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Abstract 

Att svenska medier hotas blir allt vanligare. Denna undersökning syftar till att diskutera 

omfattningen av hot mot journalister och beskriva hotens karaktär genom att lyssna till 

journalisternas egna erfarenheter. Undersökningen är kvalitativ och bygger på semistrukturerade 

intervjuer med sex verksamma journalister, varav tre har redaktionellt ansvar. Vi har besökt ett antal 

redaktioner som har erfarenhet av hot och vänt oss till vissa nyckelpersoner. Utifrån syftet har vi 

formulerat följande frågeställningar: 

 

− Vilka uttryck tar sig hoten mot lokaltidningsredaktioner och enskilda medarbetare? 

− Finns det en handlingsplan på redaktionerna när medarbetare hotas? Hur ser den i så fall ut? 

− Vad anser de enskilda journalisterna att hot får för konsekvenser för det journalistiska 

arbetssättet och – i förlängningen – även demokratin? 

 

Vår forskningsfråga blir således: om, och i så fall varför, journalister på lokaltidningar uppfattar att 

olika typ av direkta hot mot dem ökat och vilka konsekvenser journalisterna anser att detta kan ha 

för deras yrkesutövning.  

 

Resultatet av studien visar att alla respondenter har fått hot och trakasserier riktade mot sig och/eller 

redaktionen. Samtliga upplever att hoten mot journalister har ökat de senaste åren och att hoten i 

dag tar sig andra uttryck. Till exempel har det blivit vanligare att representanter från den 

organiserade brottsligheten försöker påverka vad som publiceras och inte. På alla redaktioner vi 

besökt finns handlingsplaner och riktlinjer för hur man ska gå till väga när en journalist eller 

redaktion utsätts för hot. Samtliga lokaltidningsredaktioner har också varit tvungna att ta till 

säkerhetsåtgärder som en direkt konsekvens av att de upplever 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. 
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1. Inledning 
 

I januari 2014 anordnade Publicistklubben en debatt i Kulturhuset i Stockholm där hotet mot 

journalistiken diskuterades. Initiativet till debatten togs efter den intensiva diskussion som förts 

föregående höst, bland annat efter att lokaltidningar som Östgöta Correspondenten och Eskilstuna-

Kuriren hotats, och flera journalister gått ut och berättat om sina erfarenheter av att hot riktats mot 

dem i egenskap av journalist. Frågor som hur hoten bör hanteras, vems ansvar det är att göra 

någonting åt dem och vad hoten riskerar att få för konsekvenser lyftes i den offentliga debatten. 

Flera branschorganisationer, däribland Utgivarna och Svenska Journalistförbundet (SJF), kritiserade 

också Polismyndigheten och Säkerhetspolisen (Säpo) och krävde att rättsväsendet måste börja ta 

hoten på allvar genom att prioritera brotten och se över lagstiftning.  

 

Någonstans här väcktes vårt intresse för hur hoten hanteras på redaktionerna. Det talas mycket om 

situationen för utrikeskorrespondenter, men vi ser också en stor förändring på hemmaplan. Vår 

uppfattning är att problemet med hot kan bli mer påtagligt på lokal nivå, där journalisterna ofta är 

än mer utsatta och i högre grad riskerar att möta dem som står bakom hoten – på gymmet, i kön på 

Ica eller när de lämnar sina barn i skolan. Redaktionerna på lokaltidningarna är ofta mindre vilket 

gör att de har en begränsad ekonomi för att ta till säkerhetsåtgärder. 

 

Vi tycker att hotbilden mot journalisterna är ett problem väl värt att uppmärksamma eftersom det 

inte ”bara” handlar om hot mot den enskilda journalisten utan om hot mot hela vårt demokratiska 

samhälle. Ambitionen har därför varit att undersöka hur medarbetarna tänker kring detta på 

lokaltidningsredaktionerna och om – och i så fall hur – journalisterna själva tror att det påverkar 

journalistiken och i förlängningen även demokratin. Vår bestämda åsikt är att detta är ett viktigt 

ämne som det forskats alldeles för lite om. Vi hoppas att denna uppsats kan bli ett värdefullt 

komplement till de enkätundersökningar som görs med jämna mellanrum i samma ämne. 

 

Avsikten med denna c-uppsats har varit att diskutera omfattningen av hot kopplade till den 

journalistiska yrkesrollen, beskriva hur hoten tar sig uttryck och undersöka vad det finns för 

riktlinjer och handlingsplaner när hot och trakasserier inträffar mot enskilda journalister och/eller 

redaktionerna. Vi har pratat med totalt sex journalister; tre med redaktionellt ansvar och tre 

reportrar – alla med olika erfarenheter av hot. De med redaktionellt ansvar har vi valt att publicera 
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namnen på, medan vi anonymiserat de tre reportrarna eftersom det varit ett krav från en av våra 

respondenter för att över huvud taget ställa upp. Vi tycker att kravet på anonymitet säger någonting 

om den rädsla som finns hos många journalister för att tala om den här typen av frågor. 

 

I mars i år föll en historisk dom i Göteborgs tingsrätt. Kamil Ryba, ledare för högerextrema 

Swedish Defence League, dömdes för brott mot medborgerlig frihet i två fall och fick sex månaders 

fängelse för att i december ha besökt Göteborgs-Tidningens (GT) redaktion, kastat ägg mot ett 

fönster och hotat att komma tillbaka med kniv om journalisterna inte slutade skriva artiklar av den 

typ som GT:s systertidning Expressen nyligen gjort vid en granskning av vilka som stod bakom 

kommentarerna på hemsidan Avpixlat. Ett par månader senare skickade Ryba ett paket till samma 

redaktion adresserat till chefredaktör Frida Boisen och ansvarig utgivare Thomas Mattsson. Paketet 

innehöll en kniv och en koran. För detta dömdes alltså Ryba till brott mot medborgerlig frihet. Till 

brott mot medborgerlig frihet döms den som ”övar olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna 

åsiktsbildningen och därigenom sätter yttrandefriheten i fara”. (Mål nr B 1029-14). Brottet kan ge 

fängelse i upp till sex år och anses vara ett allvarligare brott än olaga hot. Genom att döma Ryba för 

brott mot medborgerlig frihet markerar rättsväsendet journalistikens betydelse för fri åsiktsbildning 

och framhäver att det är särskilt allvarligt att hota journalister. 

 

I vår undersökning gör vi just en koppling till mediernas demokratiska uppdrag och de 

journalistiska idealen, och kommer därför att redogöra för olika demokratimodeller längre fram i 

denna uppsats. 

 

Arbetet med uppsatsen har varit både roligt och lärorikt. Samarbetet har fungerat bra och vi har 

lyckats göra en tydlig arbetsuppdelning – utan att någon upplevt en förlorad insyn eller påverkan 

över den andres delar.
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1.1 Bakgrund 

Hot, hat, kränkningar, påtryckningar och trakasserier kan se väldigt olika ut. Gränsen är ibland 

hårfin och journalister vi talat med menar att det finns en stor gråzon för vad som räknas som ett hot 

i lagens mening, och vad som inte gör det – men som kan vara nog så skrämmande för den 

medarbetare som utsätts för det. 

 

Det kan handla om uttalade hot som ”du ska dö”. Eller mer subtila hot som ”du ser dig väl omkring 

när du går hem”. Det kan också handla om kriminella nätverks markering av närvaro på eller 

omkring redaktionerna. I andra fall kan det vara fråga om så kallade stalkers – personer som 

utvecklar ett slags besatthet – i detta fall av redaktionsmedarbetare. Även sexuella trakasserier, 

framförallt mot kvinnor, har visat sig vara vanligt förekommande. 

 

Svenska Journalistförbundet (SJF) gör löpande undersökningar av hur hotbilden mot journalister ser 

ut. I den senaste undersökningen, från maj 2013, deltog cirka 1 000 journalister. Den låga 

svarsfrekvensen gör det svårt att dra några långtgående slutsatser. Men av de svarande angav runt 

40 procent att de utsatts för hot, vilket är en ökning från tidigare undersökningar som SJF har gjort. 

En fjärdedel av dessa angav vidare att de slutat bevaka vissa ämnen på grund av att de varit utsatta 

för hot. (SJF, 2013:1-6). 

 

Men även om svarsfrekvensen i SJF:s undersökning var låg, tyder flera liknande undersökningar på 

samma tendens. Branschorganisationen Utgivarna skickade i april 2014 ut en webbenkät till ett 

antal dagstidningar. Syftet var att mäta hotbilden mot mediehusen. Totalt 123 dagstidningar (50 

svarande, motsvarande 41 procent) deltog och resultatet av studien presenterades under ett 

seminarium med Säpo i början på maj 2014. I denna undersökning bekräftar majoriteten av de 

svarande att hotbilden har ökat de senaste åren. Studien visar också att de redaktioner som hotats 

blivit det vid fler än ett tillfälle. De svarande uppger att orsaken till hoten ofta varit missnöje över 

publiceringar. (Utgivarna, 2014).  

 

SJF har tagit fram riktlinjer för hur hot kan förebyggas, vilka går att hitta på förbundets hemsida.  

De tre grundläggande riktlinjerna är följande: 

1. Hot mot en journalist är hela medieföretagets angelägenhet och ansvar 

2. Polisanmäl och synliggör förekomsten av hot mot journalister 

3. Medieföretag bör systematiskt följa upp polisanmälda hot mot journalister 
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(SJF:s hemsida, 2014).  

 

Dessa riktlinjer återfinns ofta ute på redaktionerna, men efterlevs inte alltid i praktiken. 

 

Hot, hat och trakasserier mot journalister är inte något nytt fenomen. Redan under första halvan av 

1900-talet finns exempel på hur redaktioner och enskilda journalister utsatts för våld och 

repressalier som ett försök att skrämma dem till tystnad. 

 

Enligt en rapport från organisationen Reportrar utan gränser miste 71 journalister i världen livet när 

de var på uppdrag i tjänsten 2013. Föregående år var motsvarande siffra något lägre, 88. Antalet 

kidnappningar av journalister har också mer än fördubblats det senaste året, enligt Reportrar utan 

gränser. (Reporters without borders hemsida, 2014).  

 

Journalistyrket kan vara farligt, speciellt när man bevakar oroliga områden runt om i världen. Men 

vi ser också en förändring av arbetsklimatet för journalister som rapporterar inom Sveriges gränser. 

 

I slutet av 90-talet växte ett allt mer hotfullt klimat fram i Sverige i takt med att en nynazistisk 

rörelse växte sig starkare. I juni 1999 exploderade en bomb under en bil i Nacka. En man och hans 

åttaårige son skadades i explosionen. Den skadade mannen och hans sambo var journalister och 

hade tidigare granskat naziströrelsen (Fackförbundstidningen Journalistens hemsida, 2004). Samma 

år drabbades journalisten Kurdo Baksi av högerextremisternas våld då hans bostad i Tensta besökts 

(Larsson, 2000: 7, 32). 

 

Kvällen den 12 oktober 1999 mördades syndikalisten Björn Söderberg av nynazister utanför sitt 

hem i Sätra i södra Stockholm. Motivet till mordet var att Söderberg försökt få bort Robert 

Vesterlund från sina fackliga uppdrag för Handelsanställdas förbund. Söderberg kände nämligen 

igen Vesterlund som en frontfigur för dåtidens svenska nynazism. (Arbetarens hemsida, 2009). 

 

Mordet på Björn Söderberg uppmärksammades på flera håll i medierna och ledde till ett historiskt 

samarbete mellan Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. De fyra 

tidningarna organiserade sig gemensamt med reportrar och resurser för att i slutet på november 

kunna publicera exakt samma nyhetsreportage. Ett 60-tal nazister och mc-kriminella, som ansågs 

vara en fara för demokratin och rättsstaten, namn- och bildgavs under rubriker som talade om att 

deras brottslighet hotade den svenska rättvisan. (DN, SVD, Expressen och Aftonbladet, 1999). 
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Under år 2013 lyftes näthatsdebatten allt mer. Inte minst på grund av att Uppdrag granskning under 

våren ägnade ett helt program åt män som näthatar kvinnor. I programmet berättade flera kvinnliga 

journalister om hot och trakasserier som riktats mot dem i egenskap av sin yrkesroll.  

(Uppdrag granskning, 2013). 

 

En av dem var Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet. Hon har vid flera tillfällen beskrivit hur 

hon, sedan början av 2000-talet, hotats och trakasserats i samband med sina journalistiska uppdrag. 

Hoten mot Linderborg förvärrades och drabbade också hennes familj efter att Aftonbladet 2013 

gjorde en större granskning av högerextrema internetsajter. I anslutning till det blev bland annat 

hennes son förföljd och hotad. (Publicistklubben, 2014).  

 

Hösten 2013 granskade Expressen vilka som stod bakom kommentarerna på Avpixlat – en 

webbplats med tydliga kopplingar till Sverigedemokraterna. Hemsidan har flera gånger kritiserats 

på grund av kontroversiella namnpubliceringar, men också för att kommentatorsfälten ofta fylls av 

främlingsfientliga åsikter och utfall (Medierna, 2014). På hemsidan är det inte ovanligt att 

journalister och redaktörer som skrivit om integration hängs ut. Som en direkt följd av denna 

granskning hotades flera av Expressens medarbetare och reportrarnas namn och adresser lades ut på 

hemsidan. 

 

Det finns många exempel på hur svenska journalister hotats. Ändå visar den senaste 

undersökningen från SJF att trots att nästan fyra av tio journalister utsatts för kränkningar, 

påtryckningar eller trakasserier, så är det få som väljer att anmäla. Och av de anmälningar som 

faktiskt görs lägger polisen ned fler än hälften (SJF, 2013:1-6). Säpo har det högsta ansvaret för 

journalisters säkerhet, och efter ett möte med branschorganisationen Utgivarna gick Säpo i början 

av året ut och uppmanade alla journalister som utsatts för hot att anmäla dem. 

 

1.2 Syfte och vetenskaplig frågeställning  
Syftet med denna uppsats har inte varit att titta på medieinnehållet utan att lyssna på journalisternas 

egna erfarenheter och tankar kring hot, och försöka kartlägga hotens karaktär. Frågeställningarna 

blir således: 

 

− Vilka uttryck tar sig hoten mot lokaltidningsredaktioner och enskilda medarbetare? 

− Finns det en handlingsplan på redaktionerna när medarbetare hotas? Hur ser den i så fall ut? 
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− Vad anser de enskilda journalisterna att hot får för konsekvenser för det journalistiska 

arbetssättet och – i förlängningen – även demokratin? 

 

I denna studie avses hot av flera olika slag, dels hot som ger straffrättsliga påföljder vilket till  

exempel kan vara olaga hot, olaga tvång, förtal eller ofredande, dels mer subtila hot som är svårare  

för rättsväsendet att leda i bevis.  

 

Vår tes är att vi i dag har ett annat samhällsklimat än tidigare, där den organiserade brottsligheten 

växt sig starkare. Vilket kan leda till ökade hot också mot redaktionerna. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel består av en bakgrundsdel vars syfte är att ge läsaren en historisk 

bakgrund och inblick i fenomenet. Här presenteras också syfte och frågeställning. Därefter redogörs 

för tidigare forskning i ämnet och/eller angränsande ämnen och vi beskriver hur det materialet varit 

till hjälp i arbetet med denna undersökning. 

 

I nästa del – teoridelen – presenteras de teoretiska utgångspunkter som använts för att analysera 

resultaten och försöka besvara frågeställningen. I den mest omfattande delen av uppsatsen – resultat 

och analysdelen – sönderdelar vi resultatet och tittar på undersökningen i ljuset av våra teoretiska 

ramar. 

 

Slutligen kommer slutsats- och diskussionsdelen. Här summeras vad vi kommit fram till och vi för 

en diskussion av studiens resultat och reflekterar över vad det kan betyda i ett större perspektiv. 

Slutsatsen följs av en utförlig källförteckning och allra sist har vi bilagor, som består av den 

intervjumanual vi utgick från under intervjuerna. 

 

 

2. Tidigare forskning 
 

Hot mot journalister i lokalpress är ett ämne som inte har behandlats i någon större utsträckning 

inom den tidigare forskningen. Vi ser här en lucka – både i Sverige och internationellt. Vår 

förhoppning är att vi, genom vår undersökning, kan ge ett bidrag till forskningen och rikta fokus 

mot ämnet. 
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Arbetsmiljöverket, vars mål är att ”minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att 

förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som 

social och arbetsorganisatorisk synpunkt”, uppger på sin hemsida att sex arbetstagare sjukskriver 

sig varje dag, på grund av att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete. Uppgifterna visar alltså att det 

är fler yrkesgrupper än journalister som drabbas av hot. (Arbetsmiljöverkets hemsida, 2014). 

 

I brist på vetenskaplig forskning om journalistkårens erfarenhet ligger flera rapporter som underlag 

för denna undersökning, vilka vi har redogjort för i inledningen. Vi har främst utgått från rapporter 

från branschorganisationerna Svenska Journalistförbundet och Utgivarna, och även en från den 

ideella organisationen Reportrar utan gränser. 

 

Det finns dock ett antal uppsatser skrivna om hot mot journalister. En av dem har varit av särskilt 

stort intresse för oss. En masteruppsats med rubriken ”Hot mot svenska journalister: -en kvalitativ 

studie om påverkan i arbete och vardag” (Olsve, 2014). Olsves huvudsakliga syfte är att utforska 

åtta journalisters upplevelser i samband med hot. Han analyserar sedan dessa utifrån journalistikens 

uppgifter enligt olika demokratimodeller samt kommenterar journalisternas upplevelser genom att 

använda känslo- och problemfokuserade copingstrategier som teoretisk ram. 

Vi kommer att bygga vidare på detta. Men till skillnad från Olsve, har vi dock valt att enbart 

koncentrera oss på journalister på lokaltidningar. En annan skillnad är att vi inte kommenterat 

journalisternas erfarenheter utifrån några psykologiska teorier. Men Olsves uppsats har varit till 

hjälp, bland annat i utformningen av intervjuguiden. 

 

Två andra uppsatser som anknyter till denna studie är ” ’Din jävla hora, du ska dö!’: En studie i hur 

näthatet påverkar kvinnliga journalister” (Aronsson & Langlet Vessman, 2013). Och 

”Näthotsapparaten – en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot journalister” (Meyer & 

Widlund, 2013).  

 

Kandidatuppsatsen ”Din jävla hora, du ska dö!”: En studie i hur näthatet påverkar kvinnliga 

journalister” är en kvalitativ studie som bygger på djupintervjuer med åtta kvinnliga journalister. 

Uppsatsförfattarnas syfte med studien är att undersöka hur näthatet mot kvinnor i svenska medier 

inverkar på deras yrkesutövande, det vill säga om och hur innehållet i journalisternas publikationer 

och arbetssätt påverkas av näthatet.  
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Likt oss undersöker Aronsson och Langlet Vessman hur hot mot journalister påverkar deras 

yrkesutövning, fast dem har riktat in sig på näthat mot kvinnor, vilket vi inte har valt att göra.  

 

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

journalister." är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur en tidningsredaktion agerar 

internt när näthot riktas mot deras journalister. Analysen i uppsatsen baseras på intervjuer med fyra 

medarbetare på Aftonbladet. Studiens resultat visar att Aftonbladet har agerat snabbt och effektivt 

när näthot uppkommit mot en journalist, men att de brister i förebyggande och uppföljande åtgärder 

kring näthot. 

 

Precis som vi, undersöker Meyer och Widlund hur hoten hanteras inom organisationen, men till 

skillnad från oss fokuserar de i sin undersökning enbart på näthot. 
 

 

3. Teoretisk ram 
 

För att besvara uppsatsens frågeställning har vi utgått från olika teorier. I analys- och resultatdelen 

tittar vi på undersökningen utifrån journalistikens demokratiska uppgifter. Sedan analyseras 

journalisternas erfarenheter av hot och trakasserier med hjälp av några olika demokratimodellers 

krav på journalistiken. I slutsatsen reflekterar vi kring forskningsämnet med hjälp av 

respondenternas egna tankar om hur man uppfattar journalistikens demokratiska uppdrag och hur 

hoten kan påverka utförandet av det journalistiska arbetet. 

 

En kort beskrivning av Sveriges statsskick:  

Den första regeringsformen utfärdades år 1634. Den har sedan dess utvecklats och år 1974 trädde en 

ny regeringsform i kraft, och det är den som gäller i dag. Regeringsformen är en av Sveriges fyra 

grundlagar där de övriga tre utgörs av Successionsordningen, Tryckfrihetsordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen. (Riksdagens hemsida, 2014). 

 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i 

regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver 

hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter vi ska ha och hur den offentliga makten ska 

fördelas.” (Riksdagens hemsida, 2014).  
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Nedan följer en beskrivning av ett antal olika demokratimodeller: 

De paragrafer och formuleringar som, enligt regeringsformen, utgör en demokrati kan uppfattas 

som stora och svåröverskådliga, något som bekräftas av Lars Nord och Jesper Strömbäck, 

författarna av boken Medierna och demokratin. Nord och Strömbäck nämner tre framträdande 

demokratimodeller som tycks utmärka den ”goda demokratin”; konkurrensdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati. (Nord & Strömbäck, 2012: 19).  

 

Fokus i denna uppsats kommer att ligga på journalistikens roll inom de olika demokratimodellerna. 

Den generella uppfattningen, vilken gäller för alla tre demokratimodellerna, är att medierna bör 

fungera som ett rum för diskussion och debatt. Tanken är att värna om så sanningslika och 

”objektiva” skildringar av verkligheten som möjligt. (Nord & Strömbäck, 2012: 21). 

 

Konkurrensdemokrati  

När det gäller den konkurrensdemokratiska modellen är journalistikens främsta uppgift att 

informera medborgarna om hur politikerna sköter sitt arbete, och hur de hanterar makten. Det är 

också av stor vikt att journalistiken förmedlar information om de olika partiernas åsikter i sakfrågor, 

samt hur de olika partierna samspelar med dess ideologier. Journalistikens viktigaste uppgift här, är 

alltså att rikta uppmärksamheten åt de olika politiska aktörerna. (Nord & Strömbäck, 2012: 22). 

 

Deltagardemokrati  

Utifrån ett deltagardemokratiskt synsätt är journalistikens främsta roll att mobilisera människor 

politiskt. Tanken är att lyfta fram engagerade medborgare och visa hur människor själva kan delta 

och driva politiska frågor. Här är det viktigt att journalistiken utgår från medborgarnas dagordning, 

och fungerar som en förlängd arm till de politiska makthavarna. (Nord & Strömbäck, 2012: 22). 

 

Samtalsdemokrati  

Journalistikens främsta uppgift i den modell som kallas samtalsdemokrati är, enligt Nord och 

Strömbäck, att ge så saklig och rationell information som möjligt. På så vis bidrar medierna till att 

de politiska diskussionerna grundar sig på ett bra underlag. (Nord & Strömbäck, 2012: 22). 

Diskussionen om demokratimodeller är intressant därför att medborgarnas tillgång till information 

är en förutsättning för en fri och allmän åsiktsbildning och därmed också en fungerande demokrati 

(Regeringsformen 1 kapitel 1). Om hoten mot journalister börjar påverka vad som publiceras och 

inte publiceras, genom att vissa krafter får kontroll över informationsflödet, sätts yttrandefriheten i 

fara. Dessutom riskerar medborgarnas insyn i olika verksamheter att minska. 
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Tredjepersonseffekten  

En annan teori vi använt oss av i analysen är den så kallade tredjepersonseffekten. En teori som i 

stora drag innebär att människor gör skillnad på sig själva och andra. Det är vanligt att en person 

tillskriver andra personer egenskaper eller uppfattningar som inte tycks omfatta en själv. Ofta 

handlar det om egenskaper eller uppfattningar av ett negativt slag. (Strömbäck, 2000: 135).  

 

Jesper Strömbäck talar främst om mediers påverkan på människor, men vi menar att vi också tycker 

oss kunna se en tredjepersoneffekt hos några av våra respondenter, då de påstår att de själva inte blir 

särskilt påverkade av de hot som riktas mot dem, men de nämner att exempelvis andra medarbetare 

på redaktionen och/eller familj blir påverkade i större utsträckning.  

 

Nyhetsurvalsteori  

Vi kommer även att nämna den nyhetsurvalsteori som görs av Pamela Shoemaker och Stephen 

Reese, som presenteras och beskrivs närmare i rapporten Hot på agendan – En analys av 

nyhetsförmedling om risker och kriser. En teori som beskriver flera faktorer som kan påverka det 

journalistiska nyhetsurvalet. (Nord & Strömbäck, 2010: 36). 

 

3.1 Definitioner  
I detta avsnitt definierar vi ett antal begrepp som vi använder oss av i resultat- och analysdelen.  

 

Organiserad brottslighet: Den finns ingen enhetlig svensk definition av organiserad brottslighet, 

därför har vi, i vår uppsats, valt att stödja oss på Europeiska Unionens definition (Polisen i 

Norrbotten, 2014). 

 

I EU:s definition av organiserad brottslighet omfattas brott som utförs av en strukturerad grupp som 

består av antingen två eller flera personer som har i syfte att nå makt och/eller vinning. Exempelvis 

kan det röra sig om skattebrott, smuggling, rån eller penningtvätt. För att en gärning ska klassas 

som organiserad brottslighet krävs vidare att minst sex av de elva kriterier som återges nedan ska 

uppfyllas. De punkter som är bindande är punkt ett, tre, fem och elva. Vilka är följande: 

 

Punkt 1) Samarbete mellan fler än två personer. 

Punkt 3) Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (kriteriet hänför sig till gruppens stabilitet och, 

potentiella, varaktighet). 
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Punkt 5) Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 

Punkt 11) Strävan efter vinning och/eller makt.  

(Polisen i Norrbottens, 2014). 

 

Enligt Brås rapport Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011- är organiserad brottslighet ingen ny 

företeelse. Den kan ses som en nyare form av sjöröveri. I dag är det vanligtvis mc-gäng som utövar 

den här typen av brottslighet, som började slå rot i Sverige under 1990-talet. (Brå, 2012: 330)  

 

I rapporten Otillåten påverkan mot företag – en undersökning om utpressning, beskrivs hur 

kriminella aktörer använder utpressning som en affärsidé och pressar exempelvis restaurangägare 

på pengar genom bland annat hot, trakasserier, våld och skadegörelse. (Brå, 2012: 35).  

Det här är en bild som bekräftas av samtliga av våra respondenter.  

 

Politiska opponenter:  

Med politiska opponenter menar vi personer som propagerar för en viss politisk ståndpunkt, och 

som vanligtvis återfinns på de politiska ytterkanterna. Utifrån det respondenterna berättat, är det 

mest förekommande att de politiska opponenterna framför och uttrycker sina hot på nätet, antingen i 

kommentarsfält i anslutning till en artikel, på diverse forum som exempelvis Flashback, där olika 

journalister har hängts ut. De politiska opponenterna markerar sin närvaro genom att visa att de 

befunnit sig på en viss plats, genom att exempelvis sätta upp klistermärken med sin logga, vid 

journalisters hem.  

 

Personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIP) 

Vi är väl medvetna om att detta begrepp är svävande och vår ambition är inte att säkerställa en 

diagnos på de personer våra respondenter nämner i sina intervjuer. Ambitionen är snarare att 

försöka ge en generell förklaring av vad det är för typer av människor det kan handla om.  

 

På Vårdguidens hemsida beskriver man en person med EIP som en person som har en känslomässig 

sårbarhet, och det är vanligt att denne svänger mellan olika starka känslolägen. Det kan röra sig om 

självdestruktiva beteenden som exempelvis olika typer av missbruk eller självskadebeteenden. 

Enligt Vårdguiden bör minst fem av de beteendemönster som de har listat stämma överens för att en 

person ska kunna diagnostiseras med EIP. Det kan bland annat handla om stark irritation och 

ångest, kraftig pendling mellan olika känslolägen, kortvariga överdrivna misstänksamma 

föreställningar samt impulsiva beteenden. (Vårdguiden, 2014).  
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4. Metod och material  
 

Den materialinsamlingsmetod som använts i studien är semistrukturerade djupintervjuer, vilket är 

en kvalitativ metod. Vi följde den forskningsprocess för personliga intervjuer som redogörs för i 

boken Metoder i kommunikationsvetenskap. Inledningsvis utformades en intervjumanual som 

testades genom pilotintervjuer, något som rekommenderas av författaren. (Ekström & Larsson, 

2010: 58, 65). 

 

Under intervjuanalysen har vi gjort på ett liknande sett som Steinar Kvale beskriver i boken Den 

kvalitativa forskningsintervjun (2009). Vår modell liknar den fem stegs-analys av intervjuer som 

författaren redogör för i boken. Kvales modell består av följande fem steg: 

 

1. Forskaren läser igenom intervjun och försöker formulera helhetsintrycket. 

2. Forskaren definierar de naturliga "meningsenheterna" i texten såsom intervjupersonerna 

beskrivit dem. 

3. Forskaren formulerar sedan, så enkelt som möjligt, det tema hen uppfattar dominerar en 

naturlig meningsenhet och tematiserar uttalandena utifrån intervjupersonernas synvinkel, 

som forskaren uppfattar dem. 

4. Därefter ställs frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. 

5. Till sist knyts den fullständiga intervjuns centrala teman samman i en deskriptiv utsaga. 

(Kvale, 2009: 221-222).  

 

Efter varje intervju satte vi oss ner för att diskutera hur vi uppfattat respondenternas svar och 

sammanfatta vad som sagts. Därefter letade vi olika teman och försökte se återkommande mönster. 

Vi har delvis delat upp intervjuanalysen, men hela tiden fört en diskussion kring hur vi uppfattar 

olika uttalanden från respondenterna och tillsammans kommit fram till vilken av uppsatsens 

frågeställningar de kan placeras under. 

 
 
Den kvalitativa metoden är motiverad genom att enkätstudier, vars syfte är att synliggöra hot mot 

journalister, redan görs med jämna mellanrum. Som medlemmar i Svenska Journalistförbundet har 

vi till exempel fått tillgång till den undersökning om hot mot journalister som vi delvis utgått från i 

denna studie. Men vår uppfattning är att djupintervjuer ger en bredare bild och lyfter den enskilda 

berättelsen som förhoppningsvis får läsarna att förstå att hot mot journalister kan vara komplexa.  
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Vi tror att det finns en risk att journalisterna förminskar sina egna känslor i enkätundersökningar, 

eftersom deras erfarenheter inte nödvändigtvis räknas som hot i lagens mening. De här mer 

svårplacerade incidenterna och erfarenheterna tror vi blir synligare i kvalitativa intervjuer av det 

slag som genomförts i denna studie. I analysen tittar vi närmare på några olika teman som har 

framträtt ur intervjuerna. 

 

Intervjuer med sex verksamma journalister ligger till grund för denna studie. Tre av dem har ett 

redaktionellt ansvar som ansvarig utgivare, chefredaktör eller redaktör. Resterande respondenter är 

reportrar med många års yrkeserfarenhet. Alla intervjuer har transkriberats och majoriteten har 

också spelats in. Samtliga respondenter har sedan fått godkänt sina citat. 

 

Som tidigare nämnts får de intervjuade med redaktionellt ansvar stå med namn medan vi valt att 

anonymisera reportrarna. Vår förhoppning var att alla skulle stå med sina faktiska namn, men 

eftersom anonymitet varit ett krav från en av våra respondenter för att delta i undersökningen valde 

vi att anonymisera alla tre. Vi har fört diskussioner kring hur vi ska anonymisera reportrarna, om vi 

antingen skulle komma upp med fingerade namn eller helt enkelt kalla dem för ”Reporter 1”, 

”Reporter 2” och ”Reporter 3”. Vi kom fram till att det sistnämnda alternativet fungerade bäst. 

Anonymiseringen har även lett till andra överväganden i utformningen av uppsatsen, då vi inte vill 

att det ska framgå vilket kön reportrarna har eller vilken tidning de arbetar på. Av den anledningen 

har vi valt att använda det könsneutrala ordet hen.  

 

Vår förhoppning var att få komma till fler lokaltidningsredaktioner, men även om vi har blivit väl 

bemötta har vi fått nej från flera mediehus. Mycket tid har gått åt till att söka kontakt med olika 

mediehus, och många timmars resande för att besöka flertalet redaktioner. Vi är dock tacksamma att 

de personer vi har varit i kontakt med kan anses vara nyckelpersoner med starka röster. De är 

visserligen en liten del av yrkeskåren, men deras erfarenheter säger något om ett större fenomen 

som kan få konsekvenser för hela samhället.  

 

Vår ambition har, som vi tidigare nämnt, varit att undersöka hur hot mot journalister i lokalpress 

påverkar det journalistiska arbetet och i förlängningen även demokratin. Vi anser att vi lyckats 

besvara våra frågeställningar och därmed undersökt det vi utsagt oss för att vilja undersöka. Det kan 

alltid finnas andra omständigheter som skulle förändra resultatet, till exempel om respondenterna 

varit andra eller fler. Men utifrån det material vi samlat in tycker vi oss kunna göra en god analys. 
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4.1 Urval 
Vi har intervjuat journalister som arbetar på svenska lokaltidningar eftersom vi tror att det är en 

särskilt utsatt grupp. Detta på grund av att journalisterna ofta lever nära personerna de bevakar och 

därför riskerar att möta dem i andra situationer än i rollen som journalist. Vi har dessutom upptäckt 

att det saknas svensk forskning om just hot på lokaljournalistiknivå. 

 

Efter samtal med vår handledare och genom kontakt med andra forskare bestämde vi oss för vilka 

tidningar och journalister vi ville intervjua för denna studie. Respondenterna arbetar på redaktioner 

av varierande storlek och har olika erfarenhet av hot och trakasserier.  

 

Vår förhoppning var att få en jämn könsfördelning bland våra intervjupersoner, vilket vi tyvärr inte 

lyckades fullt ut med, då majoriteten av våra respondenter varit män. Hade vi talat med fler kvinnor 

kanske resultatet sett annorlunda ut. En tänkbar skillnad skulle kunna vara att flera respondenter då 

skulle haft erfarenhet av hot om sexuellt våld. 

 

 

5. Resultat och analys 

Vi kommer nu att presentera analysen och resultatet av denna studie, genom att återge vad 

respondenterna sagt under intervjuerna, som alla gjordes under våren 2014. Efter material- 

insamlingen har ambitionen varit att kartlägga hur hoten ser ut, ta reda på vad det finns för riktlinjer 

på redaktionerna när hot riktas mot journalister, samt beskriva vad de enskilda respondenterna tror 

att hoten kan få för konsekvenser för det journalistiska arbetet och i förlängningen även demokratin. 

För att göra analysen så tydlig och lättöverskådlig som möjligt har vi valt att strukturera den efter 

frågeställningarna, där huvudfrågorna får störst utrymme. Men vi kommer även att diskutera andra 

frågor på ett friare sätt. 

 

5.1 Vilka uttryck tar sig hoten mot lokaltidningsredaktioner och enskilda 
medarbetare? 
 

Utifrån det våra respondenter har berättat tycker vi oss kunna se fyra olika aktörer som hotar, 

trakasserar eller utövar påtryckningar mot lokaltidningsredaktioner: organiserade brottslingar, 

politiska opponenter (höger- och/eller vänsterextremister), personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning och till sist aggressiva idrottssupportrar. Hot från aggressiva idrottssupportrar 
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är dock ingenting just våra respondenter har egna erfarenheter av, men en företeelse som alla 

nämner i intervjuerna. 

 

Organiserad brottslighet:  

Charlotta Friborg, chefredaktör på Östgöta Correspondenten (Corren), berättar att sedan hon 

började arbeta på Corren har tidningen försökt bevaka vad som sker i restaurangvärlden. Friborg 

säger att hon har kännedom om att krögare blir utsatta för hot och påtryckningar från kriminella 

nätverk, och strax innan hon började på Corren misshandlades en krögare i Linköping med en kofot. 

Friborg och Corren har velat förstå och beskriva vad det är som sker i restaurangvärlden. Men 

krögarna vill ogärna berätta om sina erfarenheter.  

 

Brås studie om Otillåten påverkan mot företag från år 2012, visar att den person eller personer som 

pressat exempelvis en restaurangägare på pengar tillhörde en gruppering inom organiserad 

brottslighet. Det här förekom i 59 procent av de studerade förundersökningarna som Brå har 

undersökt. Det kan eventuellt förklara den tystnad hos restaurangägarna som Friborg talar om. 

Restaurangägarna vågar inte berätta, för att de är rädda för att utsättas för hot från personer som 

ingår i den organiserade brottsligheten. (Brå, 2012: 46).  

 

Tidningens granskning av restaurangbranschen resulterade i att Corren fick besök av en företrädare 

från ett kriminellt gäng som etablerat sig i staden. Ledaren hade dessutom två gängmedlemmar med 

sig. Friborg berättar att ledaren kändes lugn och inte uppträdde hotfullt, men hade synpunkter på 

vad som stod på Correns webbsida. 

 

Under sensommaren fick Corren erfara ytterligare en hotfull incident då ett annat gäng dök upp, och 

uppträdde aggressivt och framförde förtäckta hot när de besökte redaktionen, berättar Friborg. 

Personerna hade även skickat förtäckta hot via mejl ett flertal gånger. 

 

I samma veva fick tidningen ännu ett hot riktat emot sig. Den här gången var det en ledare från en 

annan kriminell organisation som hade synpunkter på vad tidningen brukar skriva: ”Då valde vi att 

vara offentliga med de här hoten”, berättar Friborg. ”Vi valde att vara offentliga för att vi ville 

stärka de lokala krafterna som krogägare och kioskägare i närområdet”, fortsätter hon. 

 

Reporter 3 upplever att det skett en förändring när det gäller hot. Reportern berättar att under slutet 

av år 2009 började tidningen skriva om organiserad brottslighet, något de inte gjort tidigare, och att 
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hoten både blivit allt grövre – mot hen själv och gentemot kollegorna. Reportern berättar om att 

organiserade brottslingar hör av sig till redaktionen och har synpunkter på det redaktionella 

innehållet: ”Det är påtagligt att dessa personer vill styra vad som skrivs i tidningen genom att hota 

med våld, eller genom andra olagligheter”, säger Reporter 3. 

 

Reporter 3 berättar vidare om en incident som inträffade under sommaren 2012. En ledare från ett 

av de etablerade gängen i staden kom in på redaktionen och hade åsikter om vad som stod om 

honom i tidningen, och ville att Reporter 3 skulle ta bort det som stod om honom på tidningens 

webbsida. Gängledaren hade tidigare dömts för brottet våldtäkt, vilket tidningen skrivit om. 

Gängledaren ville inte bli förknippad med brottet våldtäkt, då han förstod att han med stor 

sannolikhet skulle dömas för ett nytt brott, och förmodligen hamna i fängelse några veckor senare, 

berättar Reporter 3 som tillägger att hen tror att gängledaren var rädd för att råka illa ut i fängelset, 

om det framgick att han tidigare varit dömd för våldtäkt. 

 

Gängledaren uppträdde hotfullt när han uppsökte redaktionen, och visade att han bar en skottsäker 

väst på sig, och markerade att han kanske hade en pistol i armhålan, vilket Reporter 3 tolkade som 

en antydan om hot. Om tidningen inte såg till att det som stod om honom i webbversion skulle han 

”knulla alla på redaktionen”. ”Det var ett klart uttalat hot”, säger Reporter 3. 

 

Reporter 3 berättar också att gängledaren krävde tidningen på pengar för den kränkning som han 

upplevde att detta var. Händelsen polisanmäldes och gängledaren medgav de faktiska 

omständigheterna. Men han friades för att tingsrätten inte ansåg att uttrycket ”knulla alla på 

redaktionen” skulle uppfattas som allvarligt menat: ”Som jag ser det, betyder det att man inte har 

rätt att bli rädd”, säger Reporter 3.  

 

Reporter 3 säger sig inte ha varit rädd vid tillfället för hotet och tolkade inte ordet ”knulla” 

bokstavligt, utan förstod det som att gängledaren eventuellt skulle skada någon vid ett senare 

tillfälle – antingen genom att misshandla eller skjuta någon av medarbetarna på tidningen: ”Det är 

ungefär vad det betyder ute på gatan”, berättar Reporter 3: ”Flera medarbetare på redaktionen blev 

skärrade av händelsen, vilket var skälet till att det gjordes en polisanmälan”, säger Reporter 3. 

 

Det Reporter 3 redogör för i ovanstående stycke anser vi tyder på en så kallad tredjepersonseffekt.  

Jesper Strömbäck talar främst om mediers påverkan på människor, men vi menar att vi också tycker 

oss kunna se en tredjepersonseffekt hos flera av våra respondenter, exempelvis i det här fallet med 



 

 17 

Reporter 3, som menar att hen personligen inte blev särskilt påverkad av gängledarens hot, men 

beskriver hur andra medarbetare blev rädda. 

 

Reporter 3 är kritisk mot den friande domen av flera skäl: ”Det som är det beklagliga med domen är 

att tingsrätten i princip gett de yrkeskriminella en slags instruktionsbok; så här gör du för att hota en 

tidningsredaktion utan att dömas”. 

 

Reporter 3 försökte förklara detta för åklagaren: ”På ett intellektuellt plan delade åklagaren min 

uppfattning och lovade att överklaga ärendet till hovrätten”. Reporter 3 tog även fram en tidigare 

hovrättsdom som visade på att mildare hot med liknande innebörd, som tidigare hade lett till en 

fällande dom. Där höjde hovrätten straffet på grund av att hotet riktades mot en tidningsredaktion. 

Men trots Reporter 3:s argumentering valde åklagaren att, ”av processekonomiska skäl”, lägga ner 

målet: ”Processekonomiska skäl betyder 'jag orkar inte' på ren svenska”, säger Reporter 3. 

 

Reporter 3 berättar också om telefonsamtal från gängmedlemmar i staden, där de har uttryckt hot av 

typen att om Reporter 3 fortsätter att skriva om gänget och gängets aktiviteter så ska Reporter 3 ”få 

med ledaren själv att göra”. ”Det är inte ett direkt hot, men det är väldigt tydligt vad det handlar 

om”, berättar Reporter 3. 

 

Reporter 1 berättar om en hotfull incident som inträffade under hösten i fjol. Det var två män, som 

båda tillhörde ett kriminellt gäng, som dök upp på redaktionen där respondenten arbetar. Männen 

krävde att tidningen skulle ta bort en artikel som publicerats på tidningens hemsida. Artikeln 

handlade om ett narkotikatillslag som polisen nyligen gjort. Reporter 1 berättar att hen och en chef 

gick ner till receptionen och mötte de två männen. Eftersom Reporter 1 misstänkte att situationen 

kunde bli hotfull tog hen med sin inspelningsmick. Männen sade att om tidningen inte tog bort 

artikeln skulle de komma tillbaka, och något skulle hända. Reporter 1: ”Det var lite ospecificerat 

vad som skulle hända, men undertonen var att det inte var något trevligt, det förstod man”.  

Männen försvann sedan efter en högljudd diskussion. 

 

Politiska opponenter: 

Reporter 3 har erfarenhet även när det gäller hot från politiska opponenter. Första gången  

Reporter 3 upplevde det var för ungefär tio år sedan då tidningen kartlade högerextremismen i länet. 

Vid den tidpunkten kunde man beställa ut passfoton på personer. Reporter 3 stod för en stor del av 

researchen och begärde bland annat ut bilder på personer som skulle kartläggas. Många inom den 
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högerextrema rörelsen höll koll på om någon begärt ut deras passfoton, just för att de var rädda att 

bli uthängda i medierna. Det resulterade i, en del irriterade besök på redaktionen: ”En handfull 

högerextremister trängde sig in på redaktionen och krävde att få träffa mig personligen” säger 

Reporter 3: 

 

Vi hade inga säkerhetsdörrar på den tiden. De trängde sig in. Jag vet inte hur den här händelsen 

hanterades på redaktionen, det jag kan säga är att jag fick fly bakvägen, placerades i taxi och 

blev förflyttad till annan ort. Några dagar eller veckor senare, var det någon som lade hundskit i 

min brevlåda. Jag vet inte tvärsäkert vem eller vilka det var, men det ligger ju nära till hands att 

det var samma personer. Jag slängde bara skiten och polisanmälde inte ens. 
 

Flera av respondenterna upplever att personer med rasistiska åsikter sällan ger vika i att uttrycka sin 

upprördhet när de menar att tidningen har utelämnat information om en persons etniska bakgrund i 

en artikel. Enligt Reporter 1 blir dessa personer provocerade av detta utelämnande: 

 

 

De här hoten förekommer mer på sociala medier, på Flashback och sådant där. Kanske inte hot 

men rätt aggressiva tongångar mot journalister. Vi anses gå maktens ledband och tillhöra pk- 

maffian (pk står för ”politiskt korrekta”, författarens anm.), säger Reporter 1. 
 

Reporter 1 brukar tala med både kollegor och sin sambo efter att ha varit utsatt för en hotfull 

incident, och säger att sambon troligen tar mer illa vid sig och blir mer bekymrad över hoten än 

respondenten själv. Detta anser vi vara ytterligare ett exempel på tredjepersonseffekten. 

 

Personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIP) 

Personer med EIP kan även ha svårigheter att hantera ilska, vilket kan leda till att ilskan övergår i 

våldshandlingar. Att personer med denna sjukdomsbild hör av sig till redaktionerna är något flera 

av våra respondenter vittnar om.  

 

Reporter 2 säger sig först inte ha varit utsatt för särskilt många hot, men längre in i intervjun visar 

det sig att Reporter 2 trots allt erfarit flera hotfulla situationer. Reporter 2 tycks inte helt och hållet 

vara medveten om hur hoten påverkat hen själv och inte heller hur kollegorna påverkats av hot. 

Citaten nedan anser vi också tyder på att Reporter 2 är påverkad av tredjepersonseffekten. 

 

När jag går till kyrkokören och ska träna på kvällen så lämnar jag väskan hemma. Eller jag tar 
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inte med mig plånbok och sådant, för händer det något så ska jag i alla fall inte bli av med mina 

saker. Och det är naturligtvis för att jag är präglad av jobbet, fast jag inte riktigt släpper in det. 
 

Reporter 2 upplever att rädslan för att bli hotad eller förföljd av en enskild person är större, än att 

exempelvis bli hotad av organiserade brottslingar i samband med en bevakning av en gäng- 

rättegång. Reporter 2 berättar om sin erfarenhet av att bli förföljd av en enskild individ. Det var i 

samband med att Reporter 2 skrev en artikel om den här personen som denne började kontakta 

Reporter 2 på respondentens hemtelefon, besökte respondentens hem och skrev en flera brev. 

Reporter 2 berättar om ett av de tillfällen då den här personen besökte hen vid sitt hem:  

 

Jag såg en taxi som stannade utanför vårt hem. Då ringde jag till taxibolaget och talade om vem 

jag var och frågade om det var den här personen, och att jag måste få veta om det är hen som 

förföljer mig: ’Det kan vi inte tala om för dig’ svarade dem.  

	  
Respondenten fick senare bekräftat att det var samma person som hade stannat utanför hens hem, 

och medger att även om breven inte var hotfulla i sig, och den här personen inte uppträdde hotfullt, 

beskriver Reporter 2 att det kändes olustigt att en person så tydligt utvecklat en slags besatthet för 

hen.  

 

Svante Grahn, administrativ redaktionschef på Vestmanlands Läns Tidning (VLT) berättar om ett 

indirekt hot som inträffade förra året. En kvinna som kände sig jagad tog tillflykt till tidningens 

lokaler. Strax efteråt dök en man upp som ville ha fatt i kvinnan. Enligt Grahn är det oklart exakt 

vilken relation de här två personerna hade till varandra men en möjlig tanke är att det var ett par. 

Grahn fortsätter: ”Det dröjde inte länge till han kom upp hit, arg och skulle ha fatt i henne. Och när 

tidningens medarbetare försökte få honom att gå så blev han hotfull”.  

 

Händelsen polisanmäldes och mannen dömdes för intrång och hot mot några av tidningens 

medarbetare. Mannen dömdes både i tingsrätten och i hovrätten, berättar Grahn.  

 

5.2 Finns det en handlingsplan på redaktionerna när medarbetare hotas? Hur ser den i 

så fall ut? 

Samtliga journalister vi har varit i kontakt med under arbetet med denna studie berättar att det 

vidtagits mer övergripande säkerhetsåtgärder på tidningshusen de senaste åren – som en konsekvens 

av att man upplever en ökad hotbild. Bland annat har alla tidningshus sett över miljön i och 
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omkring receptionerna, i ett försök att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för receptionister och 

telefonister. Dessutom har man satt in låsbara dörrar, lättillgängliga larmknappar, höj- och sänkbara 

deskar, tagit bort lösa föremål i receptionen och liknande. 

 

På alla redaktioner finns riktlinjer som anger att ingen medarbetare ska behöva stå ensam med 

byline vid känsligt material – då kan man antingen sätta in ansvarig utgivares byline eller flera 

journalisters byline. Detta för att ”sprida ut” en eventuell hotbild. 

 

På Eskilstuna-Kuriren har man varit tvungen att skaffa sig allt mer av handlingsplaner. Generellt 

sett tycker chefredaktör PeO Wärring att mediebranschen till stor del har försummat 

säkerhetsfrågor: ”Vi har inte tagit det på allvar utan ligger långt efter kollegor i andra länder. Det 

finns fortfarande en oskuldsfull syn på sådana här saker.” 

 

Men i dag finns en punktlista på redaktionen för hur man ska gå till väga om en medarbetare blir 

utsatt för hot eller våld. Förhoppningen är att det ska leda till en mer objektiv syn och att det inte 

ska bli medarbetarens ansvar att själv avgöra om det handlar om ett hot eller inte: 

 

Det är inte upp till medarbetaren att säga; 'nej han menade inte det'. Utan det ska anmälas till 

närmaste chef och i slutändan hamnar det hos mig. Och alla hot polisanmäls, även om vi tror att 

de kommer avskrivas, säger Wärring. 

 

Anmälan görs sedan gemensamt av den journalist som blivit hotad och chefredaktören, något som 

gäller på alla redaktioner i denna studie. Wärring berättar att han helst hade sett att individen sluppit 

göra en polisanmälan, utan att det hade räckt med chefredaktören, men det godtas inte av polisen. 

 

Inför större publiceringar, när det finns misstanke om att det som publiceras kommer att uppfattas 

som känsligt av vissa, görs en säkerhetsutredning. I första hand internt på Eskilstuna-Kuriren – i 

andra hand tillsammans med polisens kriminalunderrättelsetjänst och/eller säkerhetspolis. Till 

exempel skulle polisen informeras vid en eventuell kartläggning av kriminella gäng: 

 

Det innebär ju inte att polisen får någon förhandsinformation om materialets innehåll, (…), men 

vi informerar dem om det, och polisen gör en säkerhetsutvärdering. Sedan återkommer de till 

oss. Och varje gång har polisen sagt; 'vi bedömer det som att det inte är någon ökad hotbild'. 
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På Eskilstuna-Kuriren har man vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Numera finns det till exempel 

överfallslarm på redaktionen och vid kundtjänst. Från det att knappen trycks in kommer en väktare 

inom en minut, och det går även ett personlarm till polisen. Det finns också möjlighet till 

individuella personlarm via smarta telefoner. Genom en knapptryckning kopplas telefonens 

mikrofon på, GPS-koordinater skickas till en larmcentral och får larmoperatören inte kontakt med 

mobilinnehavaren skickas polisen ut. Säkerhetsinstallationer hemma hos medarbetare har även det 

förekommit, och vid mer omedelbara hot finns det möjlighet att evakuera medarbetaren, och 

medarbetarens familj, till ett tillfälligt boende. 

 

I dag finns också ett modernt låssystem i tidningshuset, där medarbetarna identifierar sig för att 

komma in. Men så har det inte alltid sett ut. Wärring berättar hur det för tio år sedan var fullt 

möjligt att gå rakt in i huset: ”Man satte en ära i att man skulle ha en öppen redaktion och man 

skulle inte behöva uppge vem man var i kundtjänst osv. Men det är helt borta i dag, berättar 

Wärring. 

 

Innan medarbetare skickas ut på uppdrag där de riskerar att hamna i en hotfull situation går man 

noga igenom på redaktionen vad som ska göras och hur det ska göras, och samtidigt säkerställs det 

att medarbetarna känner sig trygga i sin roll. När det gäller medarbetarnas säkerhet berättar Wärring 

att han känner ett stort ansvar: ”Man måste värdera oerhört noga vad man utsätter medarbetarna 

för”. Wärring berättar vidare att han ser det som sitt uppdrag att följa upp alla hotfulla incidenter 

med debriefing (psykologisk samtalsmetod, författarens anm.) och då finns det professionell hjälp 

att ta till. 

 

Riktlinjerna på Eskilstuna-Kuriren har utformats och fyllts på i efterhand. Man har bland annat haft 

säkerhetsgenomgångar och säkerhetsdiskussioner på redaktionen, men också talat inom koncernen 

och haft diskussioner med fackförbund för att lära av andra redaktioner med liknande erfarenhet. 

Efter att ha fört dessa samtal har Eskilstuna-Kuriren bland annat gått igenom yttermiljön kring 

mediehusen; sett till så att grindarna är låsta, ökat belysningen, tagit bort buskar, sett över 

laminering av fönsterrutor med mera. 

 

Wärring beskriver hur han hela tiden upplevt en flathet från rättsväsendet, även om han tycker att 

han fått bra signaler på senare tid från Justitiedepartement och Riksåklagaren. Men han understryker 

att det inte får vara något som man ”skickar ut några pressmeddelanden om för att det är på tapeten 

just nu”, utan framhåller att man måste inse allvaret och se över lagstiftningen på området: ”Vi är 
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fortfarande för naiva i vår bransch och vi måste ta säkerhetsfrågorna på allvar annars kommer det 

att hända något ytterst tråkigt.” 

 

Bilden av ett passiviserat rättsväsende bekräftas av branschorganisationen Utgivarna, som vid flera 

tillfällen kritiserat Säpo för att inte ta hoten mot journalister på allvar (Utgivarnas hemsida, 2013). 

Reporter 1 kan inte minnas att de suttit ner på redaktionen och diskuterat hur medarbetarna ska 

agera vid en hotfull incident. Men respondenten beskriver att stöd och uppbackning från 

arbetsgivaren har funnits där vid erfarenheter av hot. Respondenten berättar att det vidtagits olika 

säkerhetsåtgärder på redaktionen, och tycker att företaget lyssnat på medarbetarna i utformningen 

av dessa. Reporter 1 upplever att medarbetarna kan vara med och påverka så länge det inte kostar 

redaktionen för mycket. 

 

Wärring menar att det krävs en öppenhet i branschen kring frågan om hotbilden mot journalister: 

”Eftersom vi bejakar öppenhet och förväntar oss öppenhet från andra, så borde vi också tala öppet 

och föra generella diskussioner kring vad som händer i branschen vad gäller hot och trakasserier.” 

 

Charlotta Friborg, chefredaktör för Östgöta Correspondenten, tar upp problematiken i eventuella 

publiceringar om hot mot sina egna medarbetare. För samtidigt som hon försvarar öppenhet och 

transparens – eftersom hennes övertygelse är att publicitet och öppenhet mobiliserar flera – så 

tycker hon frågan är komplicerad och konstaterar att risken är att det blir ytterligare en kränkning 

när journalisterna offentligt går ut och berättar om sin erfarenhet. Friborg understryker också att de 

pressetiska reglerna (Spelregler för press, radio och TV), som bland annat reglerar hur man bör 

behandla brottsoffer enligt god pressetik, gäller även när det handlar om journalister.  

  

Friborg tycker över huvud taget att det är svårare när en enskild medarbetare hotas än när det 

kommer in hot riktade mot hela redaktionen: ”Blir det rättegång får reportern sitta där ensam”. 

Friborg berättar att det är mycket på grund av det som hon själv valt att vara så aktiv i debatten om 

hot mot journalister: ”Jag har velat dra uppmärksamheten till mig själv från mina reportrar. Jag kan 

ta ansvar för vad som händer mig och fatta beslut kring det, men det är betydligt svårare att fatta 

beslut om någon annan.” 

 

Friborg tror att mörkertalet, vad gäller antalet hotade journalister, är stort. Det tror hon främst beror 

på att det finns en cynism i att anmälningar inte leder någonstans och att många då avstår från att 

anmäla. Friborg berättar att hennes erfarenhet av polisens bemötande är blandat. Det är en bild som 
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känns igen från samtliga av våra respondenter. Alla intervjuade tror att det finns en vilja och en 

ambition att lyfta frågan om journalisters säkerhet från den högsta polisledningen, men flera 

upplever att den viljan avtar när det ”silar nedåt” i organisationen. Och ofta är det poliserna längre 

ned i kedjan som journalisterna är i kontakt med när ett hot inträffat. En av reportrarna beskriver att 

vilket bemötande man får av polisen under första kontakten ofta är ”ett lotteri”. 

 

Inför större granskningar har de på Corren, precis som på Eskilstuna-Kuriren, täta kontakter med 

polisen. Friborg medger att det kan kännas konstigt eftersom det i nästa stund kan vara polisen som 

ska granskas. Denna problematik lyfter även Wärring fram: ”Men inser man varandras roller och 

har respekt – och accepterar en integritet mellan dem – så kan man ändå ha ett samarbete.” säger 

han. 

 

På Corren finns riktlinjer för hur medarbetarna ska bete sig i olika hotsituationer. Till exempel 

riktlinjer för eventuella konfliktsituationer och rutiner för hur tidningen ska bevaka gängrättegångar. 

Men Friborg ser också ett behov av tydligare riktlinjer för upploppssituationer. Fördelen med 

tydliga riktlinjer menar hon är att det inte blir någon bedömningsfråga för den som råkar arbeta den 

dagen, utan då följer man det ”oavsett om man är rädd eller inte”. Friborg betonar vikten av att föra 

en öppen debatt internt. Hon understryker att det är tillåtet för medarbetarna att säga att de är rädda 

och att hon är övertygad om att de kan göra sitt jobb ändå. 

 

Alla tre reportrarna berättar om ett starkt stöd från redaktionen i samband med att de utsatts för hot. 

Men Reporter 3 har trots stödet stundtals skuldbelagt sig själv och känt sig vara den som orsakat 

redaktionen problem. För tio-tolv år sedan, när respondenten utsattes för en första hotvåg, saknades 

rutiner från redaktionshåll. 

 

Reporter 3 berättar att det ser annorlunda ut i dag och att alla hot numera tas på allvar och 

polisanmäls. Men respondenten upplever att samtidigt som det finns en vilja finns det också en 

osäkerhet på redaktionerna för hur man ska gå till väga vid en hotsituation. Detta tror Reporter 3 

beror på att tidningsredaktionerna inte är vana vid att bli hotade och därför inte vet hur de ska 

hantera det. Polisen i sin tur är inte heller van vid att tidningsredaktioner blir hotade, och därför har 

de inte förstått hur de ska hantera hoten eller hur allvarliga de är. På grund av det menar Reporter 3 

att den svenska medieeliten måste visa att den tar den här frågan på allvar så att polismyndigheten 

också förstår vidden av problemet. 
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Svante Grahn, administrativ redaktionschef på Vestmanlands Läns Tidning, berättar om hur 

tidningen i samband med en ombyggnad av huset, förbättrade säkerheten på en rad punkter. Numera 

är receptionen inglasad och receptionisterna har tillgång till en larmknapp bakom desken. Dörren 

till receptionen och redaktionen är alltid låst och får en medarbetare besök måste hen komma ut och 

öppna för besöket. Det finns också ett rum mellan receptionen och redaktionen med utgång mot 

receptionen för de möten då journalisterna inte vill släppa in besökaren på redaktionen. 

 

På VLT finns tydliga handlingsplaner och riktlinjer. Dessa har tagits fram inom företaget – baserat 

på erfarenheter från andra redaktioner. Bland annat från Länstidningen Södertälje. 

Säkerhetsriktlinjerna innehåller rutiner för hur man ska agera om något händer och för hur en 

riskbedömning inför särskilt känsliga uppdrag ska gå till. En sådan riskbedömning är arbetsledarens 

ansvar att genomföra vid behov. Denna rutin är relativt ny och en konsekvens av att man inom 

koncernen upplevt en ökad hotbild mot journalisterna. 

 

Flera av de lokaltidningsredaktioner som haft problem med att kriminella gäng besökt redaktionerna 

har, i sin kontakt med polisen, bett att ”målade” polisbilar ska passera utanför tidningshusen med 

jämna mellanrum för att visa upp sin närvaro. Något som, åtminstone då det sker, visat sig vara 

effektivt för att kriminella gäng ska avlägsna sig från platsen. 

 

5.3 Vad anser de enskilda journalisterna att hot får för konsekvenser för det 

journalistiska arbetssättet och – i förlängningen – även demokratin? 

 

En förutsättning för en fungerande demokrati är medborgarnas tillgång till information. I 

Regeringsformen första kapitel står att: 

 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 

parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas 

under lagarna. 
 

I den svenska pressutredningen från 1975 slogs fast att mediernas uppgifter är att informera, 

granska och vara ett forum för åsikter (SOU 1975: 78). Något som slagits fast gång på gång i 

utredningar även efter denna. 
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Alla respondenter i denna studie är överens om att ifall de systemhotande krafterna lyckas skrämma 

journalister genom hot, påtryckningar och trakasserier blir följden att medierna inte kan uppfylla de 

uppgifter som slagits fast i pressutredningen. Konsekvensen av det blir ett tystare samhälle. 

 

I ett kommittédirektiv från 2004 fastslås, efter att analyser av medieanvändningen gjorts, att den 

lokala dagspressen har en stor betydelse för information och opinionsbildning: ”Många söker 

exempelvis grundläggande information om samhället i lokala tidningar medan andra medier främst 

fungerar som ett komplement”. I samma direktiv beskrivs hur papperstidningen spelar en stor roll 

för det demokratiska samtalet. (Dir. 2004: 137). 

 

Wärring menar att hot mot journalister är en slags samhällsomvandlande brottslighet: ”Om dessa 

grupper/individer får gehör för det de gör så förändrar de det demokratiska samhället.”. Han 

efterlyser en markering av allvaret i brotten från resten av samhället. Wärring fortsätter: 

 

Vi kräver ingen särbehandling för att vi är dem vi är. Men de värdena som ett öppet samhälle 

står för – fritt informationsflöde och liknande, de värdena måste man markera att man skyddar 

till varje pris. 
 

Friborg tycker att hon ser en attitydförändring i samhället; att det blivit vanligare med hot: ”Min 

bild är att det har blivit värre. Att vi är fritt villebråd för vissa krafter, och så har det inte känts 

förut.” Hon beskriver hur lokaltidningarna tidigare har rapporterat det de ansett varit viktigt och det 

upplever hon inte att folk har haft så stora synpunkter på: ”I dag betraktas vi mer som representanter 

för etablissemanget”. 

 

I Gunnar Nygrens bok Ett yrke på glid skriver författaren om hur den journalistiska yrkesrollen 

förändrats över tid. Han ägnar delar av ett kapitel åt att beskriva journalistikens ”kontrakt” med 

samhället: ”De enskilda journalisterna är bärare av en samhällelig roll och har att möta 

förväntningar från resten av samhället på vad journalistiken står för eller borde stå för”. (Nygren, 

2008: 139) 

 

Friborg tycker att det saknas förståelse från många för vad konsekvenserna kan bli för det öppna 

samhället om hoten ger resultat. Just därför, menar Friborg, är det så viktigt att medierna tydliggör 

vad det är som händer och vad det skapar för någonting: ”Detta handlar inte om några ömfotade 

journalister, utan det är en fråga för demokratin.” 
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Reporter 1 upplever också att hoten ökar. Konsekvensen kan bli att redaktionerna måste anpassa sig 

till detta: ”Stannar det vid hot tror jag inte att tidningarna kommer att sluta rapportera, men skulle 

de börja skjuta kollegorna så skulle det ju inte kännas så kul.” Reporter 1 fortsätter: ”Vi klarar inte 

detta själva. Vi måste lita på att polisen tar det på allvar om vi drabbas av brott.” 

 

Alla respondenter nämner också risken för en ”omedveten påverkan” – en form av självcensur. 

Flera vittnar om att det förekommit att de, i ett tidigt skede, ändrat i artiklar eller helt avstått från att 

rapportera kring vissa ämnen. Men mer sällan har ändringar skett efter påtryckningar. Wärring: 

”Man vill säga att det här inte påverkar oss, men jag tror ju ändå att sanningen är den att det 

påverkar oss visst. Om inte annat så omedvetet.” 

 

Detta menar vi är ett exempel på hur journalisternas egna bakgrunder och erfarenheter, i detta fall 

av hot, kan komma att påverka vilket nyhetsurval de gör i framtiden (Shoemaker & Reese, refererat 

av Nord & Strömbäck, 2010). Till exempel hur journalisterna väljer, eller inte väljer, att ta upp 

kontroversiella ämnen i nyhetsarbetet. 

 

Samtliga reportrar känner en trygghet i och med att de är fast anställda på sina 

lokaltidningsredaktioner. Reporter 1 berättar om en trygghet i att jobba på ett medelstort företag: 

”Skulle inte satsa på kriminaljournalistik som frilans”. Reporter 2 har liknande tankar: ”Man är 

bortskämd med fast anställning. Jag tror att det kan bli mer självcensur när man är själv.” 

 

Reporter 3 är tydlig med att konsekvensen av hot mot journalister blir att vi får ett tystare samhälle: 

”Man tänker sig för innan man skriver; vågar jag skriva det här?”, och menar att dessa tankar 

omedvetet leder till en form av självcensur – till exempel genom att man lyfter bort känsliga 

detaljer. Just att en journalist tänker sig för innan en artikel publiceras, tycker vi är ytterligare ett 

exempel på hur tidigare erfarenheter spelar roll i kommande nyhetsurval. 

 

Reporter 3 tror att landets lokaltidningsredaktioner skulle behöva samordna sig och ta fram 

rikstäckande modeller för hur hoten bör hanteras, men understryker sin övertygelse om att den som 

blir hotad alltid har tolkningsföreträde. 

 

Reporter 1 beskriver journalistikens uppgifter som: ”att berätta för våra läsare om vad som händer i 

vårt område. Sker det något allvarligt så har våra läsare rätt att få reda på det.” Reporter 1 tar illa vid 

sig av hoten och känner obehag och olust inför dem. Vid känsliga publiceringar händer det att 
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tankar som: ”Är det värt det? Hur stort är allmänintresset?” cirkulerar i huvudet. Samtidigt är 

respondentens upplevelse ibland att hoten får rakt motsatt effekt: ”Om målet med hoten som 

drabbat vår redaktion var att få oss att sluta skriva så uppnådde de inte det”. 

 

En uppfattning som gäller för alla tre demokratimodeller vi redogjort för i teoridelen, är att 

medierna bör fungera som ett rum för diskussion och debatt. Det vill säga, lyfta frågor som rör 

medborgarna och väcka deras intresse för politiska sakfrågor. 

 

Enligt den samtalsdemokratiska modellen är journalistikens främsta uppgift att ge så saklig och 

rationell information som möjligt (Nord och Strömbäck, 2012: 22). En uppgift som våra 

respondenter bekräftar att de ser som mediernas roll, men som riskerar att försvåras av ökade hot. 

Om hot och påtryckningar leder till att viktig information och/eller detaljer inte når medborgarna, 

brister journalistiken i sin uppgift. 

 

Inom den konkurrensdemokratiska modellen är journalistikens främsta uppgift att informera 

medborgarna om hur politikerna sköter sitt arbete, och hur de hanterar makten. Vad gäller det 

deltagardemokratiska synsättet är en av journalistikens viktigaste uppgifter att mobilisera människor 

politiskt. Att väcka engagemang och visa hur medborgarna själva kan delta och driva politiska 

frågor. (Nord och Strömbäck, 2012: 22). 

 

För att lyckas med dessa uppgifter behöver journalisterna ägna sig åt undersökande och granskande 

journalistik – och göra en bedömning av vad som kan intressera medborgarna, utan att låta sig 

påverkas av lokala krafters påtryckningar. 

 

Wärring säger att det som driver honom i sin yrkesroll är tankarna på att förklara det demokratiska 

samhället och människornas lika värde: ”Där har medierna en otroligt viktig roll.” 

Han är dock oroad över att många mediehus har det svårt ekonomiskt och ställer sig frågan vad det 

riskerar att leda till med lokalsamhället och demokratin. Han berättar att redaktionen på Eskilstuna-

Kuriren läser ett antal hundra sidor kommunala handlingar varje vecka och väljer ut det den anser 

vara intressant för sina läsare: ”Om inte vi läser de här 200 kommunala handlingarna i veckan, vem 

gör det då? Ingen!” Wärring förklarar att ekonomin riskerar att påverka detta, men också hoten. 

 

Friborg lyfter också fram huruvida hur mycket hot en redaktion kan hantera riskerar att bli en 

ekonomisk fråga: ”Corren går hyfsat bra. Vi har till exempel haft väktare och går inte omkull för 
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det. Men ska det bli en ekonomisk fråga om man vågar publicera?” 

 

I boken Medierna och demokratin skriver Ingela Wadbring om just detta; hur nyhetsurvalet 

påverkas av vad olika typer av journalistik kostar att producera (Wadbring, 2004: 140). 

 

Svante Grahn på VLT tycker att journalistikens viktigaste uppgift är att upplysa och beskriva hur 

saker ser ut och fungerar: ”Blir man mer försiktig så finns alltid risken att det som borde upplysas 

om, inte blir det.”. Men Grahn upplever att det händer saker på flera håll just nu. Bland annat tror 

han att domen mot Kamil Ryba har gett effekter, exempelvis genom att Utgivarna numera har 

återkommande möten med polisen.  

 

Friborg tar också upp domen mot Kamil Ryba i positiva ordalag: ”Den här debatten som förts i höst 

är otroligt bra. Och domen mot Ryba.” Men hon har en kritik, att Corren har betydligt mindre 

läsekrets än dem av Rybas hot drabbade tidningarna GT och Expressen: ”Gills det inte då?”. 

 

Friborg berättar att hon, sakligt sett, är mest oroad för högerextremt våld mot journalister – eftersom 

hon anser att högerextremister är mest kapabla till överlagt våld: ”Man får inte glömma att Breivik 

tänkte åka och skjuta på grävkonferensen.” Friborg fortsätter: ”Breivik har en världsbild man ser 

speglad i så mycket mejl som kommer till redaktionen”. Reporter 2 däremot tycker att den 

organiserade brottsligheten är obehaglig för den är ”så medveten”, men är ändå mest oroad över vad 

hon beskriver som ”enskilda dårar”. 

 

Reporter 1 berättar om hur hot riktades mot hen i samband med en rättegång. När den 

informationen nådde chefredaktören fick Reporter 1 frågan: ”Känner du att du är rädd? I så fall kan 

du inte fortsätta jobba med det här”. Samma fråga har också Reporter 3 fått i samband med hot. 

Reporter 3 menar att effekten om en reporter tvingas byta bevakningsområde på grund av hot, blir 

att tidningen blir sämre på att bevaka det som händer i och med att den förlorar en reporter som ofta 

har mångårig erfarenhet i ämnet. 

 

Ett annat problem som Reporter 1 tar upp är att redaktionen har svårt att få andra yrkesgrupper, som 

också har erfarenhet av hot i sin yrkesroll, att ställa upp i tidningen. Till exempel, berättar Reporter 

1, att det ofta är svårt att få en hotad polis att ställa upp med namn och bild. 

 

Men trots att Friborg ser allvarligt på hot och trakasserier mot journalister så konstaterar hon att: 



 

 29 

”det är en massa hot och trakasserier, men våldet mot journalisterna i Sverige är nästan icke-

existerande.” 

 

Av vårt material framgår att journalisternas upplevelser är att hoten mot yrkesgruppen har ökat, 

vilket stämmer överens med branschorganisationernas rapporter om hotbilden mot mediehusen. 

Samtliga respondenter berättar att redaktionerna de arbetar för vidtagit säkerhetsåtgärder som en 

konsekvens av ökade påtryckningar utifrån, vilket tyder på att man ser allvarligt på detta från 

redaktionsledningarnas sida. Det förefaller vara så att hoten mot journalisterna ökar i samband med 

granskande journalistik, vilket kan vara ett tecken på att om hot riktas mot en redaktion beror det i 

större utsträckning på vilket journalistiskt arbete redaktionerna ägnar sig åt, snarare än tidningen 

storlek. 

 

6. Slutsatser och diskussion 

 

Journalisternas egna upplevelser är att hoten mot dem och redaktionerna har ökat. Det som är 

anmärkningsvärt om än föga förvånande, menar vi, är att vår undersökning visar att hoten delvis ger 

resultat. Något som i och för sig visat sig i tidigare undersökningar som gjorts av 

branschorganisationer. 

 

Majoriteten av de journalister vi talat med tror att deras upplevelser av ökade hot, i förlängningen, 

kan påverka de publicistiska valen. Ibland medvetet, men kanske framförallt omedvetet i en form av 

självcensur. Detta gör att hot som riktas mot journalister i deras yrkesroll också är ett hot mot 

demokratin. Och just självcensuren, tror våra respondenter, riskerar särskilt att drabba frilansande 

journalister än värre – vilket leder till att allt färre granskar och tar upp kontroversiella ämnen. De 

lokaltidningar vi besökt hävdar att de har ett demokratiskt uppdrag, och beskriver en oro över att 

konsekvensen av hoten kan bli att de inte fullgör detta uppdrag. 

 

Vår undersökning visar också att förtroendet för polisen är lågt. Journalisterna vi talat med tycker 

inte att polis och myndigheter tar hoten mot journalister på allvar, något de anses sig få bekräftat när 

förundersökningar ofta läggs ner. Gemensamt för respondenterna är att de upplever att de får stöd 

och hjälp från redaktionerna om det behövs, men vår uppfattning är att det krävs en hel del för att 

drabbade reportrar ska be om det stödet. 

På alla redaktioner vi besökt finns handlingsplaner och riktlinjer för hur hot mot journalister ska 
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hanteras. En av dem är uppmaningen att alltid polisanmäla. Flera respondenter efterlyser dock ännu 

tydligare riktlinjer för att det ska bli mindre av en personlig bedömningsfråga vid hanteringen av 

hot. Samtliga lokaltidningsredaktioner har varit tvungna att ta till säkerhetsåtgärder som en direkt 

konsekvens av att de upplever en ökad hotbild mot redaktionen. Att det faktiska 

redaktionslandskapet förändrats tycker vi är anmärkningsvärt. 

 

Vår undersökning visar dessutom att respondenterna inte bara upplever att hoten ökat utan också att 

hoten ser annorlunda ut i dag och att de som hotar är mer välorganiserade. Till exempel har flera 

redaktioner haft besök av personer från den organiserade brottsligheten. Respondenterna berättar 

hur de som tillhör den gruppen kan lagen och vet var de juridiska gränserna för brott går; de 

yrkeskriminella är skickliga på att hota utan att hota i lagens mening. 

 

Anledningen till att hoten i hög grad drabbar lokalpressen tror vi beror på att lokaltidningarna ägnar 

sig åt undersökande och granskande journalistik i större utsträckning än de stora och rikstäckande 

tidningarna. Och när lokalpressen granskar exempelvis den lokala restaurangbranschen – där den 

organiserade brottsligheten etablerat sig allt mer – ökar också hoten mot redaktionerna. Detta kan 

delvis förklara att fenomenet främst uppträder på den lokala arenan.  

 

Vår tes har varit att vi har ett annat samhällsklimat i dag än tidigare, vilket lett till ökade hot också 

mot redaktionerna. En tes som bekräftats av denna studie. Här finns ingen enkel förklaring – x 

förklarar y, y förklarar z och så vidare. Men vi tycker oss ändå se en samhällsförändring som lett till 

ökade hot mot verksamma journalister. Även om de här hoten inte bryter ner demokratin över en 

natt, så finns det en risk att hoten över tid kan ge förödande konsekvenser för det demokratiska 

samhället. Något som vi anser är särskilt allvarligt är att journalisterna själva tror att hoten till stor 

del drabbar lokala tidningar. Detta samtidigt som vi ser att lokaljournalistiken försvagas.  

 

Vår studie stödjer Magnus Olsves antagande om att: ”hot mot journalister samt eventuella 

konsekvenser kan ha en negativ effekt på olika demokratiska ideal” (Olsve, 2014: abstract).  Men 

även om samtliga respondenter – eller tidningshusen de jobbar för – har erfarenhet av hot, så  

är det fysiska våldet mot journalister mycket ovanligt i Sverige. Vår bild är att hoten främst används 

som skrämselpropaganda, men ändå ger resultat, i och med att journalisterna blir påverkade – både  

som privatpersoner och i sin yrkesroll. Vilket gör att vi har anledning att tro att hoten kommer att  

fortsätta.  

I uppsatsen beskrivs tre demokratimodellers (konkurrensdemokrati, deltagardemokrati och 
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samtalsdemokrati) syn på journalistikens uppgifter. En uppfattning som gäller för alla tre modeller 

är att medierna bör fungera som ett rum för diskussion och debatt. Om medierna, på grund av hot 

och/eller trakasserier, inte vågar lyfta frågor för diskussion och debatt brister de i sitt journalistiska 

uppdrag enligt de här modellerna. Konsekvensen av hoten kan utgöra en fara för de demokratiska 

värdena. 

 

Under arbetet med den här studien har det uppkommit flera idéer till framtida forskningsprojekt. 

Till exempel saknas det forskning kring hot mot sportjournalister och fotografer. Två grupper som 

ofta är extra utsatta för hot. Sportjournalister, vars arbetsplats inte sällan är ute på stökiga arenor där 

de måste passera grupper som lätt identifierar reportern, och vars rapportering många 

idrottssupportrar har synpunkter på, bland annat på webbforum. Och den senare gruppen – 

fotografer – som på grund av sin stora utrustning, är synliga i alla typer av situationer. Och också 

beroende av att komma mycket nära för att få bra bilder.  
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Bilagor: 
 

Intervjuguide 1 

 
Bakgrundsinformation 

 

Namn  

Ålder 

Kön 

Din yrkesroll på tidningen 

Antal år i yrket 

(Vilken typ av anställning- fast eller frilans) 

 

Huvudfrågor- reporter 

 

Kan du berätta om din erfarenhet av hot? 

-‐ Vilken typ av text eller sammanhang orsakade hoten? 

-‐ Vilket medel använde hotaren för att hota dig? Vilket är det vanligaste medlet? (telefon, 

internet, på gatan etc.?) 

-‐ Kan du ge exempel på hur hotet eller hoten löd? 

-‐ Hur påverkar eller påverkas du av hoten? 

-‐ Påverkas du olika beroende på vilka medel hotaren använder? 

-‐ Påverkas du olika beroende på om hotaren är anonym eller inte? 

-‐ Hur påverkas du mentalt av dessa hot? 

-‐ Och hur påverkar det ditt praktiska arbete?	  
 

Vilken typ av diskussion upplever du tas på redaktionen? (handlingsplan) 

-‐ Berättar du om din erfarenhet av hot? Med vem talar du med?  

-‐ Vem anser du ansvarar för åtgärder av problemen? Vem beslutar om åtgärder? Vad kan det 

handla om för åtgärder? Anmäla? Inte anmäla? 

-‐ Känner du till vilka strategier policys som finns på redaktionen när det gäller hot? 

-‐ Känner du att du har någon påverkan i utformningen av dessa strategier? 

-‐ Har typen av hot förändrats genom åren?  

-‐ Hur vanligt skulle du säga att det är med hot? Ökning? Minskning? Vad kan det bero på? 

-‐ Har du någon gång polisanmält ett hot? 
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-‐ Varför? Varför inte?  

-‐ Om inte: har du någon gång tänkt att det kan vara missgynnsamt att anmäla på grund av att 

det kan vara svårt att få kontakt med de här människorna ingen? 

 
 

Hur ser du på din yrkesroll? 

-‐ Har du någon gång ändrat (eller tänkt tanken att ändra) en text på grund av rädsla för att 

utsättas för hot? 

-‐ Om ja: hur gick dina tankebanor här? 

-‐ Har du någon gång övervägt att sluta bevaka ett specifikt ämne? 

-‐ Om ja: Hur gick dina tankebanor här? 

-‐ Vad är det som driver dig som journalist? 

-‐ Vilken är din främsta uppgift som journalist? 

-‐ Vilka konsekvenser får samhället då du som journalist eller journalister avstår att skriva om 

vissa områden på grund av rädsla för att utsättas för hot? 

-‐ Vad tycker du att man ska göra åt den hotbild som finns mot svenska journalister i dag? 

-‐ Vilka behov finns internt respektive externt för att kunna hantera hot? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

Intervjuguide 2 

 

Bakgrundsinformation 

 

Namn  

Ålder 

Kön 

Din yrkesroll på tidningen 

Antal år i yrket 

(Vilken typ av anställning- fast eller frilans) 

 

Huvudfrågor- redaktör 

 

Kan du berätta om din erfarenhet av hot på redaktionen? 

-‐ Vilken typ av text eller sammanhang orsakade hoten? 

-‐ Vilket medel använde hotaren för att hota dig? Vilket är det vanligaste medlet? (telefon, 

internet, på gatan?) 

-‐ Kan du ge exempel på hur hotet eller hoten löd? 

-‐ Hur påverkar eller påverkas du av hoten? 

-‐ Påverkas du olika beroende på vilka medel hotaren använder? 

-‐ (Påverkas du olika beroende på om hotaren är anonym eller inte?) 

-‐ (Hur påverkas du mentalt av dessa hot?) 

-‐ Och hur påverkar det ditt praktiska arbete?	  
 

Vilken typ av diskussion upplever du tas på redaktionen? (Handlingsplan)  

-‐ Berättar du om din erfarenhet av hot? Med vem talar du med?  

-‐ Vem anser du ansvarar för åtgärder av problemen? Vem beslutar om åtgärder? Vad kan det 

handla om för åtgärder? Anmäla? Inte anmäla? 

-‐ Finns det strategier policys på redaktionen när det gäller hot? 

-‐ Hur har dessa kommit till? 

-‐ Känner du att du har någon påverkan i utformningen av dessa strategier? 

-‐ Har typen av hot förändrats genom åren?  

-‐ Vad känner du för ansvar gentemot dina medarbetare? 

-‐ Hur vanligt skulle du säga att det är med hot? Ökning? Minskning? Vad kan det bero på? 

-‐ Finns det någon handlingsplan när journalister hotas? 
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-‐ Har du någon gång polisanmält ett hot? 

-‐ Varför? Varför inte?  

-‐ Om inte: har du någon gång tänkt att det kan vara missgynnsamt att anmäla på grund av att 

det kan vara svårt att få kontakt med de här människorna ingen?	  
Hur ser du på din yrkesroll? 

-‐ Har du någon gång ändrat (eller tänkt tanken att ändra) en text på grund av rädsla för att 

utsättas för hot? 

-‐ Om ja: hur gick dina tankebanor här? 

-‐ Har du någon gång övervägt att sluta bevaka ett specifikt ämne? 

-‐ Om ja: Hur gick dina tankebanor här? 

-‐ Vad är det som driver dig som journalist? 

-‐ Vilken är din främsta uppgift som journalist? 

-‐ Vilka konsekvenser får samhället då du som journalist eller journalister avstår att skriva om 

vissa områden på grund av rädsla för att utsättas för hot? 

-‐ Vad tycker du att man ska göra åt den hotbild som finns mot svenska journalister i dag? 

-‐ Vilka behov finns internt respektive externt för att kunna hantera hot	  
 

 

 


