskussionen om anonymitet på nätet. De tror att den som skickar hat och hot får 

en trygghet bakom skärmen i och med att denne troligtvis inte kommer att kunna bli ställd till 

svars för det (Sackemark & Eklund 2015, s. 101).  

Ett begrepp som används när man pratar om de som skickar hat och hot online är ”troll”, eller 

”nättroll”. Enligt medieforskaren Ingela Wadbring (2015) finns det inte mycket forskning om 

nättroll, och en anledning är just att de flesta är anonyma och inte går att spåra (Wadbring 

2015, s. 65). Wadbring (2015) hänvisar till tidigare studier som gjorts som visar att de flesta 

är män. Wadbring använder sig också utav en förklaringsansats baserat på psykologi om 

varför människor är elaka online. Några punkter är: 

• Anonymitet. Möjligheten att vara anonym finns online. 

• Osynlighet. Man ser inte varandra vilket gör att man vågar göra saker man inte hade 

gjort i verkliga livet. 

• Disassociativ inbillning. Man tycker att nätet och verkligheten är två olika världar 

och därmed har olika lagar och regler. 

Wadbring (2015) tar upp en empirisk studie av troll på Wikipedia, som visar att anledningen 

till att trollen skickar hat och hot är bland annat för att få uppmärksamhet, de är uttråkade, 

tycker det är kul att vara destruktiv och är ute efter att skada folk (Wadbring 2015, s. 66-67). 

 

Det finns mycket forskning på hat och hot gentemot journalister. En del riktar in sig på just 

kvinnliga journalister och deras utsatthet. Denna uppsats ämnar fylla forskningsluckan som 

finns angående hur kvinnliga journalister (i detta fall kvinnliga sportjournalister) upplever att 

deras kön påverkar det hat och de hot de får motta. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. Teoretisk ram 

I följande avsnitt lyfts de teoretiska utgångspunkter som använts för att analysera materialet. 

En sammanfattning av teorierna samt en förklaring hur detta kommer att kopplas till 

undersökningen redovisas i slutet av avsnittet. 

4.1. Journalistiken som fält 

För att undersöka hur kvinnliga journalisters arbetssituation ser ut och kunna analysera varför 

kvinnor får de hot och det hat de får är det viktigt att förstå journalistiken i sig. Professorn i 

medievetenskap Jostein Gripsrud har utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier 

beskrivit journalistiken som ett fält där det råder en konstant maktkamp. Bourdieu menar att 

individers sociala positioner bestäms utifrån var de befinner sig på det han väljer att kalla för 

socialt fält. Med fält menar Bourdieu områden där det finns bestämda regler och aktiviteter, 

samt att det råder en ständig kamp om status eller erkännande mellan de som befinner sig där 

(Gripsrud 2011, s. 101). Många yrken har ett eget sådant fält, men de kan också vara en del 

av ett större fält menar Gripsrud (2011). Journalistiken har ett fält men inom detta kan vi till 

exempel urskilja fält som är specifika för olika delar av journalistiken, så som dags- och 

kvällspress. Vi menar också att det kan finnas sub-fält inom det journalistikens fält, och att 

sportjournalistiken är ett sådant. Inom sportjournalistiken kan vi till exempel se ”regler” om 

vilket språk som används samt en egen nyhetsvärdering där vissa sporter får mer utrymme än 

andra, oavsett hur många i världen som utövar den. 

Bourdieu menar att striderna på fälten endast kan existera så länge det råder en konsensus 

kring vissa värden och attityder (Gripsrud 2011, s. 102). Inom journalistiken kan detta till 

exempel vara de pressetiska reglerna samt vikten av att hålla en deadline. Detta blir vad 

Bourdieu kallar för fältets doxa; sättet på vilket vi betraktar världen och oss själva, den 

rådande verklighetsuppfattning som tas för given och uppfattas som det naturliga (Gripsrud 

2011, s. 102). Inom sportjournalistiken har doxan historiskt sett formats av och för män 

(Boyle & Haynes 2009, s. 122) vilket gör att de kvinnor som kommer in på fältet kan ses som 

heterodoxa, ett ord som Bourdieu använder för att beskriva individer som bryter mot delar av 

fältets doxa (Gripsrud 2011, s. 102). De kanske lyfter ämnen inom sportens värld som 

tidigare inte ansågs vara värdefulla, som till exempel fler intervjuer med kvinnliga idrottare 

eller sporter som utövas av fler kvinnor än män. Bourdieu menar att för att de heterodoxa och 

deras alternativa värderingar ska kunna ta plats på fältet, krävs det att de framstår som de som 

bäst vet vilka värden som hör hemma på fältet, d.v.s. att de har egenskaper som anses 
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värdefulla av andra på fältet (Gripsrud 2011, s. 102). Inom sportjournalistiken skulle detta 

kunna vara att kvinnliga sportjournalister är måna om att rapportera från sportens hela värld, 

alltså även kvinnliga lag och idrottare. 

4.2. Kvinnliga journalisters överlevnadstaktiker 

Ett grundläggande antagande i denna uppsats som bland annat grundar sig i Margareta Melin-

Higgins (2003) teorier är att kvinnor genom åren utvecklat olika taktiker för att ta sig framåt i 

detta mansdominerande fält. I artikeln Fly eller fäkta: kvinnliga journalisters 

överlevnadstaktiker beskriver Melin-Higgins (2003) med hjälp av resonemang från Michel de 

Certeau skillnaden mellan taktik och strategi. Taktik utnyttjas av de svaga, dominerade. 

Melin-Higgins menar att de måste utnyttja tidens möjligheter att slå till mot maktens 

fundament med “sabotage eller gerillametoder” (Melin-Higgins 2003, s. 57). Strategi är 

maktens vapen, de har tillgång till plats och tid att planera för hur de ska behålla den (Melin-

Higgins 2003, s. 57). Inom sportjournalistiken skulle taktiker således användas av kvinnor 

och strategier av män. Melin Higgins redovisar fyra olika taktiker som används av kvinnor 

för att ta sig fram på ett mansdominerat fält. 

Taktik 1: En av tjejerna. Kvinnliga journalister som inte böjer sig för underordningen utan 

arbetade för att öka statusen på de områden som de verkade inom. Starta nya kanaler, 

magasin, bilagor osv. Konsekvensen av detta blir att kvinnorna ses som ett hot mot den 

existerande doxan och blir då baktalade av sina manliga kollegor (Melin-Higgins 2003, s. 

59). 

Taktik 2: Att spela på sin kvinnlighet. Kvinnorna som använt sig av denna taktik är enligt 

Melin Higgins kvinnor som till synes böjt sig för underordningen och som jobbar med 

traditionellt kvinnliga områden utan att arbeta för dess ökade status. Bryr sig om sitt yttre och 

vill passa in i rollen som ”kvinnlig journalist”. Dessa kvinnor ses inte som ett hot mot den 

rådande doxan och lyckas därför ofta väldigt bra i sina karriärer (Melin-Higgins 2003, s. 60–

61). 

Taktik 3: En av grabbarna. Att infiltrera sig med den dominerande kulturen, att bli accepterad 

som journalist. Dessa kvinnor är enligt Melin-Higgins de som ifrågasätter den könsstyrda 

tilldelningen av nyhetsjobben, de som bråkar på morgonmöten, de som kämpar sig till en 

plats på den politiska desken. De slåss för att komma dit de vill. Behärska spelets regler men 

utmana de som styr det. De vill ha en karriär, en statusfylld position och vill inte bli sedda 

som småtjejer. Dessa kvinnor måste enligt Melin-Higgins vara bättre än männen, slå dem i 
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deras eget spel. Dessa kvinnor lyckas enligt Melin-Higgins bra och omnämns av manliga 

kollegor som goda exempel på ”kvinnliga journalister” – men de anses inte vara riktigt lika 

bra som männen eller ”riktiga kvinnor” (Melin-Higgins 2003, s. 61–62). 

Taktik 4: Fly redaktionerna. Denna taktik är enligt Melin Higgins en sista utväg för många 

kvinnor som inte orkar med den mansdominerade doxan inom journalistikens fält. Kvinnorna 

väljer att fly redaktionerna för att orka fortsätta som journalister. Alternativen kan vara att 

starta en egen tidning/station, jobba som frilansjournalist eller att undervisa i journalistik 

(Melin-Higgins 2003, s. 63). 

I denna undersökning kommer dessa taktiker ligga till grund för hur vi förstår informanternas 

arbetssituation och hur de hanterar den.  

4.3. Journalistikens genus 

Under det tidiga 1980-talet fick norska kvinnliga journalister frågan om vad de tyckte om att 

arbeta i en mansdominerad bransch. Den mest använda frasen var ”jag tror att jag har blivit 

accepterad som en av killarna” (Van Zoonen 1998 [2014] s. 33). Liesbet van Zoonen skriver i 

One of the girls? The changing gender of journalism att detta visar att kvinnor anser att 

männen är det ideal som de måste leva upp till och anpassa sig efter (Skard 1989, se Van 

Zoonen 1998 [2014], s. 33). Liknande resultat kunde man urskilja i både holländska, tyska, 

amerikanska och indiska studier under 80-talet. De kvinnliga journalisterna uppgav att 

redaktionerna var ett manligt område de kände sig tvingade att anpassa sig efter. De försökte 

därför att härma männen för att smälta in i strukturen på arbetsplatsen och för att överleva det 

manliga territorium de var inne på (Van Zoonen 1998 [2014] s. 33). 

 

Van Zoonen (1998 [2014]) skriver också om det som journalisterna själva beskriver som 

kvinnliga och manliga ämnen, även kallade mjuka och hårda ämnen (Van Zoonen 1998 

[2014], s. 34). Män skriver om ämnen som politik, brott och ekonomi, medan kvinnor är mer 

intresserade av det läsaren vill ha och anpassar sig efter sin publik. De skriver om människor, 

kultur och familj och skapar vinklar som väcker känslor och medlidande (Van Zoonen 1998 

[2014], s. 36). Männens nyheter karaktäriseras också av att deras källor och intervjuobjekt är 

övervägande män, trots att antalet kvinnliga politiker, offentliga tjänstemän och andra 

kvinnor inom tidigare mansdominerade yrkena växer (Van Zoonen 1998 [2014], s. 35).  Se 

figur 2. 
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Figur 2. Traditionell uppdelning av ämnen. 
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Van Zoonen (1998 [2014]) menar att kvinnor inom journalistiken har mer att leva upp till än 

männen. De måste vara duktiga yrkeskvinnor och smälta in i den grabbiga jargongen på 

redaktionerna, samtidigt som de måste hålla kvar vid sin kvinnlighet. I Holland uppgav flera 

kvinnliga journalister att de fått kommentarer om sitt utseende av manliga kollegor, men 

också att de fått motta sexuella inviter och trakasserier. Om de spelade med och tackade ja till 

inviterna förlorade de sin status som professionell journalist, men ignorerade de männen var 

risken stor att de förlorade sin status som ”riktig kvinna” och istället blev kallad för ord som 

satkärring eller ragata. I Senegal uppgav kvinnliga journalister att de blev anklagade för att 

inte vara tillräckligt kvinnliga, då de på grund av sitt yrkesval inte kunde vara hemma på 

heltid för att ta hand om man och barn (van den Wijngaard 1992, se Van Zoonen 1998 

[2014], s. 37). Kvinnliga journalister världen över för hela tiden en kamp för att slå sig in på 

det mansdominerade journalistiska fältet. Oavsett vilken strategi de använder sig av så har de 

alltid att fått kritik på ett eller annat sätt. 

 

Monika Djerf-Pierre (2003) menar att journalistiken från början varit dominerad av män. När 

kvinnorna började ta sig in på redaktionerna var männen först vänliga och hjälpsamma. Djerf-

Pierre tror att detta kan bero på att könen inte konkurrerade om liknande utbyten eller vinster. 

Allt skedde på männens villkor och kvinnor kompletterade istället för att konkurrera (Djerf-

Pierre 2003, s. 34). 
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Djerf-Pierre (2003) beskriver hur kvinnorna har skapat förändringar i journalistiken. De 

skapar nya perspektiv och vinklar, erfarenheten utökas, och ju jämnare könsfördelning det är 

på redaktionerna desto större publik når man ut till (Djerf-Pierre 2003, s. 44). 

Djerf-Pierre (2003) menar att journalistiken är ett fält som befinner sig i brytningspunkten 

mellan tre olika styrfält, det politiska, det ekonomiska och det professionella. Dessa fält har 

under åren varit olika starka vilket har haft betydelse för kvinnornas roll. Genom att se 

journalistiken som ett fält ser man det också som en plats för strid. Är man kvinna på ett fält 

som domineras av män måste man utveckla strategier för att vinna. Djerf-Pierre har utgått 

ifrån fyra olika frågor i sin studie (Djerf-Pierre 2003, s. 30). 

1. Vilka platser och positioner kvinnor och män funnits på inom journalistiken. 

2. Hur rekryteringen till journalistik har gått till och vilka kapitalformer män och kvinnor 

använder. 

3. På vilket sätt har den goda journalistiken varit könsmärkt? Alltså vilka positioner, medier 

och genrer har under åren varit högt upp på statusstegen och hur har då könsdimensionen sett 

ut under denna period? 

4. Hur förs könskampen ute på fälten? Har könskonflikter uppstått och vad har de handlat 

om? 

Denna studie rör sig inom den fjärde frågeställningen, om hur könskampen på 

sportjournalistikens fält ser ut och vilka konflikter relaterade till kön som uppstår där, då den 

studerar en särskild kamp som förs av kvinnliga sportjournalister mot det hat och de hot som 

de möter i sina levda erfarenheter på journalistikens fält.  

4.4. Sammanfattning 

 Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu kan journalistiken som yrke ses som ett fält, 

d.v.s. ett område där det finns bestämda regler och aktiviteter, samt att det råder en ständig 

kamp om status eller erkännande mellan de som befinner sig där (Gripsrud 2011, s. 101). 

Denna teori hjälper oss förklara den kontext där de senare teorierna kommer in. Margareta 

Melin-Higgins (2003) förklarar skillnaden mellan taktik och strategi. Taktik är något som 

används av de som inte sitter vid makten medan strategi är motsvarande för det som gör det. 

Både taktik och strategi är sätt att få eller behålla makten. Melin-Higgins förklarar sedan 4 

olika överlevnadsstrategier som används av kvinnliga journalister på fältet: Taktik 1: En av 

tjejerna, Taktik 2: Att spela på sin kvinnlighet, Taktik 3: En av grabbarna samt Taktik 4: Fly 



19 

 

redaktionerna. Dessa används för att tydliggöra hur informanterna hanterar det hat och de hot 

de for motta. 

Van Zoonen (1998 [2014]) skriver om hur kvinnor inom journalistiken försöker anpassa sig 

för att bli accepterade av männen. Hon beskriver vilka ämnen som anses vara kvinnliga och 

manliga att skriva om och hur männen väljer att skriva om män för män, till skillnad från 

kvinnor som anpassar sig efter sin publik. Van Zoonens (1998 [2014]) teori går ut på att 

kvinnor inom journalistiken alltid försöker att anpassa sig efter männen, men hur de än gör 

får de alltid ta emot kritik. Utifrån detta kan vi se om och hur våra informanter anpassar sig 

för att passa in bland männen, men också hur de anpassar sig utefter de hat och hot de får. 

Djerf Pierre (2003) anser att journalistiken är ett fält och att det mellan könen förs en ständig 

kamp. Kvinnorna blir motarbetade för att de är just kvinnor. En av forskningsfrågorna i denna 

studie handlar om utifall de informanter som har intervjuats upplever att det är just på grund 

av sitt kön de får ta emot hat och hot.  
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder vi valt att använda i denna undersökning, kombinerat 

med resonemang kring det urval vi gjort samt vilka etiska resonemang vi fört under arbetets 

gång.  

Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att samla in vårt material och 

analysmodell för meningskoncentrering för att analysera det. Vi har hämtat mycket 

inspiration från Steinar Kvale och Svend Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun 

men även andra böcker inom metodologi så som Ekström och Larssons bok Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2010). 

5.1. Kvalitativ metod - fördelar och nackdelar 

Eftersom syftet med denna uppsats är att ta reda på hur informanterna resonerar kring och 

upplever vissa situationer har kvalitativa metoder gynnat vår undersökning bäst. Tack vare 

detta har analyserna kunnat göras på ett djupgående sätt. Larsåke Larsson menar i Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2010) att en kvalitativ undersökning är den bästa när syftet är att 

få en djupare förståelse om vissa fenomen, eller som Larsson kallar det: “fenomenets 

kvaliteter” (Larsson 2010, s. 54). Hade syftet med undersökningen istället varit att ta reda på 

mängd eller samband hade en kvantitativ metod passat bättre (Larsson 2010, s. 54). Fördelen 

för oss med att använda oss av en kvalitativ metod är att vi kan på ett djupgående sätt, 

undersöka hur våra informanter resonerar och vilka skillnader som finns mellan dem. Hade vi 

valt en kvantitativ metod hade vi kunnat dra mer generella slutsatser. Nackdelen med 

kvalitativ metod är att vi inte på samma sätt kan motivera att vårt svar skulle vara 

representativt för alla kvinnliga sportjournalister utan endast för våra egna informanter. 

5.2. Urval 

Vi har använt oss av det som kallas för typurval (Larsson, 2010, s. 61). Vi utgick från 

premissen att de som syns mest skulle vara de som med störst sannolikhet fått mottaga hat 

och hot och därmed var mest relevanta för vår undersökning. Typurval innebär att vi letat 

efter just de ”typerna” som representerar det karaktäristiska för undersökningen. Enligt 

Larsson (2010) är detta en bra metod vid studier av olika yrkesgrupper, exempelvis just 

journalister (Larsson 2010, s. 61). 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att antalet intervjuer bör ligga på 15 +/- 10 i en kvalitativ 

intervjustudie (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). Vi valde att skicka ut ett introduktionsmail 
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till 17 kvinnliga sportjournalister som profilerat sig i sin karriär. De kriterier vi hade ställt upp 

för vårt urval var att journalisterna skulle arbeta/ha arbetat på en sportredaktion, framställa 

journalistiskt material samt vara väl profilerade. Då det ej fanns möjlighet för oss att resa 

innebar detta också att samtliga journalister i undersökningen var placerade i Stockholm, men 

detta är enligt Larsson (2010, s. 63) tillåtet enligt bekvämlighetstekniken.  

Av de 17 utvalda journalisterna som fick en förfrågan om att deltaga i studien var fem villiga 

att delta. Kvinnorna arbetar inom både dagspress, radio och TV. 

Eftersom vårt urval endast bestod av kvinnor kan det tänkas att det faktum att vi själva är 

kvinnor påverkade informanternas inställning till undersökningen samt deras vilja att öppna 

upp sig. Vi har varit medvetna om att vårt kön kan ha påverkat informanterna men vi anser att 

det i så fall skulle vara på ett positivt sätt för undersökningen eftersom vi som kvinnor kan 

antas bättre förstå deras situation. 

5.3. Semistrukturerade intervjuer 

För att få ut så mycket kunskap som möjligt ur de enskilda intervjuerna valde vi att göra dem 

semistrukturerade. Vi använde oss av några huvudfrågor men lämnade plats för följdfrågor 

och resonemang. Detta för att försäkra oss om att informanterna kunde svara öppet på våra 

frågor och associera fritt kring de ämnen som togs upp. Semistrukturerade intervjuer är svåra 

att planera i detalj (Davidsson 2011, s. 315), eftersom informanterna sällan resonerar på 

precis samma sätt. Det var således upp till oss att bedöma om och vilka följdfrågor som 

skulle ställas utifrån relevans och behov (Davidsson 2011, s. 315) Vi har haft en explorativ 

ansats i undersökning, vilket enligt Kvale och Brinkmann innebär en “öppen och föga 

strukturerad” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 148) intervju. Motsatsen till detta skulle vara att 

ha en så kallad hypotesprövande intervju där frågorna är mer stängda för att pröva forskarens 

tidigare fastställda hypotes (Kvale & Brinkmann 2014, s. 148). Eftersom det är 

informanternas egna upplevelser vi vill utforska, har vi valt att inte ha någon hypotes utan att 

arbeta efter den explorativa linjen. 

Exempel på frågor och teman som berördes i intervjuerna är hur informanterna hanterar hat 

och hot som de får skickade till sig och hur de tror att deras kön påverkar haten och hotens 

natur. Utöver detta diskuterades även hur deras arbetssituation påverkas av hat och hot, hur 

informanterna anpassar sig utefter haten och hoten de får motta och om de tycker att de får 

stöd från sin omgivning. 
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Det ideala scenariot för oss var att träffa alla informanterna personligen, men på grund av 

informanternas arbete behövde vi vid två tillfällen göra telefonintervjuer. Även om 

intervjuerna gjordes över telefon upplevde vi att journalisterna öppet och nyansrikt delade 

med sig av sina levda erfarenheter av hat och hot.  Vid de personliga mötena valde vi att 

närvara båda två vid intervjuerna för att öka reliabiliteten i vår studie. Intervjuerna varade 

mellan 25 minuter och en timme och spelades in med hjälp av mobiltelefon, därefter 

transkriberades samtliga. 

5.4. Meningskoncentrering 

För att analysera intervjuerna har vi inspirerats av Kvales och Brinkmanns (2014) modell 

som kallas meningskoncentrering. Detta för att på ett strukturerat sätt kunna urskilja teman vi 

sedan kan använda oss av i vår analys. Kvale och Brinkmann beskriver hur 

meningskoncentrering är ett sätt att kategorisera utskrivna intervjuer. Den modell vi 

utarbetad, inspirerade av Kvale och Brinkmann, innebär att meningskoncentrering sker i tre 

steg, och i tre olika nivåer. Efter att man läst igenom intervjutexterna i sin helhet väljs först 

längre sammanhängande citat ut ur intervjutexten, så kallade meningsenheter. Dessa 

sammanfattas sedan i en kortare formulering, så kallade nyckelord. Dessa kategoriseras sedan 

ytterligare en gång och sammanfattas i olika teman. På så sätt förs olika meningsenheter från 

olika intervjuer samman i nya utsagor. Meningskoncentrering skapar möjlighet att undersöka 

om utsagor är typiska för alla informanter eller om de bara är en personlig uppfattning hos en 

enskild individ (Kvale & Brinkmann 2014, s. 245 - 246). 

Kodning och kategorisering används ofta växelvis med varandra så även i denna studie 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 241) Eftersom vi arbetade med grundad teori, det vill säga en 

teori baserad på empiri genom observationer och intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

149), behövde vi inte kvantifiera koderna och kategoriseringen utan kunde istället använda 

oss av kvalitativa analyser (Kvale & Brinkmann 2014, s. 241). För exempel på hur vi har 

använt oss av metoden, se figur 3. 
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Figur 3. Exempel på meningskoncentrering. 

Meningsenhet Nyckelord Tema 

”Jag tycker mig se i de 

meningar som de där 

trollnissarna skriver att det är 

just för att jag är kvinna. Alltså 

‘Du din hora’, eller jag vet inte 

hur de skriver till killarna men 

det kopplas ihop med att jag är 

kvinna” 

För att jag är kvinna Kön 

”Det är ju väldigt sexistiskt. 

Det handlar ju väldigt mycket 

om kön, sexuella grejer de vill 

göra med en. Det är ju kanske 

att man vill köra upp nånting i 

min fitta” 

Det handlar väldigt mycket 

om kön 

Kön 

”Jag har hemligt 

telefonnummer av den 

anledningen att folk har letat 

upp mig. Det behöver inte 

mina manliga kollegor ha” 

Hemligt telefonnummer Överlevnadstaktik 

 

5.5. Etik och konfidentialitet 

För att våra informanter skulle känna sig så trygga att dela sina erfarenheter med oss och för 

att säkerställa att undersökningen gått till enligt forskningsetiska riktlinjer har vi valt att utgå 

från ett etiskt ramverk för intervjustudier. Framförallt har vi lagt fokus på det som Kvale och 

Brinkmann kallar “informerat samtycke” (2009, s. 87). Med informerat samtycke menas att 

informanterna informeras om det allmänna syftet med undersökningen. Det betyder även att 

informanterna informeras om att deras deltagande är helt frivilligt och att de kan välja att dra 

sig ur när som helst (Kvale & Brinkmann 2009). Vi valde att informera våra informanter om 

detta i början av varje intervju samtidigt som vi säkerställde att informanterna gav sitt 

samtycke till att intervjun spelades in. Att detta spelades in tillsammans med resten av 

intervjuerna var för att på så sätt kunna ersätta den skriftliga överenskommelse som Kvale 

och Brinkmann nämner (2009). Istället för att skriva ut ett skriftligt avtal har vi alltså valt att 

spela in ett muntligt. 

Vad gäller konfidentialitet valde vi att anonymisera informanterna helt, samt att inte avslöja 

deras ålder eller arbetsplats. Detta var ett beslut som fattades innan intervjuerna ägde rum, för 

att informanterna skulle känna sig trygga att diskutera sina upplevelser med oss. Eftersom 
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detta ämne är kontroversiellt ville vi inte att denna undersökning skulle kunna leda till mer 

hat och hot mot våra informanter. 

Enligt Kvale och Brinkman räcker det inte att enbart lära sig principerna i 

forskningsintervjuernas etik, för att kunna forska på ett etiskt riktigt sätt, forskaren måste 

även kunna beskriva såväl enskildheter som “tjock etisk beskrivning” (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 96). Att fokusera på det enskilda exemplet innebär att forskaren inte stirrar sig blind 

på de explicita etikregler som kan finnas för vissa situationer utan utvärderar vad som krävs i 

just hens situation (Kvale & Brinkman 2009, s. 95). Den tjocka beskrivningen är till för att 

kontextualisera en händelse. Kvale och Brinkmann menar att det är kontexten som avgör hur 

vi tolkar vissa händelser och svar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 94). Det är alltså upp till 

forskaren att veta vilka drag i kontexten som har relevans för denna bedömning (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 94). Vi har arbetat med detta när vi valt ut vilka citat som ska redovisas i 

vår undersökning. Vissa av de utvalda citaten innehåller ord som kan verka stötande, men vi 

har bedömt att så länge kontexten inom vilken orden sades, är tillräckligt väl förklarad kan 

orden ändå skrivas ut. 

Vi har under arbetets gång valt att skriva om citaten från talspråk till skriftspråk, detta 

eftersom vi upplever att talspråk kan göra att informanten uppfattas på ett nytt sätt. Vi har 

inte ändrat innehållet i citaten, utan bara ”tvättat” dem så att de ska bli tydliga för läsaren. 

5.6. Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet är frågan om det resultat man får i en undersökning skulle förbli detsamma om 

man genomförde den vid ett senare tillfälle. Det får inte vara slumpen som avgör vilket 

resultat studien får, vilket gör att reliabiliteten ofta är viktig i kvalitativa undersökningar 

(Bryman 2011, s. 49). Vi har stärkt reliabiliteten i vår studie genom att intervjuerna utgått 

från ett antal i förväg bestämda teman samt att vi båda varit med vid intervjuerna och därför 

kunnat hjälpa varandra att inte göra tolkningar som det inte fanns grund för. Vi har arbetat 

utefter en intervjumanual där frågeställningar och syfte arbetats fram. Denna manual har 

använts som underlag för alla intervjuer.  

Vi anser att studien har en hög grad av intern validitet (Bryman 2011, s. 50). 

Intervjupersonerna ger liknande vittnesmål om omfattningen och erfarenheter av hat och hot. 

Däremot kan man diskutera studiens externa validitet, det vill säga i vilken mån man kan 

generalisera utifrån svaren. Om studien är externt valid måste man vara säker på att resultaten 

blir detsamma om man utför den med samma antal nya personer inom en liknande grupp 
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(Bryman 2011, s. 51). Det går inte att säga att våra informanter är ett representativt urval för 

alla kvinnliga sportjournalister. Samtidig säger informanterna att även deras kvinnliga 

kollegor upplever hot och hat. Det kan därför finnas anledning att anta att resultatet skulle bli 

liknande även om fler informanter deltagit i studien.   

Bryman (2011) skriver även om respondentvalidering, så kallad deltagarvalidering, vilket 

innebär att forskaren skickar tillbaka sina resultat till de som deltagit i studien. Det är en 

process med målet att få en bekräftelse på att allt är korrekt uppfattat. Detta är en populär 

metod bland de som utför kvalitativa undersökningar då det ökar validiteten (Bryman 2011, s. 

353). Vi har valt att skicka de citat som används i studien till informanterna för godkännande 

och för att försäkra oss om att validiteten är hög.  
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7. Resultat  

De fem kvinnliga sportjournalisterna i vår studie arbetar inom olika medieformer och har 

olika lång journalistisk erfarenhet. Samtliga har dock sammantaget en bred och gedigen 

journalistisk karriär bakom sig.  

Journalist 1 -  arbetar under tiden för intervjun som sportjournalist på en kvällstidning och 

har arbetat som journalist i närmare 20 år.  

Journalist 2 - arbetar inom tv men inte längre med sportjournalistik. Hon har arbetat som 

journalist i ca. 40 år. 

Journalist 3 – arbetar inom tv och har 13 års erfarenhet inom sportjournalistiken.  

Journalist 4 - arbetar som sportjournalist inom tv och har gjort det i ca. 25 år men har också 

ett förflutet inom dagspressen.  

Journalist 5 - arbetar som sportjournalist inom tv men har erfarenhet från andra medier. Hon 

har varit journalist i ca. 12 år. 

 

7.1. Omfattningen av hat och hot 

De kvinnliga sportjournalisterna hade varierande erfarenhet av hat och hot. Tre av 

journalisterna upplevde att de fick ta emot mycket, medan två inte tyckte att de fick ta emot 

särskilt mycket alls. Några hade mottagit mer än andra. Mycket av hatet finns på sociala 

medier och webbsidor, som vissa av dem upplever blivit mer hatiskt med åren.  

Men även om man inte får hat och hot skickade till sig kan man få andra reaktioner från 

läsarna som kan vara jobbiga att hantera. Det kan också vara så att definitionen av hat och hot 

inte är helt tydlig, och att det man själv inte lägger någon vikt vid kanske uppfattas värre av 

utomstående.  

I början, ja visst. Men då fanns ju inte heller nätet så det var inte på samma sätt 

då. Någon skickade brev som man nu nästan skulle skratta åt. - Journalist 3 

Samma journalist berättar att hon även fått motta sexuella anspelningar skriftligt. Även om 

det inte är hotfullt, kan det betraktas som trakasserier, menar vi. Denna diskussion fördes av 

samtliga informanter då de menade att de sexuella anspelningarna inte är något de vill motta 

och därför blir obehagliga. 
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Men tre av journalisterna upplever alla att de har fått ta emot hat och hot under deras karriärer 

som sportjournalister. Det kan väcka olika känslor. 

Jag blir mest arg. Alltså att folk tar sig rätten att bete sig så mot mig eller mina 

kollegor som jag har och som får såna här hemska [meddelanden vår anm.] Jag 

tycker det är så fegt. – Journalist 2 

7.2. Ämnen som framkallar hat och hot 

Det finns enligt journalisterna vissa ämnen som man vet framkallar mer reaktioner än andra. 

Dessa är också starkt knutna till genus. 

En del ämnen vet jag redan innan, att det här kommer trigga, speciellt om man 

skriver om kvinnliga idrottare, hyllar en kvinnlig idrottare, eller tvärtom, 

kritiserar en manlig idrottare. Vissa saker vet jag innan kommer trigga läsarna 

mer och då är jag mer beredd eftersom jag är väldigt van vid det här. – Journalist 

1 

En annan faktor som tycks spela in är journalistens roll i inslaget eller artikeln, och i vilken 

journalistisk genre hon medverkar.  Om journalisten innehar en roll där hon tar ställning till 

exempel i en krönika resulterar det enligt våra informanter i att hon får ta emot hat i större 

utsträckning än om hon endast innehar en rapporterande roll. Varför det är så är det ingen av 

informanterna som vet, dock är det många av dem som resonerar kring just tyckandet. 

Journalist 1 resonerar om hur hon upplever situationen efter att hon skrivit en krönika.  

Samma tankegångar finns hos Journalist 4, att det är just när tittare inte håller med om vad 

journalisten säger som hat och hot kommer. 

Det är framför allt i krönikor ska man komma ihåg, som hatet är som störst, när 

jag har tyckt någonting. - Journalist 1 

 De som har varit svårt ansatta är de som har gett sig in på området att 

kommentera. - Journalist 4 

Många av informanterna vittnade om att fotbollssupportrar har en större benägenhet 

att skriva hatiska meddelanden än supportrar från andra sporter. Vissa informanter 

tror att detta har att göra med den rådande supporterkulturen inom fotbollen medan 

några menar att det är för att det är den största sporten i Sverige och därmed finns 

det fler som kan bli stötta av det som journalisterna säger. 
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Om man är på plats i en intervjusituation och man vet att ställer man tuffa frågor 

till den här personen så kommer den här personens fans eller anhängare att bli 

förbannade. – Journalist 4 

7.3. Taktiker för att hantera hat och hot 

Nästan samtliga av de kvinnliga sportjournalisterna anpassade i någon mån sitt liv eller sitt 

arbete för att minska risken för hatiska och hotfulla kommentarer och meddelanden. Det var 

inte alltid säkerhetsrelaterade åtgärder men det var i samtliga fall medvetna val. En av 

journalisterna berättar att hon aldrig går ut ensam på en fredag- eller lördagskväll. En annan 

har skyddat nummer för att inte bli uppringd av hotfulla personer.  

Jag har hemligt telefonnummer av den anledningen att folk har letat upp mig. Det 

behöver inte mina manliga kollegor ha. - Journalist 3 

Oftast skickas meddelanden om hat och hot vidare till säkerhetsavdelningen på respektive 

arbetsplats och samtliga informanter nämner att detta ger dem en känsla av trygghet. 

En annan taktik är självcensur. Två av journalisterna hade medvetet valt bort att uttrycka 

vissa åsikter för att de inte vill motta hat för den åsikten. Självcensur är dock ingenting någon 

vill kännas vid, men vid vidare diskussion kan vi se att det är just vad det handlar om. 

Informanterna vill inte säga att hatarna tystar dem, men säger samtidigt att de inte orkar ta 

emot det hat som de vet att de skulle få om de skrev vissa saker.  

Jag tänker inte locka till mig dem så att säga, på sociala medier för att vara mer 

spetsig på något sätt. Jag har inget behov av det - Journalist 4 

Jag kan väl känna mig hämmad på det sättet att jag inte riktigt orkar, eller är så 

sugen på att ta striden [...] Då kan jag väl någon gång känna att nej, jag orkar 

inte ta striden den här gången. Även om man har en feministisk åsikt så orkar man 

inte alla gånger för man vet konsekvenserna. - Journalist 5 

7.4. Hot och hat och dess koppling till genus 

Två av journalisterna upplever att hoten och haten som riktas mot dem är fokuserade på 

utseende och kön. Hoten kan innehålla både könsord och hot om våldtäkt. Kvinnorna menar 

också att karaktären på det som de får skiljer sig från de hot och hat deras manliga kollegor 

får ta emot. Kvinnorna upplever att karaktären på kommentarerna är mer könsrelaterade när 

de riktas mot dem. Med könsrelaterad menas kommentarer som innehåller anspelningar på 

det kvinnliga könet eller nedsättande kommentarer mot kvinnor så som; hora och fitta.  
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”Hora till exempel, är ett sådant ordval som inte mina manliga kollegor får ta emot” 

Journalist 5 

Jag tycker mig se i de meningar som de där trollnissarna skriver att det är just för 

att jag är kvinna. Alltså ‘Du din hora’, eller jag vet inte hur de skriver till killarna 

men det kopplas ihop med att jag är kvinna. - Journalist 2 

Oavsett vad hatarnas agenda är när de skriver hatiska meddelanden med könsrelaterade 

skällsord så är informanternas upplevelser att det finns ett sexistiskt motiv bakom dem. 

Orättvisan som informanterna upplever i att det enbart är kvinnliga sportjournalister som får 

den typen av hatiska kommentarer är påtaglig. 

Vi brukar göra så ibland att vi tittar lite på vad mina manliga kollegor får, de får 

ju mycket mer ja din jävla idiot du håller på AIK. Mitt är ju ofta relaterat till kön, 

din jävla fitta. […] Det finns alltid nästan nånting som har med kön att göra i de 

hat och hot jag får. Sedan kan det finnas jag vill döda dig din jävel. Men de allra 

flesta hatmailen som kommer är relaterat till mitt kön. – Journalist 1 

Man får höra shit vad du har feta ben eller du är tjock och fet din hora, du ser ut 

som en gris, det blir mer utseenderelaterat på nått sätt. – Journalist 5 

Det är ju väldigt sexistiskt. Det handlar ju väldigt mycket om kön, sexuella grejer 

de vill göra med en. Det är ju kanske att man vill köra upp nånting i min fitta.       

– Journalist 1 

Även mängden hot och hat skiljer sig åt mellan män och kvinnor på sportredaktionen. 

Kvinnor får mycket mer än männen.  

”Jag kanske får lika mycket hatmail på egen hand som männen får sammanlagt på ett år”. 

Journalist 1 

Det är oftast män som står bakom hat och hot, säger våra informanter. När det gäller hatiska 

kommentarer uttrycker informanterna ingenting som tyder på att det skulle vara en specifik 

grupp som står för de flesta kommentarerna, men när det gäller hot är de eniga om vilken 

grupp som bidrar mest till statistiken. Hoten om att de ska skadas kommer alltid från män. I 

det fåtal fall då kvinnor skickar kommentarer handlar det mer om avundsjuka.  

Alltså du ska inte tro att du är nått, som de sa när vi var 12 - 13 år och som en del 

tjejer fortfarande (använder vår. anm.), den avundsjuka attityden eller vad man 

ska beskriva det som. -  Journalist 2 
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Flera av de kvinnliga sportjournalisterna tror att skillnaderna mellan män och kvinnor på 

redaktionen vad gäller hat och hot har att göra med att hatarna tycker att kvinnliga 

sportjournalister inkräktar på ett område som traditionellt sett varit manligt. Kvinnorna ses 

”som inkräktare”, säger en av dem och en annan menar att det är stötande med kvinnor inom 

idrottens värld. 

Där [inom fotbollen och ishockeyn vår. anm.] är det en sådan otroligt manlig 

atmosfär så att det blir lite stötande tror jag, när en kvinna kommer in på den 

manliga sfären. - Journalist 3 

Vad gäller stödet som informanterna får, är de flesta nöjda med vad deras arbetsgivare gör i 

dagsläget. Många av informanterna upplever att samhällsdebatten kring kvinnohat har gjort 

att de känner sig mer bekväma att prata om sin arbetssituation. Den ökade medvetenheten om 

hur utsatta kvinnor är i samhället gör att samtalet kring hot och hat på internet har blivit en 

diskussion som inte bara förs mellan arbetsgivare och anställd utan mellan människor från 

olika platser i landet och livet. Detta kan ha påverkat den dialog som förs på arbetsplatsen i 

dagsläget. Journalist 5 tycker dock att den kan bli ännu bättre. 

Jag tror att man skulle behöva ha en ännu större dialog kring det, mer på 

redaktionell nivå. Det är någonting som man aldrig riktigt pratar om […] 

Däremot så kan det finnas stöttning hos andra kvinnliga kollegor. 

 – Journalist 5 

När vi talar om hur informanternas upplever att deras arbetsgivare har hjälpt dem hantera de 

hot och hat som de får motta är det många som tar upp att det förändrats med åren. På den 

tiden där läsare och tittares kommentarer skickades in i brev adresserade till journalister var 

det vanligt att dessa öppnades innan journalisten fick dem. 

Min post, den som jag fick till mitt postfack då det var snigelposttiden, den 

öppnades och sen kom den. Så när jag hämtade mina brev så var de öppnade 

under en ganska lång period […] Det var någon som skrev något som var mer av 

sexuell karaktär som jag vidarebefordrade till säkerhetsavdelningen […] Så det 

finns ju stöttning att få på det sättet.  – Journalist 4 

Journalisterna menar att deras arbetsgivare är medvetna om problematiken och har en önskan 

att stötta journalisterna i att hantera den. Men många av informanternas arbetsgivare har 

uttryckt sig så att det är informanterna som ska be om hjälp. Det finns alltså ingen utarbetad 

praxis för hur man ska hantera eventuella hatiska mail, de flesta av våra informanter uppger 
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att de raderar meddelandena och går vidare. När det gäller hot känner sig samtliga säkra i att 

arbetsplatsernas respektive säkerhetsavdelningar hanterar dessa fall.  

Våra chefer är på oss ganska mycket för de vet att sånt här förekommer. ’Får ni 

grejer måste ni visa det för att vi vill stötta er och prata om det’ 

 – Journalist 3 

7.5. Samhällets ansvar  

De kvinnliga sportjournalisterna tar ofta upp sociala medier som ett verktyg för människor att 

skicka in elaka kommentarer med. Journalist 5 uttrycker därför en önskan om större 

ansvarstagande från de sociala medie-plattformarna.  

Jag tycker att forumen borde ta mycket större ansvar. De har inte hängt med 

riktigt i utvecklingen där man borde på något sätt kunna spåra IP-nummer på ett 

snabbare sätt och så där.  

Vissa av dem borde till och med förbjudas, menar en av kvinnorna.  

Jag tycker att ett forum som till exempel Flashback, borde bara förbjudas. Det 

borde inte få existera. Det borde verkligen stängas ner för det gör ingenting gott, 

eller man borde ta bort anonymiteten på något sätt, för det föder och spär på 

tonen. - Journalist 5 

En taktik för att hantera hot och hat är därför att välja att inte läsa det som skrivs om dem på 

sociala medier och olika forum. Man stänger av.  

Med sociala medier tror jag inte att vi får ta emot lika mycket fula saker eller hot. 

[...] Mailkorgen tror jag för journalister var väldigt utsatta för tio- femton år 

sedan när inte sociala medier fanns. Nu skriver folk av sig på forum eller 

Flashback. [...] Där har du ju ett val du kan göra, ifall du läser Flashback eller 

sociala medier. - Journalist 3 

I framtiden hoppas samtliga informanter att hoten och haten ska ha minskat, men att det 

faktiskt kommer att ske är inte alla så säkra på. Journalist 4 resonerar kring hur kvinnor ska 

kunna ta sig fram i en mansdominerad bransch utan hot och hat från läsare och tittare. En del 

av taktiken handlar om att vara så mycket bättre än sina manliga kollegor.  

Jag tror att man alltid måste vara lite bättre än sin närmaste manliga kollega. [...] 

Vissa killar kan komma undan med okunskap. Man måste vara påläst, alltså mer 

än 100% [om man är kvinna vår. anm.]. -  Journalist 4 
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Någonting inom mig vill ju att det ska vara så att vi om tio eller tolv år kommer se 

tillbaka på de här åren och tänka ‘men gud, hur kunde det vara så osållat, hur 

kunde folk bara få skriva [de här hatiska kommentarerna vår. anm.]. Hur kunde 

det vara så?’ Det är det jag hoppas på men, jag vet inte om det är dit vi är på väg 

eller om det är på väg helt åt andra hållet. - Journalist 4 
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8. Slutsats och analys 

I detta avsnitt kommer vi nu att presentera de slutsatser vi kan dra av vår undersökning. Detta 

kommer att göras punktvis utifrån undersökningens frågeställningar. 

8.1.  Hur upplever informanterna att det hot och hat de får motta påverkar deras yrkesroll? 

Vår första slutats är att yrkesrollen påverkas i hög utsträckning. De kvinnliga 

sportjournalisterna har haft olika erfarenheter av hot och hat men samtliga håller med om att 

det skickas hot och hat till kvinnliga sportjournalister. Våra informanter fick förfrågan att 

vara med i vår studie för att de lyckats väldigt bra med sina karriärer och därför är synliga i 

mediesamhället. Just deras framgång kan vara anledningen till att de får motta hat och hot. 

Enligt Bourdieu är det journalistiska fältet i en ständig maktkamp mellan aktörerna och vi 

menar att våra informanter lyckats bra med att ta sig fram på fältet. Men när har man makten? 

Våra informanter har lyckats ta sig fram karriärmässigt men samtidigt finns det anledning att 

tro att det är just för att de lyckats bra som de får motta hat och hot. Vi antar att den personen 

som inte syns inte väcker missnöje medan den som är offentlig har större chans att reta upp 

någon. Det är just detta som Van Zoonen (1998 [2014]) syftar till när hon diskuterar det 

faktum att kvinnor alltid måste välja det ena eller det andra; antingen får du en framgångsrik 

karriär inom det fält du älskar, eller så slipper du bli hatad och hotad. Det går inte att vinna 

båda.  

 

De flesta av informanterna har någon gång valt bort att skriva eller rapportera om ämnen de 

vet triggar till hat. Detta blir alltså en sorts självcensur som vi diskuterar vidare i punkt 8.4. 

Vi menar att detta i hög grad påverkar deras yrkesroll som journalister då en journalists 

yrkesroll bygger på yttrandefrihet och tryckfrihet. Denna studie visar att hot och hat tystar 

journalister och vi menar att detta i slutändan leder till en inskränkning av yttrandefriheten 

och därigenom det demokratiska samhället. Detta stöds även av Sackemark och Eklund 

(2015). 

 

Journalist 4 nämner att hon upplever att kvinnor måste vara bättre än sin närmaste manliga 

kollega. Detta kopplar vi till Djerf-Pierres (2003) fjärde teori om att kvinnor och män för en 

könskamp ute på fältet. För att de kvinnliga journalisterna ska ha en chans måste de hela 

tiden vara bättre än männen. Kvinnorna kommer aldrig att vinna men kan hela tiden fortsätta 

kampen genom sin högre utbildningsgrad och bredare kunskap.  
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8.2.  I vilken utsträckning upplever informanterna att hatet och hoten är relaterade till deras 

kön? 

Vår andra slutsats är att informanternas kön är mycket centralt i vilken typ av hat och hot de 

får. 

Våra informanter uttryckte att de tror att de hot och hat de får motta är starkt könsrelaterade. 

Detta eftersom de ofta innehåller just könsrelaterade skällsord. Eftersom våra informanter 

gett sig in på en traditionellt manlig domän, där doxan är utformad av och för män kan de ses 

som heterodoxa. Dessa kvinnor har genom sitt yrke valt att inte böja sig för maktordningen 

utan har valt att utmana den rådande doxan. Melin-Higgins (2003) menar att detta skapar 

konsekvensen att kvinnorna blir baktalade av de som värnar om den traditionella 

maktordningen. Djerf-Pierre (2003) har en annan förklaring till varför kvinnliga journalister, 

och som det tycks framför allt kvinnliga sportjournalister, är så provocerande. Hon menar att 

kvinnan traditionellt sett varit ett komplement till mannen och när hon bryter sig ur den rollen 

för att vara sin egen, istället ses som en konkurrent till mannen vilket i sin tur leder till en 

maktkamp som inte funnits på fältet tidigare. Detta blir tydligt i vår undersökning, som rör 

sig inom sportjournalistiken, som vi alltså menar är ett sub-fält på det större journalistiska 

fältet, och i högre utsträckning än andra sub-fält präglas av en manlig doxa. Vi kan inte säkert 

säga att detta fenomen endast gäller inom sportjournalistiken eftersom våra informanter 

enbart tillhör detta sub-fält. Det är dock inte omöjligt att kvinnor i andra sub-fält så som 

politisk- och ekonomijournalistik upplever samma utsatthet. 

8.3. På vilket sätt framförs haten och hoten mot informanterna? 

Vår tredje slutsats är att sociala medier gjort det mycket lättare att framföra hot och hat, men 

också att den digitala utvecklingen och multimodaliteten gjort det lättare att nå journalister 

samtidigt som man kan vara anonym. Våra informanter har uttryckt att sättet som haten och 

hoten framförs har förändrats genom åren. För bara några decennier sedan skickades hoten 

och haten direkt till journalisterna med brev eller mail. I dag skrivs haten mot både 

journalister och andra på mycket offentliga platser, så som sociala medier. Våra informanter 

har fört resonemang om vem som bör ta ansvar för att minska haten och hoten på sociala 

medier men i slutändan vet de att de själva inte har något ansvar för att få det att sluta. 

Slutsatsen blir därför att den könsrelaterade maktkampen (Djerf-Pierre 2003) på fältet har 

blivit mer offentlig. Näthatet blir en gerillametod (Melin-Higgins 2003) för att ta tillbaka 

makten. Detta eftersom att en enskild individ i dagens samhälle kan nå mycket fler människor 

än vad man kunde förut. Det blir således enklare att samla och mobilisera människor mot 



35 

 

eller för ett specifikt syfte. Detta kan i vissa fall vara av ett godartat syfte då det är positivt att 

nå ut till en större grupp människor. Informanterna i denna studie vittnar om att forum som 

exempelvis Flashback eller Twitter föder mycket hot och hat. Detta är en plats online där 

många samlas och via dessa plattformar kan hat lätt få spridning och nå ut till en större 

massa. I och med sociala medier och internet har frågan om yttrandefrihet fått nya aspekter 

och fortfarande finns det kryphål i de få lagar och regler som finns. I och med denna studie 

vill vi bidra till en ökad diskussion och förhoppningsvis en förbättring angående klimatet 

online. 

8.4. I vilken utsträckning har informanterna fått anpassa sitt arbete utifrån hot och hat? 

Vår fjärde slutsats är att de kvinnliga sportjournalisterna har använt sig av flera taktiker för 

att anpassa sig till det hat och hot de får ta emot, och ändå kunna fortsätta att utöva sitt yrke. 

Hemligt telefonnummer och vidarebefordring av meddelanden till arbetsplatsernas 

säkerhetsavdelningar är två exempel. Vi kan se att de kvinnliga sportjournalisterna i vår 

studie använder sig av samtliga av Melin-Higgins taktiker. 

Taktik 1: En av tjejerna (Melin-Higgins 2003, s. 59). Samtliga våra informanter använder sig 

av taktik 1 genom att bara arbeta med det de gör, de bryter redan där doxan och 

maktordningen. 

Taktik 2: Att spela på sin kvinnlighet (Melin-Higgins 2003, s. 60–61). Ingen av våra 

informanter använder sig av denna taktik. 

Taktik 3: En av grabbarna (Melin-Higgins 2003, s. 61–62). Taktik 3 används av samtliga då 

de alla rapporterar om samma sporter som deras manliga kollegor. Vissa visar sin kunskap 

genom att skriva krönikor och tycka någonting, samtliga rapporterar från både dam- och herr-

idrotter. Att visa att kvinnor visst kan sport för att fler hatare förhoppningsvis ska vänja sig 

och dra ner på sitt hatande. 

Taktik 4: Fly redaktionerna (Melin-Higgins 2003, s. 62). Taktik 4 används i viss utsträckning. 

Våra informanter har inte flytt sina redaktioner på grund av haten, däremot har de börjat bli 

mer självcensurerande. De vet precis vilka ämnen som genererar mest hat, och väljer att 

undvika dem i största möjliga mån. Hat leder alltså till att journalisterna tystas. 

Det verkar finnas en uppgivenhet hos informanterna som tycks grunda sig i att de inte tror att 

hatet och hoten kommer att upphöra om de inte själva anpassar sig. Detta stämmer överens 

med Melin Higgins (2003) teori om kvinnliga journalisters överlevnadstaktiker. Det är 
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kvinnorna som måste agera för att inte behöva utstå hat. Det tyder på att det är hatarna som 

innehar maktpositionen och enbart behöver utveckla strategier för att behålla makten, så som 

att trycka ner de kvinnor som de upplever hotar deras makt. Överlevnadstaktiken för detta 

tema tycks vara den fjärde taktiken som Melin Higgins (2003) presenterar: fly fältet. 

Informanterna ryggar tillbaka från saker som de normalt sett skulle göra för att hatarnas 

maktstrategi blir för mycket att kämpa emot.  

Enligt Melin Higgins (2003) är den tredje överlevnadstaktiken att ”bli en av grabbarna”, att 

infiltrera den dominerande kulturen. De viker sig inte för den rådande doxan utan efterlyser 

förändringar. Att situationen som den ser ut nu, inte ser ut som de önskar visar sig i de flesta 

citat vi har redovisat i samtliga teman, och det är just kravet på förändring som gör dessa 

kvinnor till bra exempel på kvinnor som använder sig av taktik 3. Precis som Journalist 4 gör 

under punkt 7.5, menar Melin-Higgins (2003) att kvinnor alltid måste vara lite bättre än sina 

manliga kollegor och slå dem i deras eget spel. Våra informanter har olika syn på vad som 

skulle kunna göras för att förbättra situationen för kvinnliga sportjournalister, men samtliga 

menar att det bör göras något åt den situation som råder.  

8.5. Hur upplever informanterna omfattningen av hat och hot, och har det ökat eller minskat de 

senaste åren? 

Vår femte och sista slutsats är att hatet mot kvinnliga sportjournalister alltid har funnits, men 

att det har ökat i omfattning och tagit andra former. Det når också den enskilde journalisten 

direkt, i stället som på 80-talet då det fanns ett filter mellan haten och hoten och journalisten.  

Vi frågar oss själva varför det inte finns en arbetsroll som syftar till att ta hand om de hat som 

kommer in på samma sätt som säkerhetsavdelningarna tar hand om hoten. Eftersom 

journalisterna själva förväntas säga till när hatiska meddelanden kommer in, blir det också 

upp till journalisten själv att bedöma när haten blir tillräckligt allvarliga för att hon ska känna 

sig manad att underrätta sin chef. Det ansvaret bör enligt oss inte ligga på journalisten 

eftersom det kan kopplas till skamkänslor. Vi har också i denna undersökning sett att våra 

informanter har en tendens att vänja sig vid det hat de får motta. Deras toleransnivå höjs i 

samma takt som haten ökar. Därför vore det enligt oss en rimlig utveckling att ha en 

avdelning som kan se på haten utifrån och om nödvändigt vidta åtgärder mot hatarna. 
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9. Förslag till vidare forskning 

Till vidare forskning skulle en kvantitativ metod kunna användas för att ta reda på hur många 

av hoten som skickas in som är könsrelaterade. En annan möjlighet är också att titta på 

sportjournalistiken som helhet och undersöka vilken typ av rapportering som genererar mest 

negativa reaktioner mot sportjournalister, oavsett kön. En diskussion som av förklarliga skäl 

inte tagits upp i denna undersökning är hur män upplever det hat och de hot som de får motta. 

Om denna studie istället gjorts på män skulle förmodligen resultatet blivit annorlunda, 

eftersom kvinnorna upplever att det bara är dem som får motta könsrelaterat hat. En 

motsvarande studie på män hade således vara intressant eftersom det då skulle gå att dra 

paralleller och jämföra resultaten i studierna och på så sätt få en tydligare bild av hur hot och 

hat upplevs av journalister. Då informanterna i denna studie vittnat om att de får en grövre 

typ av hot än sina manliga kollegor skulle det också vara av intresse att se hur män och 

kvinnor tolkar samma hotmeddelande. Vänjer sig kvinnorna vid hat och hot och skapar de en 

högre tröskel för vart de anser att gränsen går? I fallet med journalist nummer fyra i denna 

studie ansåg hon att hon inte fick ta emot hat och hot. I slutet av intervjun nämner hon dock 

brev och kommentarer hon fått motta och enligt vår definition av vad hat och hot är (se 

begreppsförklaring, s. 4) räknades hon således som en journalist som har blivit utsatt för hat. 

Om en man hade får motta samma typ av meddelanden och kommentarer som våra kvinnliga 

informanter, hur hade denne upplevt detta? Och tvärtom, om en kvinnlig journalist hade fått 

motta det männen anser vara hat och hot, hur hade hon tolkat det?  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnliga sportjournalister upplever hat och 

hot i deras yrkesutövning, och vilka konsekvenser det får för deras arbetssituation som 

journalister. Uppsatsen studerar också vilka strategier kvinnliga sportjournalister har för att 

hantera hoten. Mer specifikt är syftet att undersöka huruvida journalisterna upplever att deras 

kön påverkar det hat och de hot de får mottaga.  

Denna intervju spelas in och det inspelade materialet kommer endast att användas till vår C-

uppsats. 

Informanten har när som helst rätt att utan förklaring dra ur sin medverkan. 

Alla informanter kommer att anonymiseras för att minska risken för ökat hat/hot till följd av 

sin medverkan i denna studie. 

 

Intervjufrågor 

Upplever du att du får mottaga mycket hat/hot? 

Hur känner du dig när du får elaka/hotande kommentarer? 

Hur anpassar du ditt liv efter de hot du får, vidtar du några åtgärder? 

Hur upplever du att det faktum att du är kvinna påverkar de hot/hat du får? 

Hur upplever du att hoten påverkar din arbetssituation? 

Är det något du vill lägga till? 

 

Intervjun avslutas. 

 

 


