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Abstract  
Undersökningen är baserad på en intervjustudie med tio reportrar på kvällstidningarna 

Expressen och Aftonbladet. Syftet är att undersöka hur hotbilden riktad mot svenska reportrar 

ser ut. Studien syftar även till att undersöka om tidningarnas digitalisering har ökat hatet mot 

yrkesgruppen, samt om det finns några skillnader i hotbilden riktad mot manliga respektive 

kvinnliga journalister. Den tidigare forskningen om ämnet är bristfällig och vi har därför valt 

att beskriva utgå från forskning och teorier som rör ämnet och vår frågeställning, vilket är 

statistik på anmälningar av hat och hot i Sverige och forskning kring sexuella trakasserier. 

Som teoretiskt ramverk har vi använt oss av Jöran Höks problematisering av medieutveckling 

samt Thomas Hanitzsch modell av journalistisk kultur.  

Undersökningen visar att det finns en normalisering av de hot som journalisterna mottar. 

Majoriteten av våra intervjupersoner har betonat att de negativa kommentarerna de mottar inte 

är något personligt, utan riktar sig mot yrkesgruppen journalister. Många uttrycker också att 

reportrar på kvällstidningar är illa omtyckta inom denna yrkesgrupp. Trots det kunde vi i 

undersökningen dra slutsatsen att majoriteten av hoten var personligt riktade.  

Undersökningen visar också att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga reportrar 

när det gäller genre av hot. De kvinnliga intervjupersonerna mottar till större del sexuella 

kommentarer, men också kommentarer riktat mot yrkesprestationen. Medan de manliga 

intervjupersonerna till större del mottar kommentarer riktat mot deras yrkesprestation.  

Något vi initialt inte räknat med är den mängd rasistiska kommentarer som våra 

intervjupersoner mottar dagligen. Detta valde vi därför att fördjupa oss i ämnet 

högerextremism under arbetets gång. 
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1 Inledning  
 

Journalistyrket anses idag till skillnad från förr tillhöra den så kallade samhällseliten (Häger, 

2014, s 20) under tidigt 1800-tal var det inte bara ovanligt att man som journalist hade en 

akademisk utbildning utan även att journalisten syntes i sina texter. Idag har journalister en 

helt annan synlighet som i vissa fall leder till kändisskap (Häger, 2014, s 20). Men 

journalistens synlighet har en mörk baksida. Svenska journalister drabbas hårt av hot, hat och 

kränkningar från mediepubliken (JMK 2016, se Journalistförbundet, 2016). 

Som kvällsreporter på Aftonbladet och Expressen skriver man under sin artikel med sitt 

namn, sin mejladress. Det gör det möjligt för vem som helst direkt via nätet kontakta 

journalisten bakom en dator eller mobilskärm. Som anonym kan man förmedla sitt budskap 

till journalisten utan att behöva stå till svars personligen, vilket i sin tur har lett till att 

yrkesgruppen till en viss mån blir trakasserade, hatade och hotade av tidningens läsare. Enligt 

journalistförbundets undersökning leder detta i vissa fall till rädsla för att rapportera kring 

känsliga ämnen för att riskera att personligen råka ut för hot eller våld (Ibid). 

Hur mycket nedlåtande kommentarer, kränkningar, trakasserier och sexuella hot bör man stå 

ut med på grund av sitt jobb?  

Yttrande- och tryckfrihetslagen är ett privilegium som ger alla människor i Sverige en unik 

möjlighet att få göra just sin röst hörd (Olsson, 2013 s. 29). Den teknologiska utvecklingen 

gör att det idag finns möjligheter till att bli hörd, sedd och uppmärksammad. Digitaliseringen, 

utvecklingen av internet och nyhetssajterna går inte bara hand i hand med rätten att alla 

människor ska få komma till tals, utan även med kränkningar och hot via digitala medier, det 

vi kallar näthat. 

Den tidigare forskningen om hotbilden mot svenska journalister är bristfällig. Få studier och 

vetenskapliga undersökningar har gjorts kring ämnet, vilket är en av anledningarna till att vi 

anser att det är ett relevant ämne att undersöka. Den tidigare forskning samt teorier vi har 

använt oss av i studien är därför ibland inriktad på andra ämnen än journalistik, men används 

då att den har gett oss en övergripande bild av ämnet i fråga, och därmed relevant för vår 
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studie. 

2 Syfte och frågeställningar  
 

Studien syftar till att undersöka huruvida ett urval av manliga och kvinnliga journalister på 

nyhetsredaktionerna Aftonbladet och Expressen mottar och upplever hot och hat på grund av 

sitt yrke. Vi vill ta reda på hur hatet uttryckts och huruvida det påverkar reportrarna 

känslomässigt och i arbetet. Undersökningen syftar även till att studera om det finns 

skillnader i de kränkningar som riktas mot manliga respektive kvinnliga journalister, samt om 

hotet har ökat i samband med utvecklingen av Expressen och Aftonbladets nyhetstidning på 

internet. Vår huvudfrågeställning är:  

Hur ser hotbilden ut mot svenska kvällsreportrar?  

Övriga frågeställningar  

• Hur upplevs hoten av journalisten? Arbetsmoralmässigt och känslomässigt.  

• Finns det skillnader i hotbilden mellan kvinnliga och manliga journalister?  

• Finns det en koppling mellan digital medieutveckling och hotbilden?    

3 Metod och urval  

3.1 Metod  
 
Metoden som används i undersökningen är kvalitativ och består av enskilda telefonintervjuer 

med medverkande intervjupersoner (Ekström & Larsson 2010, s. 54). Kvalitativ metod i form 

av personliga intervjuer används för att få ett en förståelse för komplicerade fenomen. En 

personlig intervju kan vara indelad i tre avsnitt då man inledningsvis introducerar metoden för 

medverkande, gör en genomgång av hur forskningsprocessen går till, följt av metodfrågor. 

Syftet med metoden är att genom intervjun föra en dialog med personen i fråga och erhålla 

dess insikt och erfarenhet (Ekström & Larsson 2010, s. 55-56).  

Som tidigare nämnt har journalistförbundet gjort övergripande undersökning av ämnet som 

visar på att det främst är ledarskribenter, krönikörer och kvällspressjournalister som utsätts för 

olika typer av hot, kränkningar och trakasserier. Därför valdes urvalet av intervjupersoner från 

två olika kvällspressredaktioner, Expressen och Aftonbladet.  

Inledningsvis så mejlades ett missivbrev (se bilaga 1). Ett missivbrev är ett förberedande brev, 



6 
 

i detta fall ett mejl, där man presenterar undersökningens syfte, vem som står bakom 

undersökningen samt en vädjan om att den tillfrågade vill delta. (Ekström & Larsson 2010, s. 

100).  Missivbrev används främst i kvantitativa undersökningar men ansågs vara nödvändigt 

för vår undersökning också. Våra intervjuer gjordes per telefon med utifrån ett manus av 

intervjufrågor som ställdes till samtliga medverkande (se bilaga 2). I missivbrevet skrevs det 

att intervjupersonen själv kunde välja mellan ett personligt möte eller att bli intervjuad via 

telefon. Samtliga medverkande svarade att de på grund av tidsbrist ville genomföra intervjun 

via telefon och svarade därför med sina telefonnummer. Intervjuerna varierade i tid beroende 

på hur mycket tid reportern hade samt hur samtalsvilliga de var (från 25 minuter till 10 

minuter). Trots det kunde vi ändå med denna metod få bred inblick i reportrarnas vardagliga 

utsatthet för hot samt få en djupare förståelse för hur de ser på och känner inför dem, för att 

kunna koppla detta till forskningssyftet och vår teoretiska ram. Telefonintervjuerna spelades 

in och transkriberades sedan i efterhand. Vi valde att spela in samtalen för att på så sätt vara 

säkra på transkriberingen blivit korrekt och att samtliga svar från intervjupersonerna stämde.  

3.2 Avgränsningar  
 
I studien har vi valt att inrikta oss på hotbilden mot kvällspressjournalister. Inom de valda 

redaktionerna Expressen och Aftonbladet finns många olika yrkestitlar. Vi valde att avgränsa 

oss till personer med yrkestiteln reporter. Anledningen till att vi valt att inte undersöka och 

intervjua krönikörer, ledaskribenter och andra yrkestitlar inom redaktionen är på grund av att 

det redan finns forskning på att dessa utsätts för hot, trakasserier och kränkande kommentarer 

i stor utsträckning. Som krönikör arbetar man med att skriva provokativt och argumenterande, 

vilket rent logiskt sett leder till åsiktsdiskussion. Skillnaden mellan krönikörer och 

kvällspressreportar är att deras yrke är att förmedla nyheter objektivt.  

Vi valde även att avgränsa oss till att välja intervjupersoner från två redaktioner av samma 

typ, det vill säga kvällsjournalistik då vår frågeställning bygger på att få en djupare förståelse 

för dessa reportrars utsatthet för hat, och inte en jämförelse av olika typer av 

nyhetsjournalistik.  

3.3 Etiska aspekter 
 
Samtliga intervjupersoner har vid intervjuns tillfälle fått information om exakt vilka 

personuppgifter som kommer redovisas i undersökningen. De har då även fått en möjlighet att 

presenteras med fingerat namn, tillsammans med faktisk ålder och arbetsplats. Vi anser att så 
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länge intervjupersonerna har godkänt att deras personuppgifter får publiceras, så behöver vi 

inte anonymisera mer eftersom redovisningen då blir sämre. Ett exempel är 

intervjupersonernas ålder. Om vi skulle utelämna ålder av etiska skäl så hade vi inte haft 

någon möjlighet att ta med och analysera detta i vår undersökning, därav finns risken att vi 

skulle dra felaktiga slutsatser av vårt material. 

3.4 Urval  
 
Det planerade utgångsantalet intervjupersoner var tio stycken, medräknat att flera av de valda 

intervjupersonerna inte skulle svara eller tacka nej. Därför missivbrevet till totalt 41 

journalister, varav 26 arbetade på Aftonbladet och 15 arbetade på Expressen. Totalt på 

mejlades 20 manliga journalister och 21 kvinnliga journalister. En minoritet av journalisterna 

fick även ett påminnelsemejl skickat till sig efter missivbrevet, men eftersom att 

påminnelsemejlet inte gav något resultat i form av svar, valdes istället att skicka ut 

missivbrevet på nytt till nya intervjupersoner.  

Av de tio stycken som valde att tacka ja till medverkan i undersökningen är hälften män och 

hälften kvinnor. Valet av personer gjordes slumpmässigt förutom könet, via Expressen och 

Aftonbladets hemsidor.  

Av de tio medverkande valde fyra att vara anonyma. De står därför undertecknade med 

fingerade namn i sammanställningen av intervjuundersökningen (Se resultat).  

4 Bakgrund  
 

4.1 Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen  
 
Tryckfrihetsförordningens (TF) är en av Sveriges grundlagar innefattar rätten för medborgare 

att i tryckt skrift ”yttra sina tankar oh åsikter”. I TF:s inledningsparagraf finns meddelar- och 

anskaffarfriheterna som är viktiga för journalister. Där står det att ”varje människa har rätt att 

”meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt 

skrift eller för att lämna meddelande” (Olsson 2013, s. 26). 

 

Yttrandefrihetsgrundlagar (YGL) finns till för att säkra ytterligare medier utöver den tryckta 

skriften. I YGL:s första kapitel finns det definitioner av de bestämmelser som finns kring 

yttranden. Det skrivs att lagen garanterar svenska medborgare att fritt yttra sig inom radio, 
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television, videos, filmer, och andra tekniska upptagningar. I detta ingår ”nyhetsbrev som 

skickats med e-post” (Olsson 2013, s. 29). 

 
 
4.2 Nyhetsjournalistikens utveckling  
 
De första dagstidningarna i Sverige nådde sin framgång genom att vara först med att skriva 

om nyhetshändelser. Nyheterna var dock inte alltid ”nya”, i jämförelse med 

nyhetsrapporteringen idag. I Aftonbladets första tryckta nummer från 1830 uppdagades en 

brand som ägt rum Göteborg en vecka tidigare. Den politiska profilen av tidningarna var 

tydliga och allt nyhetsinnehåll präglades av tidningens politiska färg. Fördelningen av 

nyheterna var bristfällig, detta beroende på att det rådde brist på nyhetsbyråer. Andra faktorer 

som dåliga tågförbindelser försvårade också arbetet att ta fram bra nyhetsmaterial. Oftast var 

det också så att tidningarna inte hade några specifika anställda. Tidningsredaktören arbetade 

med att samla informationen från andra tidningar, medan han tog själv av tillfälliga skribenter 

för att skriva artiklar (Weibull & Wadbring 2013, s. 240) 

Politiken fortsatte att vara det dominerande ämnet inom nyhetsjournalistiken under början av 

1900-talet. Men efter andra världskriget upphörde följsamheten av politiken en aning och de 

blev viktigare att diskutera andra frågor. Nyhetsjournalistikens vidare utveckling ledde till att 

journalistkåren började växa. Medlemmarna i Svenska Journalistförbundet har sedan 1960-

talet tredubblats. Den största skillnaden i ökningen var att kvinnor tog plats och klev in i 

journalistiken (Weibull & Wadbring 2013, s.250). 

Tidigt inom journalistiken hade kvinnorna en yrkesroll som var hänvisad till specifika 

områden, de traditionellt kvinnliga bevakningsområdena såsom mode, hushåll och hemmet. 

Sedan dess har kvinnor arbetat sig ut i mer en breda journalistisk genre. Trots det var det år 

2005 fortfarande majoriteten kvinnor som arbetade inom genren familjematerial. Dock har 

andelen kvinnliga journalister ökat i typiska manliga genrer som ekonomi och politik 

(Weibull & Wadbring 2013, s. 251). 

Något annat som utmärker den äldre journalistiken är att journalisterna på den tiden var 

förhållandevis anonyma. Trots att det fanns skribenter som på egen hand arbetade med att 

uppmärksamma och skeptiskt till olika ämnen och personer så fanns inte den typen av 

journalister inom nyhetsjournalistiken. De som skrev om den partipolitiska opinionen i 

tidningarna var inte heller journalisterna, utan redaktörerna, som snarare var just politiker än 

journalister. Nyhetsjournalistik ansågs inte vara ett statusyrke (Weibull & Wadbring 2013, s. 



9 
 

259-260). 

 

4.3 Nyhetsjournalistiken idag - Hotad och hatad för sitt yrke  
 
Ju mer journalisten hörs, ju mer journalisten syns, desto större är risken att man får uppleva 

hot, kränkningar och trakasserier. Det säger den senaste undersökningen gjord av 

Journalistpanelen vid Göteborgs Universitet (JMK 2016, se Journalistförbundet, 2016). 

Som kvällspressjournalist, ledarskribent eller krönikör är man som mest drabbad. Att utsättas 

för kränkande och nedlåtande kommentarer, eller att rent av uppleva att man känner sig hotad 

på grund av något man producerat inom sitt yrke leder till att tre av tio journalister aktivt 

väljer att undvika att bevaka särskilda ämnen. Nedsättande kommentarer är en vanlig form av 

kränkning. Kommentarerna som skrivs i texter och artiklar ska enligt undersökningen till 

största del handla om journalistens intelligens samt journalistiska kompetens, ett mindre antal 

får även sexistiska och rasistiska kommentarer (Ibid).  

Den vanligaste typen av hot som journalisterna i undersökningen får uppleva innefattar våld. 

40 procent har fått kommentarer eller uttalanden som syftar till att hota journalisten fysiskt, 

exempelvis ”jag vet vart du bor”. Hoten sker vanligtvis via mail, via telefon eller via 

kommentarer på sociala medier eller i artiklar. Endast 8 procent av medverkande i 

undersökningen har upplevt ett personligt hot från en person i verkliga livet (Ibid).  

Trots att hoten och kränkningarna till största del sker via medier och inte i det verkliga livet är 

det fortfarande ett stort antal som väljer att inte bevaka vissa ämnen, som avstår att skriva om 

känsliga händelser för att slippa bli utsatta för hot. En mindre andel känner sig också rädda 

och otrygga i samband med hoten och har funderat på att lämna yrket (Ibid). 

 
 
4.4 Definition av trakasserier, kränkningar och hot  
 
Att trakassera någon betyder att man på ett medvetet och upprepat sätt i tiden utsätter en 

annan människa för obehag. Det kan exempelvis innefatta kränkande behandling, förföljelse, 

eller att ansätta eller plåga någon. Att kränka någon syftar till att förolämpa och förnärma 

någon. Att medvetet såra någons känslor. Det kan också innefatta att överträda gränser, så 

kallad gränskränkning. Grövre definition av kränkning kan handla om att kränka mänskliga 

rättigheter. Att hota någon betyder att man med ord tillkännager sin avsikt att göra någon illa, 
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att vålla någon till att känna obehag, att man med ord lovar någon något ont. Ett exempel på 

hot är att man ska straffa någon eller hämnas. Man tillkännager med ord sin avsikt att skada 

personen i fråga. Ett exempel kan vara att man hotar om att ge en annan människa med att 

skada denna med våld (Svenska Akademins ordbok, 2016). 

 

4.5 Hot och trakasserier i Sverige  
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) gjorde 2015 en trygghetsundersökning som visar på att fem 

procent av befolkningen upplevt att de blivit utsatta eller känt sig hotade eller trakasserade. 

52 200 brott om olaga hot anmäldes vilket är en ökning med två procent från året innan.  

De fem procent som anmält att de upplevt att de känt sig hotade motsvarar 375 000 personer i 

Sverige. 66 procent anmälde att det rörde sig om en händelse som ägt rum under 2015. Ett 

flertal av personerna anmäler att det är en upprepad utsatthet, där de blivit utsatta för tio eller 

flera hot (Brå, 2015). 

Undersökningen visar även på att det finns ett samband mellan hot och kön. Kvinnor (5,2 

procent) har i större uträckning blivit utsatta i jämförelse med män (4,7).  

Att bli trakasserad kan praktiken betyda att man vid upprepade tillfällen blir förföljd, får 

oönskade telefonsamtal, besök eller meddelanden. I Nationella trygghetsundersökningen 

(NTU) definieras trakasserier som allvarliga händelser, dock behöver inte händelserna alltid 

kategoriseras som kriminella rent juridiskt sett. Men de fall där en rad händelser klassificeras 

som brottsliga kan detta antas vara grov fridskränkning, kvinnofridskränkning, hemfridsbrott, 

olaga förföljelse eller ofredande (Ibid). 

4,7 procent av befolkningen uppger i undersökningen att de blivit utsatta för trakasserier 

under 2015, detta motsvarar ungefär 356 000 personer. Det är en ökning med nästan en 

procent i jämförelse med 2014. Undersökningar visar också här, att det finns ett samband 

mellan trakasserier och kön. Kvinnor är också här mer utsatta än män. Undersökningen visar 

på att 3,2 procent män blivit utsatta, och att 5,7 procent kvinnor blivit utsatta. Detta är en 

genomgående skillnad som funnits sedan 2005. Undersökningen visar också på att det finns 

ett ålderssamband. De som blivit utsatta har i största uträckning varit i åldrarna 16-19 år. 

Mätningen gäller för både män och kvinnor (Ibid). 

 

4.6 Grupperna bakom näthatet  
 
En faktor som kan spela roll i frågan om vilka journalister som råkar ut för mest hat, är ämnet 
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de skriver om. Högerextremister har enligt Lisa Bjurwald etablerat sig via internet och menar 

att det idag är möjligt att uttrycka sig på nätet utan att det får några personliga eller rättsliga 

konsekvenser. Hon menar också att grupperna bakom näthatet har en sammanhållning som får 

individer att gå längre och längre, och ibland till den gränsen att man hotar om avrättning. 

Hon ställer sig kritiskt till det faktum att man idag kan skriva och läsa kommentarsfältet, där 

kommentarer som ”du ska dö” får finnas och ställer sig frågan om varför detta ska få finnas 

publicerat på internet, när det aldrig skulle publiceras i en papperstidning (Bjurwald 2013, s. 

9-10). 

Hatet riktat mot journalister från högerextremister är enligt Bjurwald lika stort som emot 

politikerna som tillät ”massinvandring”, och dessutom extra hårt emot de kvinnliga 

journalisterna. Hon refererar detta till sin egen och sina kvinnliga kollegors erfarenheter. 

Internet är en bidragande orsak till att hatmejlen har ökat avsevärt. Överrepresenterade är 

männen bland näthatarna, och hotet, hatet eller kränkningen sexistiska, även om kommentaren 

har en rasistisk kontext (Bjurwald 2013, s. 47-48).  

Är man kvinna och förespråkare av mångkultur och antirasism ses man enligt Bjurwald som 

ondskefull. De kvinnliga journalisterna som granskat Sverigedemokraterna faller också under 

den kategorin. Ett exempel på sexuell kränkning är att man som kvinna, endast har en viktig 

uppgift vilket är att föds fler vita barn och säkra rasens överlevnad. Näthatarna menar de 

kvinnliga journalisterna förtjänar och vill ha sexuellt umgänge med ”rasfrämlingar”. I 

kategorien rasfrämlingar tillräknas judar, svarta och muslimer (Bjurwald 2013, s. 48-49). 

Extremister och radikaler av olika slag använder internet som en frizon. Det är enkelt och 

smidigt att sprida sina åsikter, sin propaganda, rekrytera och kommunicera. Med hjälp av sina 

digitala plattformar når de ut till miljontals likasinnade. Bjurwald menar att internet har 

kommit att bli högerextremismens verktyg och arena. Hon menar också att det är orsaken till 

att högerextremismen lyckats bli så pass organiserad som den är idag i Europa. Man arbetar 

successivt med att forma attityden och åsikter hos människor. Det faktum att internet 

förhållandevis är gratis spelar också in. Utan att behöva betala kan de sprida extremistisk 

propaganda via sina nyhetssajter samt på sociala medier, vilken tid på dygnet som helst, och 

året om. Räckvidden på internet är oändlig, menar Bjurwald, budskapet går att sprida jorden 

runt. Det finns också en möjlighet att till anonymitet, vilket gör att människor kan gå med i 

extremistiska grupper utan att det påverkar dem yrkesmässigt eller den personliga säkerheten. 

Bjurwald beskriver att den dagliga rasistiska propagandan till stor del handlar om att peka på 
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det som är fel i samhället enligt deras åsikter och att journalister blundar för ämnen och 

händelser (Bjurwald 2013, s. 68-69). 

4.7 Högerextremism på nätet  
 
Ett intressant perspektiv som tas upp av terrorexperten Oyvind Strommen är att Internet 

skapar sociala miljöer där synpunkter och beteenden som annars inte är accepterade 

normaliseras. Internet blir en plattform där extrema idéer och synpunkter får stöd och 

uppmuntran, men också en plats där högerextrema kan omge sig med likasinnade, en 

ideologisk gemenskap (Strommen 2012, s. 70-77). 

I flera decennier har rasistiska grupper varit hänvisade till en analog typ av propaganda. Den 

rasistiska propagandan har delvis spridits genom flygblad, klistermärken och olika tidningar. 

På den tiden var spridningen nästan obefintlig. För att locka sympatisörer har de 

högerextrema rörelserna samma behov att sprida sitt budskap som andra politiska partier. 

Historiskt sett har denna grupp varit hänvisad till alternativa mediekanaler och har därför haft 

svårt att sprida sitt budskap utanför de redan invigda medlemmarna. De senare årtiondenas 

spridning på Internet har många fördelar för de högerextrema grupperna. Det är billigt, de når 

flera potentiella läsare och propaganda kan även spridas i sociala medier. Ytterligare en fördel 

är anonymiteten, delvis för spridaren men även för läsaren. För den som vill sprida 

högerextremistisk propaganda och komma i kontakt med likasinnade utan att behöva stå för 

sina åsikter offentligt, erbjuder Internet en möjlighet till ett slags dubbelliv (Dalsbro 2012, s. 

171-179). 

Statens medieråd genomförde en kartläggning av antidemokratiska budskap på nätet 2011. 

Kartläggningen visar på ett tydligt förakt mot de stora medierna i allmänhet. De högerextrema 

ser medierna som svenskfientliga propagandainstrument, vilka endast går judarnas och 

marxisternas väg. Ofta så tas nyheter från välkända medier, som sedan editeras. 

Undersökningar visar att det främst är yngre läsare som söker sig till högerextrema hemsidor, 

rent könsmässigt visar undersökningen att majoriteten är män (Statens Medieråd 2011, s. 72-

73). 

4.8 Hat och näthat - manlig och kvinnlig aspekt  
 
Monica Löfgren Nilsson, docent vid Institutionen för Journalistik, medier och 

kommunikation, Göteborgs universitet gjorde 2013 en representativ enkätundersökning av 

svenska journalisters upplevelser av hot. Hon skriver att trakasserier kan uttrycka sig olika 

form, allt ifrån att kalla någon för idiot sexuella kränkningar eller dödshot. I undersökningen 
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beskriver journalister att de får förolämpande kommentarer som syftar på deras långa 

intelligens eller dåliga nyhetsvärderande. I kommentarerna beskrivs det att det finns en 

variation av tonläge, där en del endast syftar till att påvisa att personen i fråga har låg 

intelligens till att kränkande anklaga och förolämpa personen i fråga. Resultatet av 

undersökningen visar på att det finns kvinnofientlig aspekt där en tredjedel av medverkande 

kvinnor har fått motta sexistiska kommentarer såsom fitta, hora och slyna. 15 procent i 

undersökningen svarar att de blivit hotade med sexuellt våld som våldtäkt eller 

könsstympning. Siffrorna i samma fråga för män ligger på 5 respektive 3 procent (Löfgren 

Nilsson 2015, s. 52). 

Granskarna på SVT gjorde 2013 kortfilmen ”Män som näthatar kvinnor” där svenska 

kvinnliga journalister får berätta om de kränkningar de fått via internet.   

”Din pryda jävla subba. Jag orkar inte höra din jävla röst. Det du behöver är att knullas sönder 

med ett baseballträ” är en kommentar som Titti Schultz, programledare på radiokanalen RIX 

FM fått. Resterande kommentarer som läses upp av andra kvinnliga radio och tv-profiler är 

också de grovt kränkande, hotfulla och sexuellt relaterade (SVT, 2013). 

5 Tidigare forskning 
 
5.1 Mediepubliken – Användandet av internet  
 
Utvecklingen av den digitala världen har lett till uppkomsten av näthat och nätmobbning. 

Steffgen och Smith definierar det som mobbning och kränkningar via nya teknologiska 

medier, där mobiltelefoner och internet spelar stor roll. Smartphones innehåller funktionen 

som gör det möjligt att skicka och ta emot mail samt att använda internet (Steffgen & Smith 

2013, s. 3-5). 

När det gäller användning av internet så är Sverige ett av de ledande länderna. Hittills har 

utveckling sett ut så att i länder där det finns ett stort utbud av dagstidningar, så har internet 

expanderat stort och snabbt. Under 2013 använde ungefär 80 procent av befolkningen internet 

ett flertal gånger i veckan. Män och kvinnors användning var i princip densamma. För att se 

internet som ett medium är de allra vanligaste tjänsterna som folk söker sig till e-

postanvändning, informationssökning och att ta del av nyheter. Trots att majoriteten av 

internetanvändningen står för att regelbundet ta del av nyheter, visar det sig att det är relativt 

få som ägnar sig åt att läsa artikelkommentarer, eller att kommentera artiklar (Weibull & 

Wadbring 2013, s. 344-346). 
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Vår nyhetskonsumtion i Sverige har genom åren varit stabil, dock finns det en minskning när 

det kommer till läsningen av tidningar på papper. I samband med medieutvecklingen finns det 

idag möjlighet för publiken att välja och välja bort nyheter, vilket är något som människor gör 

i allt större utsträckning. Det människor inte ser, eller inte får berättat för sig, får man ta del 

av via nyhetsförmedling. Detta har att göra med människors förtroende för medier och 

nyhetsförmedlarna. Det största förtroendet ligger hos public service-medier som SVT och SR. 

Man har också stort förtroende för tryckta morgontidningar, kvällspressjournalistiken har en 

lägre förtroendenivå hos läsarna (Weibull & Wadbring 2013, s. 347-350). 

 

5.2 Utvecklingen av nättidningen och kommentarfälten 
 
En förklaring till att statistiken av internetanvändningen 2013 visar att internetanvändare och 

läsare av nyhetssajter inte ägnar sig åt att kommentera artiklar kan vara att alla tidningar, 

exempelvis Aftonbladet och Expressen inte använder sig av detta.  I en undersökning från 

2011 baserad på journalister och reportrar från tidningen Smålandsposten visar både för och 

nackdelar med ett system där läsare har möjlighet att kommentera artiklar direkt (Viscovi & 

Gustafsson 2013, s. 85-97).  

I Sverige har debatten förts om huruvida man ska tillmötesgå problemet med hat på webben 

sedan 2011, då läsarnas kommentarer tolkats som respektlösa och vulgära. Trots detta finns 

det en generell positivitet hos journalister till möjligheten för allmänheten att direkt uttrycka 

och kommentera sina åsikter på artiklarna. Man menar att det främjar demokratin samt 

möjligheten till utveckling. Man menar också att det finns en kommersiell fördel där det i 

framtiden kan finnas möjlighet för nyhetstidningar och läsare att få en ny relation. På den 

småländska tidningen är det möjligt för läsare att kommentera direkt under artiklarna på deras 

nyhetssajt. Dock måste ansvarig utgivare godkänna kommentaren innan det syns. De har 

alltså möjlighet att hindra kommentaren från att publiceras, rätta felstavningar och välja att 

endast publicera delar av kommentaren. Så kallade regler finns för hur kommentaren ska vara 

utformad och bör exempelvis vara skriven på svenska, den får inte vara för lång och 

framförallt inte innehålla hot eller kränkningar, ovårdat språk, sexism eller reklam. 

Kommentarer som på något sätt rör känsligare ämnen som skribentens kön eller ursprung, 

religion, politisk åsikt är inte acceptabla så länge de inte är relevanta för artikelns huvudämne. 

Till en början använde man sig på tidningen för öppna kommentarsfält men eftersom 

kommentarerna ofta innehöll hot, sexism och liknande framtogs detta spärrsystem (Viscovi & 

Gustafsson 2013, s. 85-97).  
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Trots den generella positiva inställningen till att läsarna möjlighet att kommentera artiklarna 

finns det ett tydligt missnöje hos journalisterna över att deras verk ligger sida vid sida av 

läsarnas kommentarer. I undersökningen menar man att i precis vilket annat jobb som helst så 

tar det tid och engagemang för att blir så bra som möjligt på sitt arbete. En del journalister vill 

i undersökningen vara extra tydliga med att understryka att deras journalistiska arbete inte går 

att jämföra med läsarnas kommentarer kvalitetsmässigt. Andra ser på kommentarerna som 

rent av meningslösa. De upptar journalistens tid att gå igenom kommentarer, som inte sällan 

bygger på grammatiska fel och felaktivmeningsbyggnad, och i undersökningen svarar de 

flesta att de inte ägnar någon tid alls till att varken läsa eller rätta kommentarerna (Viscovi & 

Gustafsson 2013, s. 94-95).  

5.3 Den genomsnittliga kommenteraren  
 
I samma undersökning som gjordes av Smålandspostens kommentarsfunktion gjordes en 

sammanställning av den genomsnittliga kommenteraren, det vill säga den genomsnittliga 

person som väljer att skriva svar till artikeln. Enligt undersökningen är den genomsnittliga 

kommenteraren oftast en man, oftast lågutbildad och medelålders. Personen i fråga är politiskt 

insatt och kan även ha tvivelaktiga motiv rörande politiken, exempelvis en önskan om att 

ändra på invandringspolitiken (Viscovi & Gustafsson 2013, s. 97). 

 

5.4 Sexuella trakasserier  
 
I Gunilla Carstensens avhandling Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld ges en 

fördjupad bild av sexuella trakasserier. Avhandlingen baseras på intervjuer från kvinnor inom 

akademin och inte specifikt yrkesgruppen journalister. Vi bedömer ändå denna avhandling 

som relevant för vår uppsats då den beskriver sexuella trakasserier utifrån ett allmänt 

perspektiv. I boken Toward a feminist theory of the state skriver Carstensen utifrån Catharine 

MacKinnons resonemang om samtycke, att det finns en tydlig koppling mellan våld, 

våldtäkter och heterosexualitet. Ett av huvudargumenten är att det finns en över- och 

underordning mellan könen, och att sexualitet huvudsakligen definieras utifrån mäns 

perspektiv. Enligt MacKinnon blir alltså mannens tolkning av kvinnans samtycke avgörande i 

frågan om sexuella trakasserier. Det blir kvinnans ensak att framföra om hon samtycker eller 

inte, medan män förutsätts vara de som tar initiativen. Mäns önskningar eller begär förutsätts 

ligga i kvinnors händer att väcka eller avböja. Obalansen mellan könen är något som enligt 
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MacKinnon erotiseras och naturliggörs i dagens samhälle (MacKinnon 1989, se Carstensen 

2005, s. 43-44). 

 

Definitionen av sexuella trakasserier utgår från att det finns en gräns mellan ett icke-önskvärt 

och önskvärt beteende samt ömsesidighet och icke-ömsesidighet. I praktiken är det dock inte 

lika lätt att göra en sådan definition eller gränsdragande. Vilken betydelse får kränkningar när 

det sker på en arbetsplats? (Carstensen 2005, s. 116-120).  

I Carstensens studie från 2005 ger de kvinnliga intervjupersonerna en definition av sexuella 

trakasserier som något oönskat eller ovälkommet. Det uttrycks också att alla sexuella 

närmanden som är icke-önskvärda är sexuella trakasserier, men också att det finns handlingar 

i sig som är sexuella trakasserier, oavsett enskilda individers tolkningar av dem. 

När kvinnorna blev tillfrågade om de har blivit utsatta för sexuella trakasserier, gav de dock 

uttryck för en annan förståelse av sexuella trakasserier än när de talade rent objektivt kring 

definitionen. Några av kvinnorna uttrycker även en åsikt om att det krävs egna konkreta 

erfarenheter av sexuella trakasserier för att kunna förstå vad det är. När kvinnorna berättar om 

sina egna erfarenheter säger sig ingen ha blivit utsatt för varken sexuella trakasserier eller 

sexuella närmanden (Carstensen 2005, s. 121-126). 

Sexuella trakasserier beskrivs av kvinnorna som ett avlägset problem. Problemet giltig görs 

visserligen, men det existerar inte i deras vardag. De uttrycker en bild av sexuella trakasserier 

som något som drabbar vissa typer av kvinnor. Carstensen poängterar här att det visserligen 

ger ett förhållningssätt, men samtidigt bidrar till att konstruera problemet. En av 

intervjupersonerna berättar att om hon inte skrattar eller gör sig trevlig, så utsätter hon sig inte 

för risken att bli sexualiserad. Här skapas en bild av kvinnor som är kränkningsbara och icke-

kränkningsbara (Carstensen 2005, s. 128-129). 

Konsekvensen blir implicit att det är upp till kvinnan om hon blir sexualiserad eller inte, 

beroende på hur hon ser ut eller beter sig. Det blir den enskilda kvinnans ansvar att se till att 

män inte vågar kränka henne, medan männens konkreta handlingar blir osynliggjorda 

(Carstensen 2005, s. 129-131). 

Inom jämställdhetsarbetet arbetar man mycket och ofta med sexuella trakasserier samt 

sexuella trakasserier baserat på kön. Eva Mark uppmärksammar en rapport från 

jämställdhetsarbete framställd av JämO, jämställdhetsombudsmannen. I rapporten presenteras 
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definitioner av sexuella trakasserier samt att en undersökning är gjord av kvinnor. Mark 

menar att rapporten är bristfällig i det faktum att den är baserad på antagandet att det är män 

som trakasserar kvinnor. Det bör alltså också undersökas huruvida män har trakasserats rent 

sexuellt. Hon menar att det kan vara så och oftast är kvinnor som utsätts för sexuella hot, dock 

måste det fastställas genom undersökning där männen är delaktiga.  

Rapportens huvudsyfte är att män har makt över kvinnor, vilket gör kvinnan till ett offer 

(Mark 2007, s. 97-99).  

I en avhandling skriver statsvetaren Maria Wendt Höjer (2002), att kvinnors rädsla för att bli 

utsatta för mäns kräkningar formar kvinnors vardag och handlingsutrymme. Rädslan för att 

bli rädd sätter gränser för kvinnors agerande, både i och inför olika situationer. Som kvinna 

formas tidigt en bild av att man ständigt riskerar att bli fysiskt angripen eller fysiskt kränkt 

och därav indirekt måste vara förberedd på eventuella övergrepp, objektifiering och 

sexualisering. Den engelska sociologen Liz Kelly menar att sexuella trakasserier ofta 

bagatelliseras och förminskas av den utsatta kvinnan som en strategi för att undvika att blir 

kränkt igen, men även för att förhålla sig till risken att bli utsatt för ännu grövre 

våldshandlingar. De sexuella trakasserierna blir förminskade i skuggan av en allvarligare 

våldshandling som exempelvis en våldtäkt (Wendt Höjer 2002, se Carstensen 2005, s.45-46). 

6 Teoretiskt ramverk   
 

6.1 Teorier och problematik  
 
I detta kapitel presenteras de två teorier som vi grundat undersökningen på. Teorierna är 

relevanta eftersom de dels behandlar problematiken med medieutveckling och den förändrade 

visionen av yrkesrollen inom journalistiken. Vi har valt att använda oss utav Hallin och 

Mancinis demokratisk-korporatistiska modell, som är ytterligare problematiserad utav Jöran 

Hök (Hök 2015, s.100-101) och Gunnar Nygren (Nygren, 2015 s. 119). Den är relevant då 

den beskriver ett förändrat arbetsklimat för journalister. Vi applicerade denna modell på vår 

undersökning då vi initialt gjorde ett antagande om att ett mer stressat arbetsklimat kan orsaka 

faktafel, stavfel med mera, och att detta i sin tur kan orsaka ett minskat förtroende och ett ökat 

hat från allmänheten. Detta sammanfaller väl med vårt resultat, då en möjlig tolkning är, 

utifrån vår undersökning, tidigare forskning samt Hallin & Mancinis problematisering, att 

kvällspressen är mer utsatt för hot än dagstidningsredaktioner. Kopplingen här blir alltså att i 

och med Aftonbladet och Expressen vill vara först med nyheter, så kan den journalistiska 

kvaliteten påverkas negativt och därmed sänka allmänhetens förtroende för tidningen och 
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tidningens journalister. 

 Det är viktigt att kunna tolka hur sämre arbetsvillkor för journalister kan ligga till grund för 

sämre produktion, och därmed orsaka minskat förtroende för journalister från allmänhetens 

sida. Ett minskat förtroende för tidningen kan i sin tur leda till ökat hat, hot och trakasserier. 

Vi har också valt att applicera Hanitzsch problematisering av den marknadsorienterade 

journalistiska kulturen (Hanitzsch 2007, s. 374-375). Eftersom både Expressen och 

Aftonbladet är beroende av annonsintäkter och huvudsakligen producerar det som publiken 

efterfrågar så tycker vi att det är intressant att på ett fördjupande sätt belysa denna typ av 

journalistik. Det ger oss en bredare förståelse till varför denna typ av annonsberoende 

journalistik skapades, och vilka styrkor den har. Kvällspressen är enligt punkt 4.3 mest utsatt 

för hot, hat och trakasserier. Vår studie visar även på ett minskat förtroende för 

kvällspressjournalister. Vi tror att Hanitzsch problematisering ger en djupare förståelse till 

varför denna typ av journalistik utvecklades. Detta i sin tur tillsammans med vårt resultat, ger 

en möjlig förklaring till varför denna typ av journalistik får ett sämre rykte, i jämförelse med 

till exempel dagstidningar. 

 Aftonbladet och Expressen skriver även huvudsakligen om det som de vet med säkerhet 

fångar allmänhetens intresse, och genererar mycket klicks på hemsidan. Att de skriver om 

ämnen som berör många, kan ligga till grund för varför de mottar mycket hot, hat och 

trakasserier. Hanitzsch problematisering lägger alltså en grund till att förstå varför 

annonsberoende journalistik kan generera många upprörda läsare. Nyhetsjournalistiken har 

genom tiderna heller inte setts som något statusyrke, som vi tar upp i punkt 4.3. Detta kan 

självfallet också påverka allmänhetens syn på journalister negativt. Detta stämmer även väl 

överens med resultatet i vår undersökning då många av våra intervjupersoner uttrycker en syn 

av att allmänheten har ett dåligt förtroende för journalister. 

Valet av teorierna för undersökningen har varit problematiskt på grund av den bristfälliga 

forskningen kring ämnet. Generellt i den medievetenskapliga och journalistiska forskningen 

så finns det ett fokus på hur publiken påverkas av medieutveckling och ny journalistik 

(Gripsrud 2011, s. 57).  

Dock saknas grundläggande forskning på hur journalisten påverkas av publikens bemötande.  

6.2 Journalistk och publik 
 
I boken Journalism in change beskriver Jöran Hök den problematik som journalistiken står 

inför. Enligt Hök påverkar finansiella nedskärningar och försämrade anställningsvillkor med 

frilansare och timanställda den journalistiska kvaliteten (Hök 2015, s.100-101).  
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Teknikens utveckling skapar både problem och möjligheter för journalistiken. Delvis kan 

tekniken ge journalister fler verktyg och en starkare position på marknaden, men även skapa 

högre krav på att producera material i snabbare takt (Nygren 2015, s. 119). 

Den äldre modellen av interaktion mellan publik och medier var baserad på en struktur där 

journalister var ensamma om att producera och leverera noga bearbetat material till 

allmänheten. I västvärlden idag så har i stort sett alla en möjlighet att producera journalistiskt 

material, att vara sin egen gatekeeper, redigerare och producent. Som ett resultat av detta blir 

ett av de största problemen för journalistiken idag hur journalister kan låta allmänheten göra 

sig hörd, utan att själv tappa kontrollen över journalistiken (Johansson 2015, s. 235-236). 

I Deconstructing Journalism Cultures: Toward a Universal role beskriver Thomas Hanitzsch  

journalistikens olika institutionella roller. Hanitzsch skriver att den marknadsorienterade 

rollen är låg i kulturer där journalistik produceras för publikens bästa, och högre i kulturer där 

materialet produceras efter det publiken efterfrågar. Tanken om att journalistik skulle 

produceras efter allmänhetens efterfrågan startades i USA, med den publika- eller 

medborgarjournalistiken som förideal. Detta ideal ser publiken som medborgare och vill 

hjälpa dem att interagera i den civila och politiska konversationen. Konceptet infotainment 

föddes, med anledning av att fånga allmänhetens intresse som då hade minskat alltmer. Idén 

var att blanda politiska och viktiga nyheter tillsammans med livsstilsjournalistik. Hanitzsch 

studier i Tyskland och Indonesien har visat att denna typ av lättare journalistik fungerar bra 

för att fånga allmänhetens intresse av tyngre, politiskt och civilt viktigare journalistik 

(Hanitzsch 2007, s. 374-375). 

I boken Handbok i journalistikforskning förmedlar Karlsson & Strömbäck en syn som enligt 

dem har blivit den generella normen inom västerländsk journalistik, att journalistikens mål är 

att rapportera det som är relevant och sant (Karlsson & Strömbäck 2015, s. 100–102). 

 

6.3 Democratic Corporatist Model  
 
I The Handbook of Journalism Studies presenterar Thomas Hanitzsch olika mediasystem och 

hur de påverkar journalisters professionalism, teorier som är utvecklade av Daniel C. Hallin & 

Paolo Mancini (2004). Modellen som kännetecknar nordiska medier är The Northern 

European eller Democratic Corporatist Model, med andra ord Den nordeuropeiska eller 

demokratisk-korporatistiska modellen. Denna modell innefattar länder som tidigt utvecklade 
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en medieindustri, speciellt tidningar, och som har en väldigt hög cirkulation på dags- och 

kvällstidningar. Ytterligare ett kännetecken är den starkt politiska kopplingen som många 

tidningar under 1900 talet hade. Opinionsjournalistiken finns fortfarande kvar till en viss del, 

men en ökad mängd journalister ställer sig neutrala och informationsorienterande till sitt yrke. 

Professionalismen enligt Hallin & Mancini är över medel, med ett stort understöd från olika 

formella organisationer (Hallin & Mancini 2004, se Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009 s. 

420-421) 

 

7 Resultat  

7.1 Sammanställning av intervjuer 
 
Nedan följer en sammanställning av de enskilda intervjuer som gjordes på tio stycken 

journalister från kvällspress-redaktionerna Aftonbladet och Expressen och som utgör 

undersökningen. Sammanställningen är direkt transkriberad från intervjuerna. Vi anser att 

sammanställningen är viktig för att journalisternas version ska presenteras i sin helhet innan 

vi analyserar intervjuerna.  

 

Namn: Johan Eriksson (fingerat namn) 

Ålder: 20 år  

Arbetsplats: Expressen, sportjournalist  

  

Johan Eriksson har arbetat på Expressen i ett och ett halvt år. Han får några gånger i veckan 

kränkningar via mail och säger att det är den vanligaste typen av hat från läsare. Johan säger 

att hatmejlen i störst mening är riktade mot ämnen man skriver om, men de personliga hot han 

fått rör främst hans journalistiska kompetens:  

 

Man har till exempel fått mail där det står ”Du är värdelös på att skriva” eller ”du är en 

patetisk människa” Journalister är inte det mest populära yrket överlag.  

 

På frågan om huruvida mejlen påverkar Johan Eriksson svarar han att det mest är oseriösa 

mail och att det inte är något man tar år sig av.  
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Jag har inte upplevt något personligt hot som ”Jag vet vart du bor” eller ”jag kommer 

döda dig”.  

 

Johan är också osäker på om det kan finnas en skillnad mellan hot, kränkningar och 

trakasserier som kvinnliga respektive manliga journalister får. Han menar att det snarare 

handlar om vad man skriver om. Han tror att ledarskribenter får uppleva får många fler hot 

och hatmejl än vad han själv får som sportjournalist.  

 

Dock tror Johan att näthatet och hatet emot journalister har ökat i samband med att 

webbtidningen uppfanns. Han berättar om sin pappa som jobbat på Aftonbladet långt innan 

deras nättidning fanns och att det på den tiden inte alls kommenterades och hatades i samma 

uträckning. Detta förklarar han bero på att man på den tiden blev tvungen att skriva ett brev 

och skicka in, medan man idag kan agera impulsivt och skicka ett mail.  

 

Namn: Jens Dahlkvist 

Ålder: 34 år  

Arbetsplats: Expressen, nyhetschef och reporter  

 

Jens Dahlkvist har under fem års tid arbetat på Expressen och säger att han får hatiska mejl 

dagligen.  
Det kan exempelvis vara könsord, vilken idiot man är, att man mörkar vissa ämnen.  

 

Jens berättar att mejlen oftast skickas i samband med att man skriver om kriminalitet och 

framför allt asylboenden. Han vill dock peka på att konkreta och förtäckta hot exempelvis 

”Jag ska döda dig” inte är lika vanligt, även om det ibland har förekommit.  

Jens Dahlkvist tror att kvinnor får flera sexuella hot än män överlag, och ännu fler när man är 

journalist. Han refererar till hans skrivbordskollegas mailkorg och intygar att det finns 

skillnad i jämförelse med sin egen och menar att hon ofta får mail med sexuellt kopplade 

kränkningar.  

Han tror även att det finns en tydlig koppling till mellan hatets ökning och nättidningens 

uppkomst. På frågan om huruvida Jens påverkas av hatet han får som journalist svarar han att 

det beror på när och vad som skrivs. Ibland ignorerar han hoten och ibland tar han påverkas 

han negativt.  
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Ibland öppnar jag mailen när jag är ledig, och då har man inte alltid samma skyddsmur 

som man har på jobbet. Då är man mer sårbar.  

 

Namn: Emma Svensson (fingerat namn)  

Ålder: 23 år  

Arbetsplats: Aftonbladet  

 

Emma Svensson har arbetat på Aftonbladet i ett och ett halvt år och upplever att hon har fått 

mycket mer hot och kränkningar på Aftonbladets redaktion i jämförelse med sina tidigare 

arbetsplatser TT och Västerbotten Kuriren  

 
De skriver att man inte gör sitt jobb, att man inte skriver sanningen eller att man ljuger. Många 

läsare reagerar på att jag är ung och säger att de inte vill prata med mig på grund av den 

anledningen.  

 

Emma berättar om att de på Aftonbladets redaktion har en tipstelefon som man turas om att 

svara i. Hon berättar att det flertal gånger har hänt att läsare som ringt in säger att de inte vill 

prata med henne på grund av hennes unga ålder. Enligt Emma är det mestadels äldre män som 

väljer att avvisa henne. I samband med detta upplever hon också att man som kvinnlig 

journalist får mycket mer hotfulla, sexuella kränkningar än manliga journalister.  

 
jag har fått hot som ”jag hoppas att dina framtida barn blir våldtagna”. Jag tror att män får hot 

som är mer våldsrelaterade, typ som ”du ska få stryk”  

 

Emma har tidigare arbetat på lokaltidning och anser att det finns en tydlig skillnad mellan 

antalet mail och hot hon upplevt där.  

 
Där blev jag inte utsatt för hot och var mycket mer anonym. Just på kvällstidningar är man 

mer synlig med både bild och mailadress. Man skriver också om vassare ämnen. Om man 

skriver om invandring så får man mycket hot, eller om våldtäkter. Egentligen om man skriver 

om vilket brott som helst.  

 

Emma berättar att när hon skrivit om asylboenden som rör ett bråk eller en våldtäkt så har hon 

fått mail av läsare som skriver ”Jag hoppas att dina barn blir utsatta för detta”. Hon har även 

fått förtäckta hot.  
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Majoriteten av de kommentarer jag får är i stil med, ”jag hoppas att detta kommer hända dig” 

och ”jag hoppas att du kommer bli våldtagen av en invandrare”. Det är några av de mejlen jag 

har fått.    

 

Hoten som Emma fått uppleva tas oftast emot via mail och i sociala medier som Twitter. 

Anledningen till detta tror hon är för att man där är mer uthängd med bild och namn och 

skriver om provokativa ämnen.  

 
Det som man får i mail och på Twitter är mycket hårdare. Det handlar om att man skriver 

saker som gör folk upprörda. Jag får kommentarer där folk skriver att jag är en dålig 

journalist, att jag tillhör PK-maffian. På telefon är hoten inte lika grova, där handlar det mest 

om att de inte vill prata med mig på grund min ålder. Men jag också där fått hotet om att mina 

framtida barn ska bli våldtagna.  

 

Emma anser inte att hoten, kränkningarna och trakasserierna har påverkat hennes 

arbetsförmåga och säger att detta inte har stoppat henne från att skriva om vissa ämnen eller 

att publicera sina artiklar.  

 
Jag vet ju att hoten oftast inte riktas mot mig personligen, utan mest handlar om att folk blir 

arga över det jag skriver. Om jag vet att jag har skrivit om något som kommer uppröra 

människor, vet jag också att jag kommer ha 150 mejl från arga läsare i min inkorg.  

 

Emma säger att hon inte bryr sig så mycket om hoten och att hon avfärdar det mesta.  

 
Jag kan inte komma på någon gång som jag känt behov av att motbevisa någon. En grej jag 

har tänkt på är att det är svårt att avgöra om man blir hotad eller kränkt. Det är svårt att stanna 

upp och hinna reagera på det.   

 

Dock medger hon att detta har lett till att hon har tagit bort sin privata adress och sitt privata 

mobiltelefonnummer från nätet så att läsare inte ska kunna nå henne privat.  

Emma Svensson heter egentligen något annat men har valt att vara anonym i intervjun.  

 

Namn: Niklas Svahn 
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Ålder: 25 år  

Arbetsplats: Aftonbladet  

 

Niklas Svahn har jobbat på Aftonbladet i ett och ett halvt år. Han har tidigare jobbat på 

lokaltidningen Skaraborgs Allehanda i Skövde, radio P4 Skaraborg och gratistidningen Metro 

i Stockholm. Han upplever att det finns en markant skillnad i antalet hot, hat eller kränkningar 

mellan kvällspressen och andra tidningar.  

 
Man får kontakt med fler personer när man jobbar på Aftonbladet. Det här är min fjärde 

arbetsplats och man märker en stor skillnad i jämförelse med de andra. Framförallt för att det 

är så många som hör av sig. På Metro fick man ibland hotmejl, fast som inte var direkt 

regelrätta hot, snarare hatmejl. Men på Aftonbladet är det betydligt fler.  

 

Niklas berättar att hoten, hatet och kränkningarna i mejlen varierar sig, och att det oftast inte 

är direkta personliga hot.  

 
Det är inte direkta regelrätta hot som ”jag ska döda dig”, utan snarare att det skriver ”jag 

hoppas att du dör” och ”jag hoppas att det här och det här händer sig”. Läsarna är smarta på 

det sättet att de inte säger det rakt ut, eftersom vi anmäler sådana hot på en gång.  

 

Läsare som hatar går inte alltid bara via mail, Niklas berättar om att hot mot redaktionen 

också förekommer. Aftonbladets tipstelefon som finns till för att läsare ska kunna rapportera 

om något de tycker tidningen bör skriva om. Niklas berättar om en man som ringt in för att 

lämna ett konkret hot.  

 
För tre veckor sen svarade jag i tipstelefonen och det var en man som ringde in och hotade 

redaktionen. Han ringde från dolt nummer så att vi inte skulle kunna spåra hans nummer. Det 

var i samband med valet i USA och han ifrågasatte varför vi endast skrivit negativt om Donald 

Trump och inte Hillary Clinton. Sedan säger mannen ”jag har ett nytt nyhetstips till er och det 

är att jag ska bomba redaktionen. Jag ska bomba er” och sedan lägger mannen på luren.  

 

Niklas berättar att hotet inte kändes seriöst, men att de fortfarande måste ta ställning och valde 

att berätta om samtalet för sin chef. Tillsammans gjorde de senare bedömningen att hotet inte 

var på riktigt och att mannen endast var upprörd.  
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I frågan om de hoten som Niklas fått som journalist är personligt riktade eller riktade mot 

hans kompetens så svarar han att det helt beror på vad man skriver om.  

 
Det märks väldigt tydligt. Vissa ämnen man skriver om är nästan förbjudna, man vet att man 

kommer få jättemånga mejl om man skriver om exempelvis Sverige demokraterna, eller om 

man rent generellt skriver om våldshändelser i Sverige. Om det har hänt en skottlossning, och 

vi skriver om det så skickar läsarna mail och säger att vi är vänstervridna och att det är 

invandranas fel. De blir skogstokiga helt enkelt.  

 

Niklas berättar att han den största delen av det hat som skickas är relaterat till rasism och 

högerextremism. 
Det är mycket rasism. Dessutom är det uteslutande en grupp som mailar och hotar, och det är 

vita män. Det märker man tydligt i mailen som är undertecknade av mansnamn. Det är 

jättemånga som inte bryr sig om att vara anonyma och att deras mailadress syns. De skriver 

ofta under med sitt fulla namn. En del skriver till och med sitt telefonnummer. De har inga 

spärrar på det sättet.  

 

Niklas säger dock också finns människor som är direkt ute efter att hata, försöker vara 

anonyma via mail.  

 
En del använder sig av mailadress som de använder för att vara anonyma. Den ska vara 

ospårbar och har till exempel siffror eller kodkombinationer som inte går att spåra. Men det är 

förvånansvärt många ändå, som uttrycker sig kränkande och står för det.  

 

Niklas säger att det finns en tydlig skillnad i hotjargongen mellan kvinnliga och manliga 

journalister, och tror även att de kvinnliga journalister som är mer etablerade och som syns 

och hörs mer, får utstå mycket mer hot än han själv.  

 
Ja, det inte bara tror jag. Utan det vet jag. Man pratar ibland om det här med sina kollegor. Jag 

vet hur det är för dem. Exempelvis så får vår kulturchef otroligt mycket sexistiska hot och 

kommentarer. Det är helt sjukt. De som mailar går oftast på kön. De tänker att man kan vara 

ännu hårdare mot kvinnor, på något sätt. Det är sjukt.  

 

På frågan om Aftonbladets webbplats har gjort att hatet har ökat så svarar Niklas att det kan 

finnas en koppling.  
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Det har ökat i den mån att det är mycket enklare att skicka in sina hot. Jag tror inte att det är 

någon direkt skillnad i hur många som är kapabla till att hota, det vill säga de som går det 

extra steget och hotar någon, men i och med att steget nu är så pass kort nu med bara ett 

knapptryck, så gör det att det förekommer i en mycket högre utsträckning än förut. I våra 

artiklar är det bara att scrolla ner till vår byline och så är för de flesta tidningar. Det gör att det 

blir betydligt lättare för läsaren att trycka iväg en kränkning eller ett hotmejl.  

 

Niklas upplever inte att hatmejlen och hoten påverkar honom i hans jobb. Han tycker att han 

har lätt för sig att blunda för hatet.  

 
Den journalistiska integriteten är så pass viktig att man inte kan låta de här nättrollen och vita 

männen bestämma vad man ska skriva om. Man kan inte ta hänsyn till att man kommer få 

mejl av kränkta personer och låta detta påverka en. Såklart man ibland blir påverkad, men man 

blir framförallt i sådana fall nedstämd, snarare än att man kanske drar publicistiska beslut i 

vad man ska skriva om. Så är det i alla fall i för mig. Men jag kan också förstå andra som 

väljer att inte skriva om speciella ämnen, för att de inte orkar få de här typerna av 

kommentarer helt enkelt.  

 

Namn: Sara Andersson (fingerat namn) 

Ålder: 22 år  

Arbetsplats: Expressen 

Sara Anderson arbetar på Expressen som Tv-reporter. Hon upplever inte att hon fått speciellt 

mycket hot under hennes tid hon hittills jobbat som journalist.  

 
Jag har bara arbetet som journalist i två år. Men jag har ju arbetat mest som Tv-reporter och vi 

lägger inte ut våra kontaktuppgifter på nätet som skribenterna gör. Så jag får sällan mejl från 

läsare. Det är mest om jag har skrivit någonting som jag kan få kommentarer. 

  

Sara säger att man mestadels får hat, och inte hot. Hon berättar att man kan få mycket 

negativa kommentarer om man länkar tv klipp på Facebook.  

 
Mina kollegor har fått kommentarer om att de har dålig röst exempelvis. Men jag går aldrig in 

och läser kommentarerna, jag tror man bara blir upprörd då.  
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Hon berättar även att hon nyligen börjat arbeta med Facebook Live och att sändningarna där 

generar massor av kommentarer. 
  

Jag kan inte redigera i kommentarsfälten under sändning. Där har det hänt att män stöter på en 

och skriver ”vad snygg du är, är du singel?”.  

 

Sara upplever även att det finns en risk med att arbeta i fält och TV. Hon berättar att ingenting 

har hänt henne personligen men att det ibland kan vara obehagligt.  

 
Exempelvis om man är på en nazistdemonstration, och man är där och syns med kameran. Jag 

har hört av kollegor att det har varit hotfullt att vara i fält. Det är sällan att det går så långt men 

det kan vara obehagligt.  

 

Sara upplever även att det finns en skillnad mellan om läsare regerar på olika typer av 

journalistik, och tror att det kan finnas en koppling mellan, kön, ålder och etnicitet.  

 
Det finns en stor skillnad mellan att skriva om sportjournalistik och att jobba som tv-reporter. 

Jag har fått betydligt mer elaka kommentarer när jag skrivit om sport. När jag skrivit något 

kritiskt så blir läsarna upprörda och skrivit att man är dum i huvudet och att man inte kan 

något om ämnet. Jag tror att det beror mycket på att jag är en ung kvinna. Det är definitivt 

flest män som kommenterar, men ibland också kvinnor.  

 

Sara berättar att det även finns en allmän nedlåtande ton mot henne som kvinna i sitt jobb i 

fält.  

När man är ute på jobb så är det ibland gubbar som ska hjälpa en med kameran och säger 

kommentarer som ”ska du, en ung tjej, sköta allting själv. Vad duktig du är”. De kanske menar 

väl, men det är inte så kul att höra det hela tiden.  

 

Trots att Sara säger att hon själv inte upplevt hot i så stor utsträckning så tror hon att det finns 

en allmän negativ inställning till kvällsjournalistik och tror att det är därför 

kvällspressjournalister får flest negativa kommentarer och hot.  

 

I frågan om det finns skillnad mellan hoten som manliga respektive kvinnliga journalister får 

uppleva så svarar Sara att hon absolut tror det, och att det också handlar om ålder.  
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Jag tror mest att det är de unga tjejerna som är utsatta. Jag tycker i och för sig att det är mer 

hat än hot man får motta. Jag har inte fått kommentarer om att någon vill döda mig, utan 

snarare att jag är dum i huvudet. Som jag upplever det så är det äldre män som är nedlåtande. 

Män som vill höra av sig till unga tjejer.  

 

Sara upplever dock att hon inte fått höra så mycket om vad exempelvis henne kollegor fått för 

kommentarer, och vill därför inte uttala sig om vad hon tror att läsare kan tänkas skriva. Sara 

har tidigare arbetar på en lokaltidning och säger att hon aldrig fått något hot under den tiden. 

  
Jag tror att det är mindre trakasserier på lokaltidningar eftersom man är närmare läsarna, man 

känner alla. De större tidningarna har mer distans sina läsare. Det blir lättare att skriva något 

elakt då.  

 

Trots osäkerhet och risken att hamna i en hotfull situation känner hon ändå att hon alltid vill 

stäva efter att göra sitt jobb.  

 
När jag varit ute i fält så har jag blivit påverkad av stämningen. Man jag har ändå alltid tänkt 

att nu ska jag köra på. Jag gör ändå alltid mitt jobb.  

 

I övrigt så säger Sara att hon inte tar åt sig så mycket, för att hon oftast inte håller med om det 

som kommenteras i mail. Hon anser att hon tar åt sig mer av det som är personligt riktat än 

det som skrivs negativt om hennes artikel. Sara vill även tilläga att just unga kvinnor är utsatta 

för hatet i störst utsträckning.  

 
Jag vill betona att det verkligen är mer elaka kommentarer mot tjejer. Vi är många unga tjejer 

på den här redaktionen och det finns en tendens att folk slutar och går över till andra jobb. 

 

Namn: Kenan Habul  

Ålder: 36 år   

Arbetsplats: Aftonbladet  

 

Kenan Habul är 36 år och har jobbat som journalist i totalt 7 år. Han arbetar nu på 

Aftonbladet och har gjort det i fyra och ett halvt år. Han upplever att han under sin tid hittills 

som journalist har fått uppleva mycket trakasserier, hat och hot från läsarna.  
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Jag skriver mycket om Sverigedemokraterna. I samband med det får man nästan alltid 

kommentarer om att man är blatte, en kommunist-idiot med mera. De har till och med hängt ut 

min hemadress på Flashback, och de skriver mycket om mig där. Speciellt i trådarna som rör 

Sverigedemokraterna.  

 

Han berättar även att han fått andra typer frågor som han inte anser vara hatiska eller hotfulla, 

men som har en koppling till rasism. Han ger exemplet ”Kommer du låta dina döttrar gifta sig 

med en invandrare?”  

Han berättar att man får ca 100 mejl dagligen, och förklarar de hotfulla mailen med att läsarna 

oftast inte har läst ordentligt, eller förstått artikeln rätt.  

 
Av de 100 mejl jag får är kanske två stycken resonerande och är öppna för diskussion. Förr 

hade jag en policy om att jag skulle svara på alla mejl men det är helt omöjligt när det är 

såhär.  

Han berättar även att många av de människor som mejlar inte är rädda för att tala om vilka de 

är.  
Folk skriver till och med från sin jobbmejladress, ofta med namn och nummer. Jag fick ett 

mejl från en man som jobbar på ett större företag i Sverige. Han skrev könsord och grovt 

rasistiska ord till mig gällande en artikel jag hade skrivit. Andra kommentarer jag fått är att jag 

är ett ”kukhuvud” och att jag ”importerad till Sverige”.   

 

Kenan tror att kvinnliga journalister får fler hot som är sexuellt relaterade än män.  

 
Jag vet att mina kvinnliga kollegor får väldigt mycket sexualiserade hot. Väldigt många 

kommentarer som rör kön och sex. Även hot om våldtäkt. 

 

Kenan har tidigare arbetat på en morgontidning i Malmö där han också upplevt att han fått 

motta hot och trakasserier, men säger att det inte är något i jämförelse av det man får motta på 

Aftonbladets redaktion.  

Aftonbladet är ju överlägset störst jämfört med de andra små tidningarna. Det går inte riktigt 

att jämföra mängden hot. 

Kenan upplever att samtliga hot han mottagit har varit via webben, och han upplever inte 

någon markant ökning av hot under tiden han arbetat på Aftonbladet, utan mer att det handlar 

om vad man skriver om.  
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Om jag skriver om Sverigedemokraterna får jag alltid hotfulla mejl. Men det handlar om hur 

man skriver, det gäller även brottslighet.  

Namn: Susanna Hållbus   

Ålder: 28 år  

Arbetsplats: Aftonbladet  

Susanna Hållbus, 28 år har arbetat som reporter på Aftonbladet i ett år. Hon upplever att hon 

hittills varit skonad från hot, kränkningar och negativa kommentarer.  

Folk kan vara förbannande men det är inget hotfullt riktad emot mig personligen. Varken på 

eller utanför redaktionen. Skriver man om brott får man mycket kommentarer, men det 

behöver inte vara direkt kränkande utan kan handla om vad som helst. Mejl från rasister kan 

dock vara extrem aggressiva. Sen får man höra klichéer som ”Stick tillbaka till 

journalisthögskolan och drick rödvin”.  

Susanna upplever att läsarna mest av allt har ett förakt mot journalistyrket, och säger att hon 

varken bryr sig eller tar åt sig. Hon är osäker inte att det finns någon större skillnad på hoten 

som riktas mot manliga respektive kvinnliga journalister.   

Jag har inte pratat så mycket med mina manliga kollegor om detta. Jag tror att det får mycket 

samma typ av mejl som jag får. Dock tror jag att jag får mer nedlåtande kommentarer som är 

riktade mot mig än vad de har fått som manliga journalister. Vid ett tillfälle svarade jag 

snäsigt på ett mejl, och då fick jag tillbaka ”klart att du ska ha sista ordet” och sedan 

kommenterade han att jag var söt på min byline bild.  

Susanna har bara arbetat på Aftonbladet och säger att hoten hon fått under sin tid där hittills 

mer än ofta har en rasistisk koppling. Hon säger att man i princip kan skriva om vad som helst 

men att man ändå får rasistiska påhopp.  

Jag skrev om en tjej som på Stockholmsfestivalen hade blivit tafsad på. Jag skrev då om den 

17 årige killen som fått sin dom med dagsböter och fick då massor av mejl där folk skriver att 

de minsann vet att det är ett ensamkommande flyktingbarn som har var den skyldige. Då 

skriver de ”Hur vore det att berätta sanningen någon gång?” 

Susanna tror att det finns en direkt koppling mellan webben och hatet.  

De skulle aldrig säga något taskigt ansikte mot ansikte. På nätet finns det inga spärrar, där 

finns både namn och mejl tillgängligt. Det är ofta som namnet på mejladressen och namnet de 
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skriver under med i mejlet inte stämmer överens. Därför jag tror att det är många som hör av 

sig via fejkade mejladresser.  

Susanna tycker inte att hoten, trakasserierna och kränkandet har ökat undertiden hon arbetat 

på Aftonbladet.  

När jag var ny så upplevde jag att jag fick mer arga mejl. Men det var innan jag hade vant mig 

vid det. Jag tror att det är lika mycket nu men att jag har blivit mer hårdhudad helt enkelt.  

På frågan om dessa påhopp påverkar Susanna i sitt jobb som journalist så svarar hon att man 

mest av allt känner sig trött på att se det.  

Det är sällan som jag blir ledsen över något som de har skrivit. Jag känner mest ”jag orkar 

inte”. Om man ser att de bara skriver något i stil med ”du är en grundlurad PK idiot” så orkar 

man inte bry sig så. Skriver man om brott så kommenterar de att jag måste skriva ut vilken 

etnicitet och hudfärg personen i fråga har, men då tänker jag bara att de antagligen läser sina 

nyheter på Avpixlat.  

Susanna berättar om ett återkommande smeknamn som hon kallats på grund av sin 

arbetsplats.  

Jag har blivit kallad ”Aftonhoran” istället för Aftonbladet ganska ofta. Då skriver de något i 

stil med ”Hej Aftonhoran!”. Jag tror bara att deras mejl är ett led i föraktet mot journalister 

och media. Det är inget påhopp mot mig som person.  

Susanna ville utöver frågorna tillägga att hon aldrig känt sig rädd eller hotad på grund av 

hatmejlen och påhoppen.  

Jag har mitt privata mobiltelefonnummer och min adress på nätet, och då har ändå ett ovanligt 

efternamn. Jag har aldrig fått något hot som är personligen riktat mot mig personligen. Om jag 

hade fått hot mot mig som person, eller att de hade hotat med att göra något mot mig så hade 

det varit otäckt. Nu ser jag bara detta som något som är en del av min arbetsmiljö.  

Namn: Tove Björnlundh 

Ålder: 30 år  

Arbetsplats: Aftonbladet  

Tove Björnlundh har arbetat på Aftonbladet i fem år och tidigare arbetat på Ekot. Hon 

upplever trots att hon endast sysslat med ”snäll journalistik” att hon fått motta kränkningar 
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från läsare.  

LCHF människor mailar och säger att man är bimbo och en äcklig, jävla subba som är köpt av 

livsmedelsverket, att man inte förtjänar att vara journalist, och att man är en idiot för att man 

har skrivit en artikel om kalorier. Det är många långa mejl också. Men jag har inte fått några 

dödshot, och inte sexuella hot heller egentligen.  

Trots att hon själv inte fått uppleva sexuella hot så tror hon att det finns en skillnad i vilka hot 

som manliga respektive kvinnliga journalister får uppleva.  

Det märker man väldigt väl på kollegor och folk som man pratar med ibland. För kvinnor så är 

det väldigt mycket hot om våldtäkt, att man ska bli knullad, att de ska skära upp fittan, att man 

ska straffas. Det finns nästan alltid en sexuell koppling medan männen mer får ta ”du är dum i 

huvudet”. Jag har dock mest skrivit om dieter och sådant som folk inte blir så upprörda av, 

förutom LCHF-människor då.  

Tove tror att det finns en koppling mellan ökningen av hoten och webben, och berättar att folk 

mejlar och hör av sig och klagar på i stort sett allting, utan att det behöver vara hotfullt.  

Det är enklare nu när journalisternas mejladresser står längst ned i artikeln, så nu pekar ju folk 

ut allting. Bara man har råkat göra en särskrivning så skickar folk mejl om det. Hela 

näthatsgrejen har ju blivit enklare och vanligare, vi delar ju också våra artiklar på Facebook 

och då kommenterar folk där.  

Tove upplever inte att läsarnas påhopp hindrar henne i hennes jobb som journalist, men har en 

förståelse för andra journalister som kanske väljer att undvika att skriva om vissa ämnen.  

Eftersom att jag inte varit så utsatt så känner jag inte heller att det skulle hindra mig i mitt 

skrivande. Men jag tror att andra känner så som har blivit mer utsatta. Jag har kompisar som 

har fått kommentarer som ”jag vet vart du bor” och som har letat upp deras adress och stoppat 

ner saker i deras brevlåda. För mig har det inte varit mer än att man kanske tappar tron på 

mänskligheten.  

Tove tycker inte att hatet från läsarna har ökat under tiden hon har arbetat på Aftonbladet, 

utan tror att det mer handlar om vad man skriver om.  

Skriver man ”hen” i en artikel så kan folk bli väldigt upprörda. Men jag har ju som sagt bara 

sysslat med snäll journalistik, och där har det faktiskt inte varit så farligt.  
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Namn: Lisa Olsson (fingerat namn)  

Ålder: 23 år  

Arbetsplats: Expressen 

Lisa Olsson, 23 år arbetar på Expressen som inhoppare/vikare i snart ett år och upplever att 

hon ibland får uppleva hat, hot, kränkningar och trakasserier.  

Skriver man om Zara Larsson så kommer man inte undan, folk är fruktansvärt provocerade av 

henne. Jag har även vid ett tillfälle fått ett personligt hot där någon spelade in ett samtal med 

mig och hängde ut mig på YouTube. I övrigt så är det mest det man skriver om, det är inte ofta 

man blir hotad personligen, men det händer ju.  

Lisa tror att det finns en skillnad i hur hoten mot manliga respektive kvinnliga journalister får 

motta, men säger att hon själv inte upplevt det.  

Jag har inte råkat ut för det så mycket. Men man hör ju när man pratar med kollegor. Jag tror 

att det är värre för krönikörer eller andra som kommer med direkta egna åsikter. Om folk 

kommer med egna åsikter så blir det lättare att angripa de personligen.  

Lisa tror även att det finns en koppling mellan webben och hatets ökning, och menar att det 

idag är mycket enklare att lämna hot, hat eller kräkningar.  

Länken till ens mejl finns ju längst ner i artikeln. Vi har ju inte heller något kommentarsfält på 

artiklarna, så ibland får man mejl direkt från äldre människor som tror att de har kommenterat 

artikeln.  

Lisa upplever inte att hoten eller hatet har påverkat henne så mycket, men har trots detta 

funderat på att göra sig anonym på internet.  

Jag går inte runt och är rädd. Men jag har funderat på att ta bort mitt privata mobilnummer 

från Eniro och liknande.  

 

Namn: Oskar Forsberg  

Ålder: 42 

Arbetsplats: Aftonbladet  

Oskar Forsberg har varit reporter på Aftonbladet i sex år, och tidigare arbetat på Sydsvenskan 

i Skåne och tidningen Ystads Allehanda. Han upplever inte att han fått motta några hot, 
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kräkningar eller trakasserier. Dock får han dagliga hatmejl.  

Om någon mejlar och skriver att man är dum i huvudet och klagar på ens kompetens så är väl 

inte det ett hot? Men hatmejl får man dagligen. De skriver att man är dålig på saker, eller att 

läsaren inte håller med om det man har skrivit. I många fall handlar det om att de vill säga 

ifrån lite. Jag anser att det är kritiska mejl man får varje dag. Den hur man väljer att 

karaktärisera dem är ju upp till var och en. Det är inte så att jag upplever något hot i den 

bemärkelsen.  

Oskar är säker på att man får uppleva mer hot på en kvällstidning som Aftonbladet i 

jämförelse med andra tidningar. Dock tror han att det mer handlar om det stora läsarantalet 

som Aftonbladet har, och inte själva journalistiken i sig. På frågan om de kritiska mejlen 

påverkar honom så svarar han att det varken hindrar honom eller påverkar honom i det han 

väljer att skriva om.  

Det skulle jag absolut inte säga att det gör. Jag väljer inte att skriva på andra sätt och jag 

undviker inte att skriva om vissa ämnen.  

Oskar tror dock att det kan vara så att kvinnliga journalister får motta fler sexuella hot eller 

kommentarer än manliga journalister.  

Jag vet att det finns skillnad i hoten riktade mot män och kvinnor. Det finns det. Kvinnor får 

fler sexuella hot än män, och mycket kommentarer som har med kön att göra.  

Han är osäker på frågan om webben har en koppling till det ökade hatet, men tror att det idag 

är enklare att höra av sig.  

Det är en svår fråga. Den största skillnaden är väl omfattningen, för att det är så lätt nu att bara 

mejla. Det är ganska stor skillnad på att bara klicka på en byline och skriva en mening än att ta 

fram ett papper och stoppa i ett kuvert. Det är klart att det är mycket, mycket mer nu än vad 

det någonsin har varit, och då menar jag inte bara hot utan att folk diskuterar överhuvudtaget. 

Den kontakten som finns är betydligt mer omfattande idag än vad det tidigare varit tror jag.  

Oskar upplever inte att hatet det under tiden han arbetat på aftonbladet har ökat.  

Det är ett ständigt flöde av synpunkter och kommentarer. Det är möjligt att det finns en 

skillnad men det är ingenting som jag har upplevt.  
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7.2 Sammanfattning  
 

Vår studie visar att våra intervjupersoner dagligen får motta hatiska kommentarer i stor 

utsträckning. De manliga reportrarna mottar till störst del kommentarer kring deras 

yrkesprestation som journalist. Detta är övergripande både för män och kvinnor, men de 

kvinnliga reportrarna mottar även till stor del kommentarer av sexuell natur. Samtliga av våra 

intervjupersoner tror också till en viss mån att det finns en skillnad i hur läsare väljer att hota, 

hata och kränka manliga och kvinnliga journalister. Svaren visar på att kvinnliga journalister i 

mycket större uträckning får motta sexuellt kopplade kränkningar än män, där majoriteten av 

hotexempel rör männens journalistiska kompetens.  

En generell normalisering och förminskning av kränkningar, hat och hot sker också överlag 

av intervjupersonerna då majoriteten av dem inte upplever att de personligen utsatts för hot, 

trots att de mottagit direkta personliga hot och hatmejl. Samtliga intervjupersoner anser inte 

att de skulle undvika att skriva om ett specifikt ämne på grund av hoten och hat de fått, dock 

medger större delen att det finns en känslomässig påverkan bestående av nedstämdhet och 

rädsla för att vara offentlig, då en del exempelvis inte vill att deras privata 

mobiltelefonnummer ska finnas på söksajter som Eniro och hitta.se, för att slippa bli 

konfronterad av läsare i privatlivet.  

Samtliga intervjupersoner anser att Aftonbladets och Expressens nyhetssajter har gjort att 

läsarnas påhopp på journalister har ökat. Förklaringen som majoriteten baserar sin teori på är 

att det idag är lättare att komma i kontakt med journalisten via mejl, eftersom e-post och 

namn finns i slutet av artiklarna, till skillnad från förr när man som läsare skulle behöva 

skicka in brev till redaktionen.  

Vår studie visar också att det är många rasistiska och främlingsfientliga individer som får 

komma till tals över mejl till journalisterna. Våra intervjupersoner uppger att många av de 

kommentarer som de mottar är av rasistisk natur. Baserat på vår studie kan vi dock inte dra 

några slutsatser om att de individer som skickar rasistiska kommentarer har någon koppling 

till organiserad högerextremism.  

8 Analys   

8.1 Hotens påverkan på journalisten 
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Journalistförbundets undersökning från 2013 visar att majoriteten av hot tas emot via mejl och 

telefonsamtal, och inte vid personligt möte med andra människor. (Journalistförbundet, 2013). 

Detta bekräftas av åtta av våra tio medverkande intervjupersoner som till största delen får 

motta hot via mejl. Undantaget i vår undersökning är intervjuperson fem och intervjuperson 

sex som upplevt att de blivit utsatta då de har arbetat i ute i fält.   

Journalistförbundets undersökning visar även att en minoritet av de medverkande i 

undersökningen väljer att inte bejaka eller skriva om exempelvis känsliga ämnen. Tio av tio 

av våra intervjupersoner säger att de inte skulle undvika att skriva om ett visst ämne på grund 

av kritiken de får. Dock svarar sex av tio att hoten de får motta påverkar dem till en viss mån 

på ett rent känslomässigt plan.  

Majoriteten av intervjupersonerna menar att hoten de fått inte är riktade mot dem personligen, 

trots det faktum att hoten enligt definition är direkt personliga. I avhandlingen skriven av 

Maria Wendt Höjer om sexuella trakasserier skriver hon om det faktum att kvinnans rädsla att 

bli illa behandlad av män påverkar dess agerande inför situationer. Hon menar att den utsatta 

kvinnan själv bagatelliserar och förminskar hoten (Wendt Höjer 2002, se Carstensen 2005, 

s.45-46). Vi tror att det beteendet ligger till grund för hur journalisterna ställer sig inför de hot 

de fått motta. Att man som journalist indirekt ställer in sig på och accepterar det faktum att 

läsare kommer att kontakta dem med hat och hotmejl, men att det är något som ingår i jobbet 

och därför måste man acceptera att det kommer ske. Det vill säga att journalisterna själva 

normaliserar hoten, för att själva inte ta skada.  

 
På internet finns det interaktiva funktioner som gör det möjligt för allmänheten att delta när 

det kommer till demokrati.  Det finns en underliggande tanke om att det ett större deltagande 

för allmänheten är bättre än en mindre. Kommentarsfälten kopplade till nyhetsjournalistiken 

gör att användarna själva kan bidra eller bromsa utvecklingen av samhällsdebatten, det vill 

säga den digitala kommunikationen mellan läsare och medier. Genom att avstå från 

kommentarsfälten menar Annika Bergström att läsarna avstår från att delta i skapandet av den 

journalistiska produktionen (Nygren & Wadbring 2013, s. 302-303).  

Medverkande intervjupersoner är positiva till tanken om en interaktion mellan läsare och 

skribent, om det leder till konstruktiv kritik. En av våra intervjupersoner uttrycker specifikt att 

han uppmuntrar diskussion mellan läsare och journalister. Dock blir det ingen interaktion 
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Samtliga av intervjupersonerna tror att internet och utvecklingen av nyhetsajterna är en högst 

bidragande faktor till att hotet förekommer i så stor utsträckning. Intervjupersonerna menar att 

på grund av att bild och byline syns i artikeln, och dessutom går direkt att klicka på, ökar 

möjligheten att skicka kränkande mail och kommentarer, istället för att bidra till en förbättring 

av artiklar och samhällsdebatten.  Intervjupersonerna menar att det idag, till skillnad från förr, 

är mycket lättare att vara kritisk och hatisk, än det var innan nyhetssajterna fanns. Den 

omtalade interaktionen är ett ouppnått mål, och istället nyttjas internets möjligheter i en 

negativ mening, då läsaren är ute efter att hota, förolämpa och kränka journalistens integritet. 

 

Utifrån Jöran Höks problematisering av nedskärningar och frilansare inom journalistiken 

skulle en anledning till det dagliga illa bemötandet av läsarna bero på att det finns ett missnöje 

och saknat förtroende för journalister idag. Några av intervjupersonerna tror att de får hatmejl 

på grund av sin unga ålder, och att de därmed saknar journalistisk kompetens. Hallin och 

Mancinis demokratisk-korporatistiska modell bygger på det faktum att journalistrollen över 

tid har förändrats. En möjlig anledning till att läsare väljer att hota och hata på journalisten 

skulle utifrån denna mening betyda att man helt enkelt som läsare inte litar på det som skrivs, 

blir upprörda och därmed vill påvisa detta för journalisten.  

 

I det teoretiska ramverket belyses ämnet journalistisk kultur, utifrån Hanitzsch 

problematisering av den marknadsorienterade journalistiska kulturen. Att objektivitet och 

publikation för allmänhetens bästa ses som det journalistiska idealet har också tagits upp. 

Några av våra intervjupersoner har berättat att de inte har mottagit några hot som reporter på 

dagstidningar, men att de upplevt mycket som anställd på kvällspress. Vidare så tror många 

av de intervjuade att publiken har ett lågt förtroende för journalister i allmänhet och speciellt 

för kvällspressjournalister. En möjlig anledning till detta kan vara att kvällspressen har fått ett 

dåligt rykte och ses av allmänheten som en mindre seriös form av journalistik, just eftersom 

de rapporterar mycket kring lättare ämnen. Det återspeglas även i de hatiska kommentarer 

som många av våra intervjupersoner har blivit utsatta för, de negativa kommentarerna är ofta 

riktade mot just journalistens kompetens. Detta kan vara en av anledningarna till varför 

många av journalisterna i vår studie har känt sig mer utsatta för hot i kvällspressen än i arbete 

på dagstidningar.  

Utifrån Jöran Höks problematisering om förändrade arbetsvillkor för journalister, har 

kvällspressjournalister krav på sig att producera i snabbare takt. Fokus för kvällstidningarna 
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är att vara snabbast att rapportera, inte nödvändigtvis att den journalistiska kvaliteten ska vara 

felfri. Detta kan medföra faktafel och stavfel som gör att tilliten mellan publik och journalist 

sänks. 

 

 

8.2 Skillnad i hotbilden – man och kvinna  
 
Det finns en tydlig av skillnad i de kommentarer som våra manliga respektive kvinnliga 

intervjupersoner har mottagit. De kommentarer som riktats mot våra manliga intervjupersoner 

är i större grad riktat mot själva yrkesprestationen. Detta är ett övergripande mönster hos 

samtliga av våra intervjupersoner, men den stora skillnaden är att kvinnor utöver detta även 

mottar kommentarer av sexuell natur, som inte rör själva yrkesprestationen.  

 

Av de fem kvinnliga medverkande reportrar har inte samtliga fått hot med sexuell koppling, 

dock svarar samtliga intervjupersoner, inklusive de manliga att det finns en markant skillnad i 

hotbilden riktad mot man, respektive kvinna. Intervjupersonerna refererar i detta fall till 

kvinnliga kollegor. Några av de kvinnliga medverkande intervjupersonerna har fått grövre, 

personlig sexuella hot. Exempel på detta är sexualisering av kropp, hot om våldtäkt, eller 

skällsord som Aftonhoran. Catherine MacKinnon skriver om att det generellt sett finns en 

över- och underordning mellan de två könen, och att när det kommer till sexuella trakasserier 

ofta sker från mannens sida. Det är sedan upp till kvinnan att bestämma om hon samtycker 

eller inte (MacKinnon 1989, se Carstensen 2005, s. 43-44).  

En av våra manliga intervjupersoner menar att det huvudsakligen är vita, medelålders män 

som skickar hat och trakasserier.  

Vi tror att det kan vara en anledning till att undersökningen visar på att manliga journalister få 

motta fler hot om dess journalistiska kompetens och att kvinnliga journalister generellt sett får 

motta fler sexistiska hot.  

 

8.3 Högerextremismens plattform 
 
Sex av tio av de intervjuade berättar att majoriteten av kommentarerna de mottar är av 

rasistisk karaktär. Bilden våra intervjupersoner uttrycker är att kommentatorerna har en bild 

om att de vet hur sanningen egentligen ser ut, och att journalisterna förmedlar en osann bild 
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av verkligheten. Enligt en undersökning av Statens Medieråd, så tas ofta nyheter från 

välkända medier, för att sedan faktamässigt redigeras om för att passa den högerextrema 

propagandan och publiceras på de högerextrema sajterna (Statens Medieråd 2011, s. 72-73). 

Lisa Bjurwald skriver även att högerextremisternas hat mot journalister är lika stort som det 

de riktar mot politikerna, och även att hatet riktas extra hårt mot kvinnliga journalister 

(Bjurwald 2013, s. 47-48). 

 

Enligt maskulinitetsforskaren och sociologen Michael Kimmel finns det en tydlig koppling 

till högerextremism och maskulinitet. Bilden som uttrycks av intervjupersonerna i Kimmels 

studie är att manliga invandrare ser svenska kvinnor som lättfotade och slampiga, medan 

kvinnorna i sin tur är attraherade av de utländska männen. De svenska männen som beskrivs 

som svaga och att de måste enas för att skydda svenska kvinnor och för att återta sin 

manlighet. Det är också en väldigt traditionell syn på familjelivet som uttrycks av 

intervjupersonerna, och kopplingar görs till vikingarna. Intervjupersonerna beskriver dem 

som maskulina, starka och att de visade vem som bestämde i hemmet. De var nationens 

försvarare som utrotade och erövrade andra kulturer, vilket beskrivs som något 

eftersträvansvärt (Kimmel 2007, s. 213- 216). 

Denna syn är något som återspeglas i de hatmejl våra intervjupersoner har mottagit. 

9 Slutsats och diskussion  
 
Vårt huvudsakliga mål var att undersöka i vilken mån kvällspressreportarna blir utsatta för 

hat, hot och kränkningar. Mellan oss som intervjupersoner och journalisterna som 

medverkande i studien finns det en åsiktsskillnad i vad som uppfattas som ett hot, ett hatmejl 

och en kränkning. Intervjupersonerna gav vid flera tillfällen under intervjuerna exempel på 

direkta, personliga kränkningar om man objektivt sätt utgår från SAOBs definition. De 

medverkande reportrarna ansåg inte att detta handlade om personliga påhopp, utan var måna 

om att läsaren istället enbart var ute efter att uttrycka sin åsikt om artikeln.  

En av intervjupersonerna valde i efterhand att stryka en del av det hen sagt efter att hen talat 

om sin medverkan med sin redaktionschef. Personen ansåg trots sin anonymitet att man från 

intervjun kunde utgå från vem hen var. Personen i fråga ångrade att hen hade delat med sig av 

känsliga hotupplevelser och vi tog därför bort en del svaren från intervjun. Samma person 

påpekade att hen inte påverkats negativt av hoten. Vi anser att detta stärker vår tes om att det 

finns en ignorans och normalisering av hoten, och att journalisterna faktiskt blir påverkade 
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negativt, dessutom inte bara här utav läsare utan även av redaktionschefen. En förklaring kan 

vara att skydda tidningens rykte, och att det utifrån intervjun skulle ha verkat som att 

tidningen är en osäker arbetsplats för journalisterna. Vi tror att normalisering av hat, hot och 

kränkningar ofta sker helt omedvetet, men även att mängden av hatiska mejl som skickas till 

journalisten dagligen bidrar till en känsla av att detta tillhör vardagen och arbetsmiljön.  

Att försvåra kontakten mellan journalist och läsare skulle inte bara vara problematiskt utan 

även skapa direkt negativa konsekvenser för demokratin. Utan möjlighet att kontakta medier 

skapas ett censurerat icke demokratiskt medieklimat. Därför tror vi tyvärr att man som 

journalist blir tvungen att acceptera läsares påhopp och kritik, både sin egen del, och för det 

demokratiska uppdraget. Vår frågeställning bygger delvis på frågan om hoten utspelar sig 

beroende på kön, då undersökningar visar på att kvinnor får motta fler sexuella hot och 

kränkningar än män. De flesta av medverkande intervjupersoner anser att de varit skonade 

från den typen av hot, men baserar sin åsikt om att det är så verkligheten ser ut på sina 

kollegor. Få av intervjupersonerna relaterade till sina egna hotupplevelser men hänvisar 

istället till sina kollegor som de påstår ha fått sexuella kränkningar. En förklaring till att få av 

just de medverkande intervjupersonerna fått uppleva de grövre sexuella hoten är att de valt att 

ställa upp just av den anledningen. Vi tror alltså att en förklaring kan vara att många av de, 

framförallt kvinnliga journalister som tackat nej till att medverka i studien har upplevt grövre, 

sexuella kränkningar men på grund av att det är ett känsligt ämne valt att inte delta. Något 

som inte ingick i vår hypotes var den mängd rasistiska budskap som skickas till reportrarna 

dagligen. Vi kunde här göra en koppling mellan sexistiska kommentarer, något som ingick i 

vår frågeställning, och högerextremism, som utifrån våra källor uttrycker en relativt 

traditionell kvinnosyn.  

Det faktum att internet gör det lättare att skicka hot, hat och kränkningar till journalisten tror 

vi handlar om (precis som intervjupersonerna också intygar) att det är enkelt. Vi tror även att 

det handlar om att man som privatperson känner ett visst skydd bakom dator/mobilskärmen. 

Att man upplever att det finns en distans från sig själv och personen man kränker. Vi tror 

också att man upplever att man är anonym och oåtkomlig, och därför har lättare att skriva 

kränkande meddelande. Många av intervjupersonerna intygar dock att ett stort antal läsare inte 

bryr sig om anonymiteten och skriver med både namn och telefonnummer i mejlen de skickar, 

detta sker ofta i samband med mejl och personer som har en rasistisk åsikt.  

10 Vidare forskning  
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Denna undersökning har på många sätt varit problematisk och intressant. Eftersom det sällan 

tidigare forskats på detta utöver Journalistförbundets undersökningar fanns det inte mycket 

tidigare undersökning att gå efter. För att utveckla vår forskning och även det 

medievetenskapliga forskningsfältet finns det en del andra aspekter att undersöka.  

Utifrån vårt resultat som visar på att ålder kan vara en viktig aspekt i frågan om hot och hat 

skulle man exempelvis kunna göra en grundligare undersökning med journalister med 

betydande åldersskillnad. Det skulle vara viktigt dels för att få en djupare förståelse för hur 

publikens medverkan har förändrats över tid, samt en betydande feministisk undersökning 

som undersöker kvinnans roll som journalist i historien.  

Ett annat resultat av undersökningen var att de som tidigare arbetat på lokaltidningen svarade 

att det finns en markant skillnad mellan lokalpress och kvällspress. Man skulle då kunna 

bredda undersökningen och göra jämförande studier mellan olika typer av journalistik, det vill 

säga undersöka hur publiken utsätter journalister för hot i dem olika genrerna: 

kulturjournalistik, sportjournalistik, lokaltidning m.m.  
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12 Bilagor  
12.1 Bilaga  
 

Hej *namn*! 

 

Vi är två journaliststudenter på Södertörns Högskola och ska nu skriva vår C-uppsats. Vi har 

valt undersöka hotbilden mot svenska journalister och undrar om du skulle vilja ställa upp på 

en intervju om detta. Intervjun kan antingen göras över telefon, eller så kommer vi överens 

om en tid och plats där vi möter upp dig. Vi är flexibla och anpassar oss efter ditt schema.  

Trots att det är ett ämne som det skrivs mycket om, så har vi har märkt att det saknas 

djupgående information om vilka typer av hot och trakasserier som journalister utsätts för. 

Vårt syfte är att komplettera och uppmärksamma hot och trakasserier mot journalister. Vi 

söker både manliga och kvinnliga journalister i olika åldrar. Enligt journalistförbundet är det 

främst kvällspressen som är utsatt för trakasserier, och därför har vi valt att inrikta oss på er.  

 

Källa: Journalistförbundet. Tillgänglig via: 

https://www.sjf.se/nyheter/201606/ledarskribenter-mest-utsatta-for-hot  

 

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till vår undersökning!  

Med vänliga hälsningar 

Maria Axelsson & Line Lundin samt kontaktuppgifter  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.sjf.se/nyheter/201606/ledarskribenter-mest-utsatta-for-hot
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12.2 Bilaga  
 
Intervjufrågor  
 
Namn:  
Ålder:  
Yrkestitel:  
 
Definitioner av hot:  
Trakasserier: På ett upprepat i tiden utdraget sätt medvetet utsätta någon för obehag. 
Kränkande behandling, förfölja, ansätta eller plåga. 
Kränkning: Att förolämpa, skymfa, förnärma någon. Eller, att såra någons känslor. Men 
också att överträda något, gränskränkning, grov kränkning av de mänskliga rättigheterna osv.  
Hot: Med ord tillkännage sin avsikt att tillfoga någon ont, vålla någon obehag, lova någon 
ont.  Hota någon med t ex. straff, hämnd osv. Även att tillkännage sin avsikt i tanke att göra 
något som kan vålla skada. Hota någon med straff, stryk, våld osv. (www.saob.se) 
 

1. Hur länge har du arbetat på Aftonbladet? 

2. Har du upplevt några hot/trakasserier som journalist? (Även på andra arbetsplatser). 
 
3. Tror du att det är någon skillnad på hot/trakasserier mot kvinnliga och manliga journalister? 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
4. Tror du att det är någon skillnad på de hot/trakasserier man kan motta, om man arbetar på 
dagstidningar eller kvällstidningar?  
 
5. Har du arbetat på andra tidningar (icke kvällspress)? Upplevde du någon form av 
hot/trakasserier där? Ge exempel. 
 
6. Hur har hoten/trakasserierna du upplevt i arbetet sett ut? Ge gärna exempel. (Obs, gäller ej 
kollegor). 
 
7. Har det sett olika ut på webben, jämfört med hot/trakasserier som du upplevt ”in person”? 
8. Upplever du att hot/trakasserier som du har fått motta, har ökat under din tid på  
Aftonbladet? Eller har de minskat? 
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9. Har detta påverkat din arbetsförmåga? Vågar du skriva om känsliga ämnen ändå? 

10. Tar du åt dig, eller peppar detta bara dig till att bli ännu bättre? 
11. Något övrigt du vill tillägga? 
 
Det var väldigt intressant att höra dina erfarenheter. Tack för att du ville vara med och bidra 
till vår uppsats! Du får gärna höra av dig om du vill läsa dina citat innan vi publicerar 
uppsatsen, eller om du vill vara anonym. 
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