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Du måtte vara stark  
händer det 

att mänskor säjer 
till mej 

 
Och jag tänker 
på allt som hänt 

– kanske  
jag är stark 

 
Ja, det är väl så  

Jag är väl stark jag 
Starka mänskor böjs inte 

De bryts 
 

och brister  
 

 
(Märta Tikkanen, Århundradets kärlekssaga)



 

 

Abstract  

I den här uppsatsen har emotioner använts som ingång till en narrativ och tematiserande 

intervjuanalys med genusteoretisk utgångspunkt. Fyra kvinnliga yrkesverksamma journalister 

har medverkat i kvalitativa intervjuer med fokus på strategier kring nätmedierat hat. Genom 

att använda Sara Ahmed och Patricia Ticineto Cloughs postmodernistiska teorier, förklaras i 

uppsatsen hur hat på nätet förstås som sociala interaktioner mellan fysiska och teknologiska 

kroppar, där både avsändare och mottagare vägs in. Olika slags coping i form av förnekelse 

och omdefiniering av en hotfull situation samt acceptans av situationen, användes av 

journalisterna för att hantera hat och hot från avsändarna. Uppsatsen har även utgått från 

intervjupersonernas strategier för att synliggöra de patriarkala maktstrukturer som ligger 

bakom hatet och det symboliska våldet. Genom att använda Margareta Melins applicering av 

Bourdieus doxa på journalistiken som fält, har genusstrukturer lyfts fram. Subtilt symboliskt 

våld både från andra inom journalistikbranschen, samt från utomstående, då ofta i form av 

grövre hat och hot, har på så vis uppdagats.  

 

 

Nyckelord: journalistik, kvinnor, genus, fenomenologi, strategier, emotioner, internet, 

kvalitativ intervju, näthat 
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1.  Inledning  

SVT:s Uppdrag granskning sände ett program med namnet näthat som sändes 6 februari 

2013. Under ett inslag i programmet läser flera offentliga kvinnor upp hatbrev de själva 

mottagit. Av dessa är fler flera journalister som till exempel Åsa Linderborg kulturchef på 

Aftonbladet, Sanna Lundell journalist och kolumnist, Ann-Charlotte Marteus ledarskribent på 

Expressen, Fridah Jönsson frilansskribent, Lisa Magnusson frilansjournalist och Anna Klara 

Bratt chefredaktör på Feministiskt Perspektiv.1 Med svart bakgrund sittandes på en pall läser 

de alla upp personliga hatbrev de fått skickat till sig och kollar samtidigt rakt in i 

kameralinsen. Vissa av dem skruvar på sig eller läser med darrig röst, vilket får mig som 

betraktare att tänka på hur berörda de blir av avsändarens utvalda ord och dess kraft. Det är 

inte enbart en följd utav tomma ord – innebörden av orden får journalisterna att känna ett 

starkt obehag som uttrycks i känslor.  

Bakgrund 

I vår vardag går det inte längre att dra en gräns för vad som anses ske i verkligheten och vad 

som sker på internet och på sociala medier. Sociologen Martin Berg, som forskar om teknik 

och kommunikation, använder sig av online och offline för att förklara detta fenomen. 

Användandet av begreppen kan i mångt och mycket vara problematiska att nyttja i en analys 

eftersom människor i dagens samhälle är ofta online och således nåbara, att ständigt vara 

tillgänglig gör att gränsen mellan online och offline suddas ut. Berg menar själv att det är 

problematiska och binära begrepp av samma anledning men å andra sidan tydliggör det för 

läsaren distinktionen.2  

 Danielle Keats Citron är juridikprofessor och har riktat in sig på konsekvenserna av 

näthat. Hon menar att de mest utsatta grupperna är kvinnor, icke-vita, religiösa avvikare samt 

personer med en annan sexuell läggning än heterosexuell.3 Internet möjliggör och underlättar 

gruppers trakasserande, studier visar att grupperna också blir desto mer destruktiva på 

internet. Nätbaserade plattformar tenderar att affirmera negativism bland grupper med 

                                                                                                                                                   
 
1 Sveriges Television, Youtube, Uppdrag granskning Näthat, 6 februari 2013. 
https://youtu.be/k_pLmq8d7Mk 
2 Martin Berg, Netnografi: att forska om och med internet, 1. uppl., (Studentlitteratur: Lund, 2015). s. 11. 
3 Danielle Keats Citron, Civil rights in our information age, The offensive Internet : speech, privacy, and 
reputation (red.) Saul Levmore and Martha C. Nussbaum, (Harvard University Press: Cambridge, 2010), s.31-
32. 
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homogena åsikter, en typ av avhumaniserande för att rättfärdiga hatandet. På samma sätt kan 

Platons exempel med Gyges ring förklara beteendet bakom anonymiteten. 

 I Staten lyfter Platon fram exemplet med herden Gyges som hittar en ring vilket gör 

honom osynlig och således anonym när han vrider på den. Med hjälp av ringen blir han 

rapportör hos kungen av Lydien, förför drottningen, dödar kungen och tar därefter makten 

från honom. Platon menar att även om det fanns två ringar som kunde göra en osynlig när en 

ville, så skulle både den rättrådige och den orättrådige som bar ringarna handla på samma sätt, 

just för att det inte blir några konsekvenser i form av straff på grund av ringens 

osynlighetsgörande.4 Enligt Platon agerar varje individ orätt i fall där hen kan det, eftersom 

det är mer fördelaktigt att handla orätt för den enskilda individen, oavhängigt personens 

moral, om personen är rättrådig eller ej. Det som får oss att agera gott står i relation till våra 

medmänniskor och den sociala tilliten samt moralen som vi etablerat tillsammans. 

 I mångt och mycket kan hatarna fortsätta använda internet som plattform för att skriva 

hot-och hatfullt eftersom anonymiteten, likt den i Gyges ring, hindrar de skyldiga från att 

ställas till svars. Även om ett identitetskrav kanske inte skrämmer iväg flertalet av de extrema 

hatarna, skulle en röjd anonymitet möjligen hindra en del från att hat och hota på nätet, om en 

applicerar Platons resonemang om Gyges ring på denna kontext. Det är anonymiteten som 

skapar en slags tyst acceptans och möjliggör i många fall fortsatt hatande och hotande.  

  Alexandra Sackemark, jurist och Ängla Eklund, juriststudent, belyser att många anser 

att nätmedierade trakasserier inte är så farligt eftersom det inte sker i verkliga livet, eller 

offline, i kontrast till hur allt ändå finns lagrat där eftersom ”internet aldrig glömmer.” Vad 

som skrivs i affekt kan vara svårt att tolka eftersom faktorer som tonfall, språklig melodi och 

kroppsspråk i exempelvis textbaserade sociala medier inte går att läsa ut som vid ett samtal 

öga mot öga. Det finns alltså fler möjligheter till misstolkningar eller missförstånd på internet. 

Med det sagt, när det rör sig om just hat och hot är det desto svårare att misstolka det eftersom 

ordvalen ofta är hårda och sårande.5 

 Kvinnliga journalister är den grupp som uppger att de har tankar på att lämna yrket som 

en konsekvens av hoten mot alla kvinnor, enligt undersökningen från Tidningsutgivarna och 

                                                                                                                                                   
 
4 Platon, Skrifter. Bok 3, Staten, (Atlantis: Stockholm, 2003) s. 72, 2.360c. 
5 Ängla Eklund, & Alexandra Sackemark, ”Yttrandefrihet och näthat”, Hets och hat online: hur journalistiken 
och yttrandefriheten utmanas i Norden, Wadbring, Ingela & Mølster, Ragnhild, (red.) (NORDICOM: Göteborg, 
2015) s. 99-102. 
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Sveriges Radio.6 En tydlig konsekvens av detta kan resultera i att många kvinnor lämnar 

journalistyrket, vilket i sin tur leder till en skev och odemokratisk representation när allt färre 

kvinnors perspektiv lyfts fram i medierna.7 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att fokusera på människan i hatet, inte hatet i människan. Genom den 

här uppsatsen vill jag visa på hatets kraft och hur det påverkar mottagarna i vardagen, i det här 

fallet de kvinnliga journalisterna, i sina offentliga respektive privata roller. Syftet är även att 

undersöka hur hat och hot på nätet påverkar kvinnliga journalister och utröna vilka strategier 

de använder sig av i vardagen. Mina frågeställningar  

 

Vilka vardagliga strategier använder de intervjuade kvinnliga journalisterna mot det 

nätmedierade hatet? 

Relaterat till denna frågeställning vill jag undersöka hur journalisterna eventuellt skiljer på 

yrkesjaget och det personliga jaget. 

Den svenska debatten kring hat och hot på nätet 

Inom journalistkåren har diskussionen kring hat mot journalister funnits i varierande 

utsträckning sedan länge. I takt med sociala mediers framväxt kom diskussionen inom kåren 

att förändras till att handla alltmer om det nätmedierade hatet.8 Inom branschen har det har 

funnits olika strategier för att hantera hat och hot, antingen hålla tyst om de egna 

erfarenheterna för att inte visa näthatarna att de lyckats skrämmas, eller prata om det för att 

påvisa näthatets existens.9 Bortsett från journalistkårens interna diskussioner, så handlade 

debatten inledningsvis om kränkningar på internet, om ungdomar som använde internet som 

plattform för att mobba andra. Då gick det under begreppen cyber-bullying eller nätmobbning 

och olika antimobbningsstrategier togs fram. Under 2013 sändes Uppdrag gransknings 

                                                                                                                                                   
 
6 Tidningsutgivarna rapport Hot, våld och trakasserier mot medier, http://tu.se/wp-
content/uploads/2016/06/Hot_presentation_2016.pdf, (hämtad 2016-12-03) 
7 Magni Olaug Fuglerud, ”Jagede rosabloggere”, Hets och hat online: hur journalistiken och yttrandefriheten 
utmanas i Norden, Wadbring, Ingela & Mølster, Ragnhild, (red.) (NORDICOM: Göteborg, 2015) s. 17. 
8 Torbjörn von Krogh, Medieetik, 1. uppl., (SNS förlag, Stockholm, 2009), s. 47. 
9 Rebecka Bohlin, Tackla hatet: om hot och näthat och hur du skyddar dig, (Ordfront förlag: Stockholm, 2016) 
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program Näthat som nämndes inledningsvis i denna uppsats. Programmet blev en 

ögonöppnare för en stor del av det svenska folket, och gav en inblick i kvinnliga journalisters 

vardag med hot och hat. Även om det sedan tidigare var ett välkänt fenomen med hat och hot 

inom journalistkåren skapades nu en större förståelse hos människor utanför branschen. Flera 

av de medverkande överöstes med nätkärlek, ofta i form av berömmande och stöttade 

kommentarer. Inför valet 2014 trappades hatet och hoten upp igen. Efter att programmet sänts 

i april 2013 startade Researchgruppen10, en tjänst de kallade Hatet, där de som var drabbade 

av hat och hot kunde skicka in de mejladresser som de mottagit det ifrån. På så sätt kunde de 

urskilja vilka grupper som var mer utsatta under vissa perioder.11 

 Den 3 mars 2014 skrev journalisten Irena Pozar en krönika angående jämställdhet som 

publicerades på nyhetssajten Nyheter24 i mars 2014.12 När hon därefter fick sexistiska hat- 

och hotkommentarer gick hon vidare med en polisanmälan. Den 19 september 2014 kom 

domen mot gärningsmannen som fälldes för ofredande och dömdes i Stockholms tingsrätt till 

böter och skadestånd på 5 000 kronor. Få polisanmälda fall leder till en fällande dom. Med 

siffror från Brottsförebyggande rådets rapport från året 2015, lades 96 procent av de 

polisanmälda fallen ned gällande hot och kränkningar som skett på internet mot enskilda 

personer.13 

 Under våren 2015 fick journalisten Alexandra Pascalidou en hatstorm innehållandes 

rasistiska och sexistiska påhopp efter att ha medverkat i Ring P1. Det resulterade i att hon 

beslutade sig för att ta en time-out från programmet, men kom sedan tillbaka efter att ha fått 

stöd från det svenska folket. 

 I februari 2016 la justitie- och migrationsminister Morgan Johansson fram ett lagförslag 

för reglering av hat och hot på nätet. Om den går igenom kan lagen börja gälla i juli 2017.  

Johansson uttryckte sig på följande sätt om den nuvarande lagstiftningen; 

 

Den lagstiftning vi har idag ger inte tillräckligt skydd åt de unga, framförallt tjejer, 

som utsätts [för] hot, hat och sexuella trakasserier. Det samma gäller för 

                                                                                                                                                   
 
10 Researchgruppen består av en grupp frilansande journalister och jurister som granskar högerextremistiska 
rörelser och näthatare i Sverige.  
11 Bohlin, 2016, s. 225. 
12 Irena Pozar, Män måste backa, ta ett steg åt sidan och hålla käften, Nyheter24, 
http://nyheter24.se/nyheter/kolumner/763711-man-maste-backa-ta-ett-steg-at-sidan-och-halla-kaften, (hämtad 
2017-02-14) 
13Frida Andersson, Kerstin Nelander Hedqvist & David Shannon, Brottsförebyggande rådet rapport, 
”Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet 2015”, 
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journalister och andra som deltar i det offentliga samtalet. Mer ansvar måste också 

läggas på utgivarna eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en 

pågående kränkning.14 

 

Senare samma år startade Mina Dennert Facebookgruppen ”Jag är här” av anledningen att hon 

ville förändra det svenska debattklimatet på nätet till att bli mindre hatiskt, rasistiskt och 

sexistiskt. Intentionen var att medlemmar i gruppen som bestod av privatpersoner skulle 

bemöta hatet med sakliga argument och god ton.15 

Begrepp och ordval 

Här introduceras och förklaras en del begrepp som kommer användas i teori- och 
analysdelen av uppsatsen. 

Hatare – inte detsamma som nättroll 

Lingvisten Claire Hardaker, har riktat in sin forskning på bland annat ’trolls’ eller på svenska 

känt som ’nättroll’. Begreppet har enligt henne cirkulerat sedan 1980-talet, för att sedan ha 

smugit sig in i vår tid mer och mer, och används idag på många olika sätt. Nättrollens syfte 

beskriver hon som följande ”Trolling is generally used to describe online antagonism 

undertaken for amusement’s sake”.16 I svensk kontext används nättroll som begrepp tämligen 

flitigt av såväl medier som privatpersoner. Ingela Wadbring, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, använder troll som begrepp för att förklara de som står bakom 

kränkningar, hot och hat och begreppet trolling för deras beteende, i sin artikel ”Trollen i 

nätskogen”.17 

 Jag vill i den här uppsatsen vara tydlig med att hatet som nämns häri inte är från nättroll, 

då det kan anses som en förminskning av trakasserierna mottagarna utsätts för. På det sättet 

                                                                                                                                                   
 
https://www.bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759985c/1422612591546/2015_6_Polisanmälda+hot+och+kr
änkningar+mot+enskilda+personer+via+internet.pdf (hämtad 2017-01-06) 
14 Regeringen, Förslag på ny lagstiftning mot näthat, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-pa-ny-lagstiftning-mot-nathat/, (hämtad 2017-01-
07) 
15 John Falkirk, Facebookgruppen Jagärhär ska motverka hat på nätet, Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/facebookgruppen-jagarhar-ska-motverka-hat-pa-natet/ (hämtad 2017-02-20). 
16 Claire Hardaker, "'I refuse to respond to this obvious troll': an overview of responses to (perceived) trolling." 
Corpora 10, no. 2, 2015: s. 202. Communication Source, EBSCOhost (hämtad 2016-11-17). 
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skiljer sig nättrollen alltså från hatarna som jag skriver om i den här uppsatsen, vars syfte är 

att skriva nedlåtande för att såra, trycka ner och skrämma den andre. Därför har jag använt 

mig av begreppen hataren, avsändaren eller den skyldige. 

Skillnaden mellan känsla, emotion och affekt 

Känsla och att känna känslor är vedertagna ord och uttryck i det vardagliga språket men vad 

är således skillnaden mellan dessa och mer vetenskapliga begrepp som affekter och 

emotioner? Filosofen Dylan Evans, förklarar emotioner som ett internationellt språk som alla 

människor förstår.18 Sociologen Åsa Wettergren definition lyder ”Med känsla kan ibland 

avses de sinnesförnimmelser och upplevelser som en person erfar inåt medan emotion då står 

för vad han eller hon kommunicerar utåt, genom uttryck.”19 Känslor är på så sätt individuella 

upplevelser baserat på var och ens tidigare erfarenhet och historia, medan emotioner är 

kollektivt igenkännbara. En pratar då om att agera i affekt eller skriva i affekt, vilket innebär 

att agera spontant och på det som upplevs i stunden rent kroppsligt. Känsla och affekt är 

enbart möjligt att sära på analytiskt, då de bör förstås som cirkulära processer vilket gör det 

svårt att veta var den ena börjar och den andra tar vid.20 Men det råder olika definitioner av 

begreppen inom fenomenologin, och en del teoretiker går emot den vetenskapliga 

uppdelningen av dessa då det blir en för simpel bild av känslor, eftersom de inte ses som 

någon process utan snarare som något statiskt i kroppar.  

 

 

                                                                                                                                                   
 
17 Ingela Wadbring i ”Trollen i nätskogen”, Hets och hat online: hur journalistiken och yttrandefriheten utmanas 
i Norden, Wadbring, Ingela & Mølster, Ragnhild, (red.) (NORDICOM: Göteborg, 2015), s. 66. 
18 Dylan Evans, Emotion: the science of sentiment, (Oxford University Press: Oxford, 2001). s. 11. 
19 Åsa Wettergren, Emotionssociologi, 1. uppl., (Gleerups utbildning: Malmö, 2013). s.16. 
20 Madeleine Kleberg, ”Medieforskningens känsla för kön”, Mediers känsla för kön: feministisk medieforskning, 
red. Kleberg, Madeleine & Hirdman, Anja (Nordicom: Göteborg, 2015) s.27. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Nedan förklaras de teoretiska utgångspunkter som används i den här uppsatsen i form av 

strategier, genus och the affective turn, samt tidigare forskning inom dessa fält.  

Hat på nätet  

En del har skrivits på ämnet näthat riktat mot vuxna inom medie- och 

kommunikationsvetenskap och sociologi, juridik samt psykologi. Jag kommer i det följande 

sammanfatta forskningen inom dessa olika vetenskapliga inriktningar.  

Eftersom internet kom in i svenska hushållen under 90-talet och med det följde sociala 

medier, är således hat på nätet inte ett särskilt gammalt fenomen. Enligt en rapport från 

Internetstiftelsen som kom 2016 hade omkring 51 procent av de svenska hushållen tillgång till 

internet år 2000, när undersökningarna påbörjades. I dag 16 år senare, har 93 procent av 

svenskarna tillgång till internet i hemmet.21 Hatet är inte nytt men tar nya vägar, vilket internet 

och tillgången till det har möjliggjort genom att verka som en ny arena. Det är först på senare 

år som forskning har koncentrerats på området när det kommer till hat riktat mot vuxna på 

nätet.  

Måns Svensson och Karl Dahlstrand, båda rättssociologer, skrev på uppdrag av 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, rapporten ”Nätkränkningar: en studie av 

svenska ungdomars normer och beteenden” som kom ut 2014. Rapporten visar på att yngre 

personer i åldern 16-25 i högre utsträckning känner sig kränkta på internet än äldre personer i 

åldern 31-40, och desto fler kvinnor än män känner sig utsatta för kränkningar.  

 Svenska journalistförbundet gav 2014 ut rapporten Enkät om kränkningar och 

påtryckningar mot journalister, där de frågade journalister ifall trakasserierna eller hoten hade 

inverkan på deras rapportering. Där svarade 30 procent att de kände mer eller mindre att det 

påverkade deras rapportering. 25,1 procent uppgav att de undvikit att skriva om vissa personer 

eller ämnen till följd av att de blivit utsatta för trakasserier eller hat och hot.22 

Mårten Schultz, professor i civilrätt, har skrivit om hat på nätet utifrån ett juridiskt 

perspektiv och fokuserar på vilka rättigheter och möjligheter den svenska lagstiftningen 

                                                                                                                                                   
 
21 Pamela Davidsson & Olle Findahl, Svenskarna och internet 2016, 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf (hämtad 2016-11-14) 
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tillhandahåller. 2013 utkom första upplagan av boken Näthat: rättigheter och skyldigheter 

vars syfte var att ge alla som kände sig svikna av rättsväsendet en inblick i lagar gällande 

kränkningar på nätet, då han ansåg att det fanns en stor kunskapslucka i ämnet.  

I Brottsförebyggande rådets rapport ”Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda 

personer via internet”, från 2015 framkommer det att flertalet anmälda brott emot hat och hot 

på nätet läggs ned. Enligt rapporten beror det dels på dåligt samarbete i olika delar i 

rättskedjan samt det faktum att internetaktörer inte vill ge ut information om sina användare, 

vilket möjliggör att den skyldige kan vara anonym.23 

 

Den affektiva vändningen  

Enligt Madeleine Kleberg, medie- och kommunikationsvetare, har fokus inom 

medieforskningen legat på känslomässiga reaktioner som framkallas, men främst med fokus 

på våld eller barn och ungdomar. Hon hävdar även att sociala medier och internet möjliggör 

känslomässiga reaktioner som kroppsliga.24 

 Kulturteoretikern och fenomenologen Sara Ahmed, uppmanade med sin bok Cultural 

Politics of Emotion 2004, till en affektiv vändning inom forskningen, det vill säga att 

forskningen skulle lyfta emotionernas perspektiv. Ahmed ser inte enbart känslor som 

egenskaper hos kroppar utan något som skapar och formar kroppar. Emotioner är alltså inte 

något inomkroppsligt som ibland bubblar upp till ytan utan något som ständigt görs i samband 

med socialt interagerande.25  

 Patricia Ticineto Clough, sociolog och genusvetare, författare till The affective turn: 

theorizing the social från 2007, menar att affekter inom forskningen är nödvändig för att 

kunna teoretisera det sociala samhället. Affekter kan användas som underlag av potentiella 

kroppsliga reaktioner, vilka ofta är autonoma svar som står över det egna medvetandet.   

 I Stormens öga, 2015, av Mia-Marie Hammarlin, docent i etnologi och medieforskare, 

beskrivs the affective turn som en nödvändig förändring inom akademin där nya sociala och 

                                                                                                                                                   
 
22 Svenska journalistförbundet, Enkät om kränkningar och hot mot journalister - december 2014, 
https://www.sjf.se/om-oss/vi-tycker/rapporter (hämtad 2016-01-29) 
23 Andersson, Nelander Hedqvist & Shannon, 2015, 
https://www.bra.se/download/18.5e2a4a6b14ab166759985c/1422612591546/2015_6_Polisanmälda+hot+och+kr
änkningar+mot+enskilda+personer+via+internet.pdf (hämtad 2017-01-06) 
24 Madeleine Kleberg, ”Medieforskningens känsla för kön”, Mediers känsla för kön: feministisk medieforskning, 
red. Kleberg, Madeleine & Hirdman, Anja (Nordicom: Göteborg, 2015) s.27. 
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socialpsykologiska perspektiv på just känslor lyftes fram i början på 2000-talet.26 Vikten av att 

skildra emotioner inom olika institutioner för att skapa en bredare akademisk skildring var på 

tapeten, men samtidigt finns de som ifrågasätter att denna vändning verkligen har skett. Enligt 

Hammarlin skedde förändringen under 2000-talets början, från att emotionerna skildrades 

psykologiskt och medicinskt kopplat till individen till att säga något om inte bara oss själva 

utan också vår omgivning. Emotioner är både individuella och kollektiva i den mening att ett 

rum som fylls av till exempel oro kan smitta likt en löpeld.27  

 ”För att förstå mänskligt handlade gäller det alltså inte att förstå hur människor tänker, 

vi måste också förstå vad de känner.”28 Inom samhällsvetenskapen har känslorna fått ta steget 

tillbaka för förnuftet och det rationella inom det västerländska moderna samhället. Den 

konventionella synen på känslor är att de platsar i den privata sfären, medan den offentliga 

sfären som utgörs av politik, arbete, ekonomi och vetenskap är icke-emotionell. Åsa 

Wettergren skiljer på traditionellt handlande och affektivt handlande, där traditionellt 

handlande där ett nästintill kalkylerat sätt att se och förstå känslor har präglat synen under de 

senaste två seklerna, och än i dag undviker människan att tala om känslor i situationer där 

seriositet och rationalitet erfordras.29 Jonas Frykman, etnolog skriver om hur det upplevda 

ibland kan vara svårt att sätta ord på. Särskilt när det kommer till traumatiska erfarenheter, då 

kan intersubjektiviteten visa att vi delar dessa känslor med andra.30 
Sara Ahmed vill ändra på bilden av känslor av något som är till något som en gör. Känslor 

finns inte statiskt i våra kroppar utan med socialt interagerande är det något som produceras. 

Emotionerna och dess processer bör ses som något cirkulärt och inte statiskt. Ahmed 

argumenterar för att en för snäv uppdelning tar bort den egna erfarenheten av att vara och ha 

en kropp.31 

 Patricia Ticineto Clough bygger sin teori kring Spinoza’s filosofi gällande interaktionen 

mellan kroppen och förståndet, vilken styrs mycket kring nya dimensioner av socialisering 

vilket internet möjliggör; därför är ett nytt fokus kring hur emotioner skapas nödvändigt. 

Detta grundas utifrån tesen att emotioner inte skapas i vakuum, att de är beroende av en social 

kontext – en interaktion. Med andra ord, är de så kallade ’pre-social’ vilket innebär att den 

                                                                                                                                                   
 
25 Sara Ahmed, The cultural politics of emotion, 2. uppl., (Edinburgh University Press: Edinburgh, 2014) 
26 Mia-Marie Hammarlin, I stormens öga, (Hammarlin bokförlag: Båstad, 2015), s. 19. 
27 Hammarlin, 2015, s. 21–22. 
28 Wettergren, 2013 s. 11. 
29 Wettergren, 2013 s.11. 
30 Jonas Frykman, Berörd: plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys, Carlsson, Stockholm, 2012, s. 
167. 
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traditionella relationen gällande förnuft och kropp inte är tillräcklig för att förstå sig på att de 

genererar emotioner; kroppen måste utökas till även den icke-organiska kroppen, det vill säga 

de teknologiska kropparna. Ett sådant synsätt breddar fundamentalt för vilka sätt vi 

socialiserar, och därför även på vilka sätt emotioner genereras.32 När en person skrattar åt en 

punchline så blir den affektiva effekten att hen skrattar, en kroppslig effekt som är svår att 

styra.33 Människan blir aldrig helt medveten om de autonoma känslorna hävdar Ticineto 

Clough.34  

 

Coping och försvarsstrategier  

Strategier används av människan för att klara av jobbiga situationer. Enligt 

sociologiteoretikern Jonathan H. Turner och socialpsykologen Jan E. Stets är det vanligt 

att försvarsmekanismer och defensiva strategier utvecklas och används för att kunna 

skydda det egna jaget och dess självförtroende, när människan utsätts för yttre 

påfrestningar.35 Olof Rydén, professor i personlighetspsykologi och Ulf Stenström, 

docent i psykologi, förklarar försvarsmekanismer på följande vis, ”Försvarsmekanismer 

är omedvetna manövrar som i första hand skyddar individen mot smärtsamma känslor, 

t.ex. ångest, skam, nedstämdhet, känsla av övergivenhet eller hjälper oss att upprätthålla 

en intakt självbild då den hotas.”36 Rydén och Stenström uppger att 

försvarsmekanismerna, till skillnad från copingstrategierna, uppkommer i barndomen, 

under individens tidiga utveckling men stabiliseras och mognar senare i vuxen ålder.37 

En människa som har flera sätt eller typer av försvar och använder dessa flexibelt har 

bättre anpassningsförmåga än den som är begränsad till få. Det finns flera olika 

                                                                                                                                                   
 
31 Ahmed, 2014. 
32, Patricia Ticineto Clough & Jean O'Malley Halley, (red.), The affective turn: theorizing the social, (Duke 
University Press: Durham, 2007) (red) 2007, s. 2. 
33 Athena Athanasiou, Pothini Hantzaroula, & Kostas Yannakopolous, Towards a New Epistemology: The 
"Affective Turn": Historein vol. 8, s. 11. 2008. Tillgänglig via: 
http://www.nnet.gr/historein/historeinfiles/histvolumes/hist08/historein8-intro.pdf (hämtad 2017-01-30) 
34 Ticineto Clough, 2007, s. 2. 
35 Jonathan H Turner. & Jan E Stets, The sociology of emotions, (Cambridge University Press: New York, 2005) 
s. 299. 
36 Olof Rydén & Ulf Stenström, Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom, 4. uppl., (Sanoma 
utbildning: Stockholm, 2015) s. 112-113 
37 Rydén & Stenström, 2015, s. 113. 
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försvarsstrategier där förnekelse ses som en av de vanligaste.38 Coping pågår under en 

längre tid och sker när en människa ställs inför uppgifter eller problem som påverkar 

denne att söka olika anpassningsstrategier, för att kunna hantera de kortsiktiga eller 

långsiktiga svårigheterna.39 

 Claire Hardaker, lingvist vid Lancanster University, tar upp olika strategier som 

mottagarna använder sig av för att hantera avsändarna, så kallade trolls på nätet. Hon 

kom fram till att de vanligaste strategierna är när det kom till hur mottagare hanterade 

trolls eller trolling var engage, ignore, expose, challange, critique, mock, reciprocate.40 

 
 

Genus 

Genusteorier utgår från att det finns en orättvisa kring hur män och kvinnor behandlas olika i 

samhället. Det kopplas tillbaka historiskt då en utgick från biologiska skillnader mellan män 

och kvinnor som i förlängning var ett sätt att bibehålla de roller som de socialt tillskrevs. 

Kvinnor var länge uteslutna från den offentliga sfären eftersom deras plats var i hemmet med 

hussysslor och barnavård, medan männen ofta höll på med tankekrävande eller tungt fysiskt 

krävande arbete.41  

 Inom genusteorier finns inga biologiska skillnader som skapar obalans i samhället utan 

det bygger på sociala konstruktioner. Genus kan beskrivas som det socialt konstruerade 

”könet” eller den könsroll och könsidentitet en person har, medan det fysiologiska könet är 

det en tilldelas vid födelsen av samhället. Med andra ord är genus något en gör medan kön är 

något en föds med.42 På så sätt kan en säga att genom handlingar skapas och upprätthålls 

könsroller. Den sociala konstruktionen har skapat och försätter skapa ett förtryck mot kvinnor 

även i dag då de sociala konstruktionerna håller dem kvar i position som är underordnade 

männens, vilket genusteorier vill belysa.   

 Medie- och kommunikationsvetaren Margareta Melin har forskat inom journalistik och 

medie- och kommunikationsvetenskap med ett feministiskt forskningsperspektiv. Hon har 

                                                                                                                                                   
 
38 Rydén & Stenström, 2015, s. 114. 
39 Rydén & Stenström, 2015, s. 105. 
40 Claire Hardaker, "'I refuse to respond to this obvious troll': an overview of responses to (perceived) trolling." 
Corpora 10, no. 2: 201–229. Communication Source, EBSCOhost (hämtad 2016-11-17). 
41 Jane Freedman, Feminism: en introduktion, 1. uppl., (Liber: Malmö, 2003), s. 23. 
42 Freedman, 2003, s. 24. 
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utgått från Pierre Bourdieus maktteori och analyserat hur makten bibehålls inom 

journalistiken.  Journalistiken ses som ett socialt fält där aktörerna är indelade hierarkiskt efter 

habitus, ett omedvetet förkroppsligande av hur sociala strukturer tar sig i uttryck. Habitus är 

inte fixerat utan varierar utifrån kontext och miljö. Kapital är däremot sociala, kulturella eller 

symboliska tillgångar. Inom journalistiken kan doxan beskrivas som hur journalisten tänker, 

vad hen säger och hur hen gör sina intervjuer och texter, men även hur hen klär sig, något som 

Melin kallar journalistkultur. Folk har således olika habitus beroende på deras positioneringar 

i det invanda tankemönstret, doxan. Doxan tas för givet och anses vara sunt förnuft. Olika 

grupperingar vill fastställa och definiera doxan, eller journalistkulturen där de som sitter på 

makten, i det här fallet män, kan definiera den. De olika politiska, privata och professionella 

dimensionerna tenderar att flyta samman vilket gör att hur journalisten agerar på redaktionen, 

även flyter ihop med hur hen agerar i privatlivet. Utifrån Zygmunt Baumans teori kring 

’liquid life’ förklarar Melin denna sammanflätning i dagens digitala samhälle.43  

Det finns olika tillvägagångssätt för att upprätthålla hegemonin, till exempel genom 

symboliskt våld som tar sig i uttryck i form av bland annat härskartekniker. Det kan ta sig i 

uttryck av mer påtagliga maktutövandet i form av sexuella påhopp och förminskning till mer 

subtila uttryck så som att avbryta när en kvinna pratar under till exempel ett redaktionsmöte.44 

De som står utanför, de oppositionella, besitter en alldoxa, det vill säga en alternativ 

världssyn. Till skillnad från Bourdieu anser Melin att det visst förs en kamp om definitionen 

av doxan inom journalistiken, vilket gör det att det journalistiska fältet inte är doxiskt. 

Genusforskning inom det journalistiska fältet   

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, lyfter fram den förlegade 

uppdelningen av den offentliga sfären som manligt könad gentemot den privata sfären vilken 

setts som en kvinnlig domän. Vidare skriver Jarlbro att kvinnor blir kränka i egenskap av 

privatpersoner medan män kritiseras i större grad baserat på deras offentliga roll. När kvinnor 

således lämnar den privata sfären och äntrar den offentliga, både tillåts och uppmuntras 

förolämpningar öppet, på grund av traditionella, kulturella föreställningar som fortfarande 

                                                                                                                                                   
 
43 Margareta Melin, ”Fäktas genom att fly: omförhandlad journalistik med digitala hjälpmedel” Mediers känsla 
för kön: feministisk medieforskning, red. Kleberg, Madeleine & Hirdman, Anja (Nordicom: Göteborg, 2015) s. 
175-176. 
44 Melin, 2015, 177, 180. 
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förknippar kvinnor mer med den privata sfären. I jämförelse med män, som traditionellt sett i 

högre grad har förknippats med, och getts utrymme att agera på, den offentliga arenan. 45 
 Vidare går det att koppla till det journalistiska yrket som traditionellt manligt kodat 

vilket på samma sätt som Jarlbros teori om offentligt versus privat, gör de svårt att ta sig in på 

en manligt kodad arena.46 Fortfarande sitter främst män på maktpositioner inom de stora 

mediebolagen vilket reproducerar en cementerad maktstruktur.47  

  Magni Olaug Fuglerud, med en master i språk, kultur och digital kommunikation, 

skriver i Nordicoms temanummer Hets och hat att näthat bör tas på större allvar, särskilt när 

en av följderna blir att kommentarsfälten stängs och att kvinnor undviker offentligheten på 

grund av rädsla för hat och hot.48 Torbjörn von Krogh, medieforskare, lyfter hur internet 

tenderar att vara en plats där yttrandefrihetens lagar och regler inte appliceras, där en 

människa kan agera orätt utan vidare följder.49  

 I en undersökning från Ipsos gjord på uppdrag av Tidningsutgivarna och Sveriges Radio 

2016 undersöktes hur 619 svenska journalister såg på hot och hatet inom branschen. Av de 

svarande i undersökningen arbetade 69 procent med radio och 31 procent med tidningar eller i 

ett mediehus. I rapporten svarade 67 procent att hoten ökat, och 63 procent att trakasserierna 

har ökat de senaste två åren. 31 procent män respektive 36 procent kvinnor svarade att de 

utsatts för hat eller trakasserier de senaste 12 månaderna. 19 procent av kvinnorna uppgav att 

hoten innehåller sexuellt våld riktat mot den egna personen medan av männen får 2 procent 

samma typ av hot. 53 procent av kvinnorna uppger att hot leder till personlig rädsla och oro. 

När det gäller trakasserier svarade då 32 procent av kvinnorna att det leder till personlig rädsla 

och oro. Enligt undersökningen från Tidningsutgivarna och Sveriges Radio är även kvinnorna 

den grupp som uppger att de har tankar på att lämna yrket som en konsekvens av hoten mot 

alla kvinnor.50  

   

                                                                                                                                                   
 
45 Gunilla Jarlbro, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 40. 
46 Deborah Chambers & Linda Steiner, ”The changing status of women journalists” I The Routledge companion 
to news and journalism, Stuart Allan, (red.), London/New York: Routledge, 2012, 49–59. 
47 Maria Edström & Josefine Jacobsson, Räkna med kvinnor Global Media Monitoring Project 2015. Nationell 
rapport Sverige. Göteborgs universitet, 2015,  
http://jmg.gu.se/digitalAssets/1559/1559115_rakna-med-kvinnor-2015.pdf, hämtad 2016-11-01)  
48 Olaug Fuglerud, 2015 s. 14-17. 
49 Torbjörn von Krogh, Medieetik, 1. uppl., (SNS förlag, Stockholm, 2009), s. 48. 
50 Tidningsutgivarna rapport Hot, våld och trakasserier mot medier, http://tu.se/wp-
content/uploads/2016/06/Hot_presentation_2016.pdf, (hämtad 2016-12-03) 
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3. Metod 

Genom att använda kvalitativa intervjuer som metod så möjliggörs ett närmande av 

intervjupersonernas egen livsvärld och tankar kring hat på nätet som vi annars inte kunnat ta 

del av, ifall de inte blivit intervjuade om deras egna erfarenheter. Det blir ett sätt att komma 

nära, observera och synliggöra sådant som de själva kanske inte reflekterat över.  

Valet av metod är en tematiserande och narrativ intervjuanalys, som valts för att kunna lyfta 

fram intervjupersonernas erfarenheter som sedan knyter an till olika teman i form av 

strategier. Genom att använda sig av en tematiserande analysmetod kan forskaren 

utkristallisera övergripande och underliggande teman i empirin. Materialet i form av inspelade 

intervjuer bearbetades och lyssnades igenom flera gånger för att kunna utröna dessa teman.51 

Samtidigt har en narrativ analysmetod använts, där varje intervju i sin helhet ses som en 

berättelse.52 På så sätt skapas en mer närgående intervjuform med intervjupersonen och 

dennes berättelse i fokus. I vissa fall har jag sammanfattat innehållet i berättelsen och i andra 

fall låtit citaten förmedla detta. 

 Frykman och Gilje lyfter fram fenomenologin när intervjuaren vill gå till källan för det 

upplevda, det vill säga upplevaren, och dess kropp och sinne med dennes livsvärld 

innehållandes personer, platser, känslor och ting.53  

 Valet av intervju som metod baseras på att personer som själva utsatts för hat på nätet är 

också de som bäst kan dela med sig av sina upplevelser och således skapa en större förståelse 

hos andra. I fall där fokus ligger på intervjupersonens levda erfarenheter, är enskilda 

intervjuer en passande metod för att kunna bearbeta materialet.54 Jag har medvetet valt en mer 

informell intervjuform just för att kunna komma intervjupersonen nära och prata om känsliga 

privata erfarenheter kopplat till yrket som journalist. Det kan för intervjupersonen kännas som 

hon blottar sig själv när en snabbt ska komma in på ämnen som är svåra att prata om med 

någon en inte har någon relation till sedan tidigare.  

 En av grundpelarna inom etnologin, som jag inspirerats av till den här uppsatsen, är att 

alla människor bär på berättelser som kan säga något om vår samtid och dess normer. Det 

viktiga med arbetet är inte att nå eller synliggöra en ’sanning’ utan ta del av enskilda 

                                                                                                                                                   
 
51) Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. uppl., (Studentlitteratur: Lund, 
2014) s. 173. 
52 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 194. 
53 Jonas Frykman & Nils Gilje (red.), Being there: new perspectives on phenomenology and the analysis of 
culture, [Ny utg.], (Nordic Academic Press: Lund, 2009) s. 16. 
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kvinnliga journalisters erfarenheter av hat på nätet vilket också är därför valet av metod 

lämpar sig bra för mitt arbete. Jag har valt att använda mig av emotioner som en ingång i 

intervjuerna för att i min analys belysa de maktstrukturer som figurerar inom journalistiken.  

 

Material och urval 

 Enligt en undersökning från Tidningsutgivarna är det inte avsevärt fler kvinnor som 

utsätts för hat än män. Skillnaden är vilken sorts hat de får, där kvinnor får mer hat baserat på 

deras kön - sexistiskt hat. Fler kvinnor är också benägna att lämna journalistyrket på grund av 

rädsla för hot och hat,55 vilket nämndes ovan. I fall kvinnor lämnar journalistyrket, leder det i 

sin tur till en skev rapportering i medier när allt fler mäns men färre kvinnors perspektiv lyfts 

fram.  

 För att få en bredd på intervjupersonerna när det kommer till arbetserfarenhet, ålder och 

etnicitet har jag kontaktat olika redaktioner, svenska journalistförbundet och mejlat direkt till 

journalister. De som deltagit som intervjupersoner har svarat att de har fått hat eller hot, i 

olika grader.  

 Det går inte att undkomma att journalister som får hat och hot är ett känsligt ämne att 

undersöka, vilket har varit påtagligt när jag skickat mejl och fått väldigt få svar tillbaka. 

Många journalister har tipsat vidare eller svarat att de inte får så mycket hat eller ”inte är 

jättedrabbade”. Det kan vittna om en normalisering kring hat och hot, alternativt att frånvaron 

av svar kan bero på att de inte vill prata om det för att väcka jobbiga tankar och känslor. De 

flesta jag hört av mig till har uppgett att de ändå känner någon som drabbats av hat eller hot 

på nätet, och flera har gett tips om andra journalister att kontakta. Jag hade gärna intervjuat 

fler kvinnliga journalister, men efter idoga försök att hitta informanter till studien fick jag 

nöja mig med fyra intervjuer. Det är ett litet material vilket kan ses som en brist, men min 

avsikt är å andra sidan inte att skapa generaliserbara resultat.56 Istället är mitt syfte att 

undersöka individens vardagserfarenheter av denna problematik. Genom att gå till 

                                                                                                                                                   
 
54 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 142. 
55 Tidningsutgivarna rapport Hot, våld och trakasserier mot medier, http://tu.se/wp-
content/uploads/2016/06/Hot_presentation_2016.pdf, (hämtad 2016-12-03) 
56 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Studentlitteratur: Lund, 1997) s. 98. 



 

 
16 

huvudkällan som utsätts, kan jag få fram journalisternas egna upplevelser, vilket genererar 

subjektivt sanna och viktiga bilder från var och en.57  

Tillvägagångssätt och kritiska reflexioner  

Då mitt fokus har legat på känslor och informantens egen livsvärld valde jag att låta 

intervjuerna äga rum vid fysiska möten och uteslöt helt telefonintervjuer.58 Det beror främst 

på att empirin skulle kunna ha blivit lidande ifall känslor, gester och tonfall inte kunnat tolkas. 

Med ett personligt möte möjliggörs således ett större analysmaterial. Eftersom mitt 

forskningsämne näthat, är ett känsligt ämne fanns det en större möjlighet att 

intervjupersonerna skulle öppna upp sig mer och känna förtroende för mig som intervjuare vid 

ett personligt möte, än vid till exempel en telefonintervju.  

 Jag har inspirerats av en narrativ analys, vilket innebär en berättande karaktär, där flera 

av frågorna är ställda på ett sätt som uppmuntrar till berättande.59 Genom att ställa öppna 

frågor under intervjun skapades ett brett material att analysera. Intervjuerna utgick från ett 

intervjufrågeformulär, men det följdes inte till punkt och pricka, utan intervjun anpassades 

efter intervjupersonen och fick växa fram organiskt under mötet. Intervjuerna sträckte sig 

mellan 60-90 minuter vardera, vilket var en bra tidsavgränsning för att hinna gå igenom 

frågorna. Intervjuerna utfördes i Stockholm och Malmö mellan 23 november – 6 december 

2016.  

 Jag har medvetet valt en ledig intervjustil för att intervjupersonerna ska känna 

förtroende och kunna öppna upp sig för mig som forskare.60 Mycket tid har lagts på förarbetet 

att hitta kvinnliga journalister som kunnat tänka sig att bli intervjuade på ämnet, vilket jag 

gjort genom att ta kontakt med enskilda journalister, redaktioner och förbund. Enligt Steinar 

Kvale, professor i pedagogisk psykologi är inte själva intervjun särskilt tidsödande utan det är 

efterarbetet som kräver mycket tid.61 För min del har både för- och efterarbete varit 

tidskrävande. Att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod innebär att forskaren i 

större utsträckning skapar sitt material själv, istället att använda redan befintligt material att 

utgå från vid analys. Två av intervjuerna har utförts i Stockholm, vilket har krävt både tid och 

                                                                                                                                                   
 
57 Kvale & Brinkmann, 2014, s.156–158. 
58 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 190. 
59 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 194. 
60 Catrin Norrby, 2014, s. 60. 
61 Kvale, 1997, s. 99. 
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resurser för att ta sig dit. Intervjuerna har spelats in under mötena efter förfrågan om 

samtyckte. Därefter har jag lyssnat igenom intervjuerna flera gånger för att utröna 

gemensamma nämnare i de olika narrativen. Jag har lagt stor möda på att detta och sedan 

transkriberat särskilt intressanta partier där intervjupersonerna berört samma ämnen eller 

strategier, vilket utgjort grunden för den tematiserande och narrativa analysen. När den 

tidsödande transkriberingen var klar erbjöd jag intervjupersonerna att se över sina citat. Att 

erbjuda citatkoll har varit av stor vikt eftersom hat och hot mot den enskilda personen är 

känslig information. Citatkoll bidrar till att deltagarna känner trygghet med att deras citat 

publiceras.62 De medverkandes namn har anonymiserats av anledningen att intervjuerna 

känsliga karaktär men även för att lägga huvudfokus på det som sägs snarare än 

intervjupersonerna som individer.  

 Det råder blandade erfarenheter hos informanterna kring hur redaktionerna hanterar hat 

och hot. I viss mån kan intervjupersonen uttala sig varsammare om sin arbetsplats än vad hon 

hade gjort ifall det vore ett vanligt samtal och inte ett forskarsamtal som leder till en uppsats, 

för att inte stöta sig med sin arbetsgivare. I en av intervjupersonernas fall, uttalar hon sig i 

egenskap av chefredaktör vilket kan resultera i en agenda att porträttera sin tidning på ett 

positivt sätt.63   

 Jag har förstått under arbetets gång att flertalet inte känner sig så bekväma med att 

träffas och berätta om hat och hot de själva mottagit. Det kan bero på flera saker, såsom att 

journalister har det stressigt och inte har tid att ses, att de inte vill lägga tid på att prata om 

känslo- och tankemässigt krävande ämnen för en utomstående. Eller att de inte tycker att de 

inte fått så mycket hot och hat, vilket kan vara del av en normaliseringsprocess. Då har jag 

varit tydlig med att formulera att det inte rör sig om mängden hat och hot; det väsentliga för 

denna uppsats är således deras erfarenhet och tankar om hatet och hoten.  

Intervjuperson A, född 1973 politisk redaktör på en regional nyhetstidning, tidigare 
frilansande journalist. 
Intervjuperson B, född 1967 chefredaktör på en tidning om jämställdhet, tidigare chefredaktör 
på en socialistisk tidning. 
Intervjuperson C, född 1992, krönikör på en regional tidning, tidigare krönikör på Metro. 

Intervjuperson D, född 1977, frilansande journalist, tidigare arbetat bland annat på Sveriges 
Radio som radiovärd. 

                                                                                                                                                   
 
62 Kvale, 1997, s. 107. 
63 Catrin Norrby, Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra, 3., [rev.] uppl., (Studentlitteratur: Lund, 
2014) s. 250. 
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4. Analys 
Här följer en analys utifrån personliga strategier, redaktionella – eller egna strategier på 

arbetet och hur journalisterna eventuellt skiljer på yrkesjaget och det privata jaget. 

Människan som aktör   

Att planera tid för hat 

Intervjuperson A arbetar som politisk redaktör på en regional tidning sedan två år tillbaka. 

Politik kan klassas som ett traditionellt manligt område med ”hårda” nyheter. 64 Hon berättar 

om en strategi för att kunna ta ledigt. Tonen är lättsam, nästintill skämtsam och skrattet gör 

sig påtagligt.  

 

Intervjuperson A: Jag åker på semester på fredag då har sagt åt mig själv att inte 

reta upp någon den här veckan. [Skratt]  

I: Så du kan ta det lugnt på din semester? 

A: Ja så det inte stör min ledighet. ’Jag ska skriva tråkigt’, men det har gått sådär. 

Jag toppar läsarlistan just nu med någon text.  

 

Enligt påståendet ovan försöker A undvika att skriva om ämnen som brukar generera hat 

innan ledighet, så att hon kan koppla av på semestern. Eftersom journalistiken hela tiden vill 

locka fler läsare hon emot detta genom att påstå att hon ska skriva tråkigt. Samtidigt säger hon 

det med glimten i ögat, med en skämtsam ton. Likt skrattets närvaro i Hammarlins intervju 

med Peter Karlsson, slås även jag med av hur nära det är till skrattet i intervjun med A.65 

Skrattet kan ses som en strategi för att hantera ett allvarligt ämne, genom att skratta bort 

ämnet ses det inte som lika allvarligt. Genom skrattet distanseras A från det allvarliga ämnet 

näthat. 

                                                                                                                                                   
 
64 Melin, 2015, s. 182-183, 194. 
65 Hammarlin, 2015, s. 63. 
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  En annan strategi hon använder sig av är att besvara kommentarerna som kommer på 

hemsidan där hon skriver sina politiska debattartiklar. Enligt Claire Hardaker är det ett sätt att 

tackla hatarna genom att exponera dem och ställa dem till svars.66  

Då intervjuperson A är politisk redaktör blir hon som en form av ’digitala inkastare’. 

Genom att använda sig av pathos för att locka till läsning i tidningen som både finns som 

nätupplaga och tryckt upplaga, manar hon till att folk ska ha åsikter om hennes text, då det 

generar fler läsare och publicitet till tidningen. På så sätt ”kastar hon in” läsare till tidningens 

digitala plattform.  

När jag frågar intervjuperson B om hur rädslan för hat och hot påverkat hennes liv, 

påminner hennes strategi om intervjuperson A:s. De båda tenderar att planera in när de ska 

och inte ska skriva kontroversiellt.  

 

Intervjuperson B: Ja, det har definitivt påverkat mitt liv. Alltifrån vad jag kan säga 

eller skriva före helgen då jag behöver koncentrera mig på mina barn till vad 

medarbetare kan säga eller skriva och när. Att vara på sin vakt blir en del av själva 

livsstilen. I och med sociala mediers intåg i medievärlden, och möjligheten att hata 

eller hota någon anonymt, så har ju jobbet blivit en dygnetrunt-sysselsättning. 

I: Det blir att man får planera mer? 

B: Ja, verkligen. Mycket mer. 

  

I intervjuperson B:s påstående blir det tydligt att hon behöver tänka sig för vad hon skriver 

och publicerar inför en helg när hon ska spendera tid med sina barn. Hon vill koncentrera sig 

på dem och inte lägga tid på att hantera hat- och eller hotfulla kommentarer. Eftersom hon är 

chefredaktör har hon även ett ansvar över sina anställda på redaktionen. B säger ”att vara på 

sin vakt blir en del av själva livsstilen” och jobbet har blivit en ”dygnetrunt-sysselsättning” 

visar på att hatet och hoten ständigt gör sig påminda.  

 I fall avsändarna gör verklighet av hoten krävs även säkerhetsåtgärder. Intervjuperson A 

resonerar i citatet nedan kring det. 

 

                                                                                                                                                   
 
66 Claire Hardaker, "'I refuse to respond to this obvious troll': an overview of responses to (perceived) trolling." 
Corpora 10, no. 2: 201–229. Communication Source, EBSCOhost (hämtad 2016-11-17). 
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A: Jag har funderat över det och har försökt ta bort mina uppgifter på sajter som 

Hitta och Eniro, men det går inte att helt bli borttagen. Man finns till exempel med 

på sajten Merinfo i alla fall. 

I: Ja juste, det går alltid att hitta på ett eller annat sätt? 

A: Jag tänker på grannarnas säkerhet. Jag borde kanske inte ha mitt namn på dörren 

utanför porten. Men jag tror inte att någon verkligen vågar göra något, de flesta är 

fegisar. 

 

I B och A:s fall handlar det om att kunna planera vilken tid de ska publicera texter. Det är ett 

sätt att själv behålla kontroll över en situation som egentligen är svår att kontrollera. Men 

genom när de publicerar texter kan de styra när de sedan ska hantera och ta emot 

efterföljderna i form av hot och hat. 

 

Normaliseringsstrategier 

Senast frilansjournalisten D fick hat var när hon skrev på en artikel för Amnesty Press under 

Mänskliga Rättighetsdagarna som hölls i Malmö i november 2016. Ett föredrag under 

evenemanget handlade om antisemitismen i Malmö och då twittrade hon att det var lågt 

deltagande. Efter några retweets från andra stora journalistiska profiler fick hon hat på twitter 

och blev bland annat kallad ”jävla rasist”.   

 

Intervjuperson D: Och då tänker jag att det var ju inte så farligt, eftersom jag bara 

blev kallad jävla rasist. Det var inget hat mot mig som kvinna, samtidigt är det 

ganska sjukt ändå, att man liksom inte finns. Jag vet inte heller vem den här 

människan är, det är en anonym bild. 

 

I hennes citat säger hon att hon inte fick hat i egenskap som kvinna och att hon ju ”bara” blev 

kallad jävla rasist. Hon fick inte hat för att vara kvinna, det vill säga ett sexistiskt hat. Hennes 

sätt att tänka, genom att nästintill vara tacksam för att inte fått hat i egenskap av att vara 

kvinna, kan bero på en normaliseringsprocess, att hatet blivit en så stor eller vanlig del av 

deras vardag. Att förneka eller omdefiniera det hotfulla kan ses som en försvarsmekanism för 

att kunna hantera situationer som individen själv inte kan påverka. Rydén och Stenström 

förklarar det som en ”andningspaus från akuta och överväldigande känslor”.  
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 Informanten invänder dock själv ”samtidigt är det ganska sjukt ändå, som att man 

liksom inte finns”, vilket är en aning tvetydigt påstående men det kan förstås som att det 

skapas en distans mellan avsändare och mottagare när näthat sker på internet. 

Intervjupersonen ses inte som en medmänniska utan snarare som en digital bild, vilket också 

blir ett sätt för avsändaren att rättfärdiga hatet.67 

 Det var en period då intervjuperson C gjorde mycket nya saker och bland annat började 

skriva för en regional tidning. Hon blev snabbt en ung röst i samhällsdebatten, och när hon 

senare blev krönikör i Metro fick hon större publik och därmed större krav från henne själv 

både kroppsmässigt och prestationsmässigt.  

 

Intervjuperson C: Jag gick i terapi för just allt det här och sen ett halvår senare, att 

få kommentarer i Metro, det var ganska jobbigt. Jag tyckte också då att det var 

jättepinsamt att jag tog åt mig. ’Jag som ska vara så stark och jag som är upplyst 

person jag vet ju att det här spelar ingen roll.’ 

 

I C:s citat påvisar hon en dubbelbestraffning av sig själv.68 Hon tyckte att det var fel att ta åt 

sig av de nedlåtande kommentarerna som främst fokuserade på hennes utseende men när hon 

ändå gjorde det så tyckte hon det var ”jättepinsamt”. ”Skam är en självvärderande känsla, där 

självet betraktar sig själv med andras ögon och ser en dålig person; en som inte gjort som man 

ska göra.”69 Enligt Hammarlin var självanklagelser vanligt för de informanter som hade 

utsatts för mediedrev, ofta i form av just skuld och skam. ”Upplevelsen av att inte vara 

önskvärd slår tillbaka till det egna jaget där man, genom vägledning av andras blickar, börjar 

se på sig själv med kritisk blick.”70 Sällan kommer dessa emotioner ensamma, då de är just ett 

resultat av vad vi gör.71 Det här visar hur kommentarerna rent fysiskt går in kroppen och 

resulterar i olika emotioner. Även om hon ville resonera att hon inte skulle ta åt sig på ett 

tankemässigt plan, hindrade det inte henne från att ändå känna känslan av skam. 

Intervjuperson C hade inte en lika klar uppdelning som till exempel A, som försöka skilja på 

ett publikt respektive privat jag. I flera av intervjuerna sa intervjupersonerna att de skulle 

reagerat starkare om de varit yngre, vilket tyder på att arbetslivserfarenhet och erfarenhet av 

hat och hot påverkar journalistens hanterande. 

                                                                                                                                                   
 
67 Keats Citron, 2010, s. 37. 
68 Wettergren, 2013, s. 43.  
69 Wettergren, 2013, s.19; 43. 
70 Hammarlin, 2015, s. 62. 
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 Intervjuperson B förklarar att det personligt riktade hatet upplever hon som värre än 

annat hat. Vidare ger hon ett exempel när en psykiatriker ställde en diagnos på henne öppet i 

sociala medier. 

 

 B: Mitt värsta exempel är när en känd psykiatriker ställde en diagnos på mig i en 

debattext utan att ens ha träffat mig. Han menade att jag bara sökte uppmärksamhet 

när jag ifrågasatte den tystnad som rådde om hoten och hatet mot feminister. Det 

här var helt öppet. Med namn och titel. 

 

Enligt boken Sociala medier och härskartekniker, skriven av internetforskarna Annakarin 

Nyberg och Mikael Wiberg finns det sju olika härskartekniker som människor använder sig av 

i dag som kan ses som subtila sätt att göra makt över andra. Dessa är osynliggörande, 

förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning påförande av skam och 

skuld, objektifiering, våld och hot om våld.72 Här använde sig psykiatrikern av symboliskt 

våld för att visa på att intervjuperson B skulle ha en diagnos, istället för att ta hennes 

ifrågasättande på allvar. Det blir en form av dumförklarande och ett maktverktyg för att sätta 

sig över B som person samt hennes åsikter.73  

De olika jagen   

Intervjuperson A har arbetat med gestaltningspsykologi, vilket hon använder sig av i yrket. 

Hon använder sig av att separera det privata jaget och yrkesjaget vilket är hennes metod för 

att hantera hatarna, så att hennes privata jag står någorlunda starkt kvar. 

A: Jag försöker separera mitt privata från mitt professionella liv. Jag ser [egna 

namnet] politisk redaktör’ som en roll, vilket gör att jag inte behöver ta all kritik 

personligt. Det är skönt. Det handlar ju inte om mig utan om ’henne’. 

[SKRATTAR]  

I: Du kan gå in i en sådan roll ändå? 

A: Ja, jag försöker det.  

I: Är det så lätt att skilja på dem så? 

A: Man lär sig. (ler) 

                                                                                                                                                   
 
71 Turner. & Stets, 2005, s. 19. 
72 Annakarin Nyberg & Mikael Wiberg, Sociala medier och härskartekniker, 1:2. uppl., (Studentlitteratur: Lund, 
2014) s. 45. 
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Det blir likt ett skådespel när hon kliver in i en roll som politisk redaktör och där läsarna blir 

hennes publik. Genom att låta hennes yrkesjag få ta hatet så kan hennes privata jag distansera 

sig och inte bli lika illa berörd, på samma sätt som hon kan distansera sig med skrattet under 

intervjun. Förnuft och emotioner är omöjliga att skilja på, de ses som sammankopplade 

hävdar Turner och Stets.74 Enligt Wettergren är det omöjligt att skilja på sin yrkesroll och sitt 

privata jag då det till slut ändå blir jaget som får ta konsekvenserna, vilket kan resultera i 

emotionell avtrubbning.75 

 Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen lyfter fram att ett inre rent jag skiljt från 

det publika jaget som i ett vakuum inte existerar. Människor bör förstås som komplexa med 

två former av socialitet, både som trygga och otrygga samt den slutna och öppna.76 Således är 

även det regisserade offentliga jaget en del av det övergripande jaget.  

 Enligt Melin finns det en vana i journalistiken att dela in det privata, empatiska och 

subjektiva som feminint medan det offentliga, sakliga och professionella står för något 

maskulint. Ett förstärkande av könsroller, dikotomiserande för att upprätthålla hegemonin och 

definierandet av doxan.77 Även om kvinnor lyckas nå högre positioner inom journalistiken, är 

det ständigt männen som innehar arbetena med högst status inom detta elitistiska fält.78  

   

Rumsliga strategier  

Att jobba som frilansande journalist innebär ett större eget ansvar för hanterandet av hat och 

hot medan en fast anställd journalist bör ges skydd på arbetsplatsen då det är en 

arbetsmiljöfråga. På intervjuperson B:s redaktion har de utarbetat strategier för att hantera hat 

och hot. 

I: Hur går ni tillväga på redaktionen när någon där utsätts för hat och hot? 

B: Det är en rad åtgärder, som tyvärr oftast slutar med nedlagda ärenden hos 

polisen. En första sak är att inte öppna hatbrev eller mail ensam utan att alla ska 

involveras i redaktionen. Vid något tillfälle har det rört flera på en gång och då har 

vi lagt upp gemensamma strategier för just det administrativa och juridiska som 

                                                                                                                                                   
 
73 Jarlbro, 2006, s. 40-41. 
74 Turner & Stets, 2005, s. 21. 
75 Wettergren, 2013, s. 60. 
76 Thomas Hylland Eriksen, Rötter och fötter: identitet i en föränderlig tid, (Bokförlaget Nya Doxa: Nora, 2004) 
s. 91-92. 
77 Melin, 2015, s. 178; Wettergren 2013. s.11. 
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kan följa på hat eller regelrätta hot. Sedan har vi det här med planering, när, var, 

hur och vem säger vad? Och en ständig beredskap i sociala medier. 

 

Även om hot och hat blir en del av vardagen och som många offentliga profiler och inte minst 

journalister får lära sig leva med, kan det mynna ut i en positiv konsekvens i form av 

sammanhållning solidaritet och emotionell energi.79 Intervjuperson B svarar i egenskap av att 

vara chefredaktör, vilket innebär ett större ansvar för sin personal. Att skydda sina anställda 

genom utarbetade strategier visar att ansvaret och även själva hatet och hoten tas på allvar. 

Enligt henne själv har hon och den nuvarande tidningsredaktionen länge sett hat och hot som 

ett stort problem. Även innan det främst figurerade på nätet har B erfarenhet av såväl 

telefonsamtal och brev.  

 Inledningsvis svarar intervjuperson A att det inte finns några allmänna tillvägagångssätt 

för att stötta de som utsätts för hat och hot på hennes arbetsplats. Istället verkar hon ha 

utarbetat egna strategier på arbetet. 

 

A: Nej, det finns inte och […] behövs nog inte heller. Det är de 

arbetsmiljöansvariga på jobbet som har hand om det. De skickade ut mejl 

häromdagen och frågade om jag hade några arbetsmiljöproblem. Sedan har vi även 

en sjuksyster som kommer en gång i månaden. Henne använder jag som bollplank, 

som någon slags psykolog. Det finns mycket stöd om man skulle vilja ha det. 

I: Kan du ta stöd från dina kollegor? 

A: Vi får inte ha med varann att göra, det är skillnad på news och views som man 

brukar säga. Jag som är politisk redaktör får egentligen inte ha interaktion med de 

andra som håller på med nyheter, för att man inte ska tro att det som står i resten av 

tidningen ska ha påverkats av mig politiskt. Men om det är något som jag behöver 

bolla kan jag alltid gå till kollegor som har blivit vänner, eller till min chef så klart. 

 

Inledningsvis berättar hon om strategier på arbetsplatsen inte finns och att hon inte heller tror 

att det finns ett behov av det.  Även om hon lyfter fram att hon kan prata med sina kollegor 

eller sin chef finns det en motsägelsefullhet eftersom hon även belyser att tidningen gör 

skillnad på ’news’ och ’views’. Det blir således svårt att utläsa hur mycket stöd hon faktiskt 

finner i sina kollegor, är åtskiljandet på ’news’ och ’views’ på redaktionen något som bör 

                                                                                                                                                   
 
78 Melin, 2015, s. 194. 
79 Wettergren, 2013, s.114. 
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följas, innebär det att det efterlevs? När hon skriver en politisk ledare med sina åsikter och får 

hat baserat på den texten, och sedan bollar det med nyhetskollegorna så är det möjligt att 

hennes ’views’ bubblar upp eftersom hennes yrkes- och privata jag är ett och samma. 

 Intervjuperson C har delade upplevelser av hur de olika redaktionerna hon arbetade på, 

hanterade näthatet.  

 

C: [Den regionala tidningen]80 var jättebra. (---) Det var inte så mycket hat som 

kom dit. Men alltså Metro, fanns de ens? Två gånger bad jag dem om de kunde 

stänga ner kommenarsfältet för jag orkar inte läsa allting. Det gjorde de men det 

var aldrig ´vi backar upp dig´. Jag visste knappt vilka de var. Det kändes nästan 

som det var nya redaktörer varje gång jag skickade in en text. Tidningen Frida hade 

bara mina texter i tidningen och inte på webben så då fick jag inte något hat. 

 

Intervjuperson C kände att hon fick knappt något stöd från Metros redaktion när det var som 

värst med hatfulla kommentarer. Hon ville kunna ignorera kommentarerna som fick henne att 

må dåligt. En metod som Claire Hardaker menar är vanlig då mottagaren ser avsändarna som 

attentionseekers, och ifall de inte blir bemötta blir de uttråkade och lämnar diskussionen.81 

Hon berättar att hon fick handskrivna brev till redaktionen på Metro som de sedan 

vidarebefordrade till hennes hemadress vilket inträffade flera gånger. En frustration väcktes 

hos henne när hatbreven hon fick inte togs på allvar av redaktionen, de fortsatte skicka vidare 

dem hem till henne.  

 

C: Jag vill inte spara det för jag vill absolut inte behöva se det varje dag. Men jag 

vill absolut inte slänga det för det kan ju vara något freak, då kanske jag måste ha 

kvar det här för att ta det till utredning.  

I: Har du en mapp där du har samlat det?  

C: Ja eller jag hade en haterlåda där jag la alla brev.  

I: Slängde du den? 

C: Jag har slängt den nu. 

I: Var det befriande? 

                                                                                                                                                   
 
80 På grund av källskydd är namnet på tidningen i citatet ändrat av uppsatsförfattaren. 
81 Claire Hardaker, "'I refuse to respond to this obvious troll': an overview of responses to (perceived) trolling." 
Corpora 10, no. 2, 2015: s. 212. Communication Source, EBSCOhost (hämtad 2016-11-17). 
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C: Det får jag nog säga att det var. Alla sådana grejer, jag rensade webbhistoriken 

och gjorde så Flashback försvann, då kunde jag skriva in f i webbläsaren och 

Facebook kom upp istället för Flashback.  

 

Intervjuperson C hanterade hatet i form av att spara hatbreven i en särskild ”haterlåda”.  På så 

vis kunde hon lägga breven åt sidan men plocka fram dem ifall de skulle behövas för en 

polisanmälan. Hon fortsätter: 

 

C: Min syster har varit på mig att skaffa hemligt nummer och hemlig adress. Men 

jag kan ju inte göra det för jag är frilansare och ingen kan kontakta mig då och 

hemlig adress hjälper ju inte för alla finns ju på Birthday och Ratzit ändå. Och om 

jag har enskild firma måste jag ändå ha en postbox. Hade det varit värre hade jag 

kanske gjort det. 

 

C visar på komplexiteten med att arbeta som frilansande journalist och därför ständigt behöva 

vara kontaktbar i hopp om arbetstillfällen, samtidigt som det kan generera hatbrev och 

telefonsamtal. C berättar att om hon hade fått mer hat och hot hade hon övervägt att bo på 

hemlig adress med hemligt nummer. Då hade rädslan för att få mer hat och hot påverkat 

hennes sätt att agera i yrket. Citatet påvisar återigen på den svåra distinktionen mellan privat 

och yrkesliv, då de står i korrelation till varandra.82 

 Intervjuperson D anser att Länstidningen Södertälje har utarbetade strategier för att 

skydda sina anställda. Dock framgår det inte i citatet om det även var strategier mot näthat. 

När D senare arbetade som radiovärd blev hon en offentlig person som kom nära lyssnarna, 

och det skapades på så sätt en para-social interaktion, när en möts enbart genom medier. 83 

Trots det kände hon att bristen på rutiner för att hantera hat och hot var påtaglig på SR.  

 

I: Har du upplevt på dina olika arbetsplatser att det finns strategier för om någon 

anställd får hat eller hot? 

D: Jag jobbade bara som vikarie på länstidning Södertälje och då upplevde jag att 

de tog väldigt bra om hand om hat och hot. Det var mycket skjutningar, 

hedersrelaterat våld och gänguppgörelser under min tid där. Jag uppfattade att man 

                                                                                                                                                   
 
82 Hylland Eriksen, 2004, s. 91. 
83 Shelley Day Sclater, David W. Jones, Heather Price and Candida Yates. (2009). Emotion. s. 74. 
http://www.palgraveconnect.com.ludwig.lub.lu.se/pc/doifinder/10.1057/9780230245136. (hämtad 2017-01-18). 
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tog väldigt bra hand om det. Om jag jämför med Sveriges radio, så tycker jag inte 

att de hanterade det så bra. Det var den ledningen som var då. 

I: Hur då menar du? 

D: Att de inte tog i det hatet, då tänker jag speciellt på en av mina kollegor som 

blev utsatt. Det var liksom en del av jobbet på något sätt. 

I: Att en själv ska kunna hantera hatet då? 

D: Ja, de var ganska avtrubbade. När det är sociala flöden drar igång, så går det så 

snabbt i bland. Tyvärr var det inget man pratade om. Min erfarenhet av det fackliga 

stödet är att det tyvärr inte är så starkt. Och att det inte finns tid till det heller. 

 

Intervjuperson D förklarar också att hatet ansågs vara en del av arbetet, något var och en fick 

hantera själv. Det pratades inte om hatet och hennes erfarenhet av fackligt stödet var inte 

heller tillräckligt.  Genom den para-sociala interaktionen kan lyssnaren uppleva en personlig 

relation fastän de aldrig träffats fysiskt. Citatet talar för att vi kan beröra och bli berörda via 

sociala interaktioner, även via radion som medium. I förlängning blir här radion en 

teknologisk kropp vars interaktion påverkar både avsändaren och lyssnaren.84  

 

Dilemmat med känslor  

Att fråga journalister om de ångrat något de skrivit eller undvikit att skriva om vissa ämnen av 

rädslan för hot och hat, kan vara svårt att få ett sanningsenligt svar på, främst för att det finns 

en allmän bild av att yrkesverksamma journalister inte ska känna känslor. De kan rapportera 

om känslor och även använda sig av emotionspsykologiska knep för att locka läsare. Men de 

ska inte själva känna något inför materialet eller åtminstone inte låta det framgå i texten, 

såvida det till exempel inte är en ledare eller krönika. Saklighet prisas högt inom 

journalistiken, vilket sedermera gör det desto mer hysch-hysch inför att faktiskt prata om sina 

egna upplevelser. Att ha ett visst mått av konsekvensneutralitet i sitt yrke som journalist är en 

viktig del för att för att upprätthålla en god journalistik enligt de etiska reglerna för press, tv 

och radio.85 Främst för att rapporteringen ska i viss mån styras av allmänintresset men inte 

                                                                                                                                                   
 
84 Ticineto Clough, 2007, s. 15. 
85 Hammarlin, Mia-Marie & Wigorts Yngvesson, Susanne, ”Filosofiska grunder för journalistisk etik”, Handbok 
i journalistikforskning, Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.) 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 
98-99. 
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orsaka att folks privatliv raseras. Inom journalistiken anses att mer offentliga personer ska tåla 

ett större mått av granskning än en privatperson.  

 Utifrån mina intervjuer framkom att fenomenet - hata på journalister, är sedan länge 

känt inom branschen; men det förmedlades ut till en större skara icke-journalister under 

Uppdrag gransknings program. Det är när journalister börjar undvika att ta upp känsliga eller 

kontroversiella ämnen av rädsla för hat och hot som det blir till ett demokratiskt problem, 

eftersom det leder till en skev rapportering. Intervjuperson B medger att hon har givit upp 

vissa ämnen. 

 

B: Ja, det finns ämnen eller debatter jag helt har släppt. Kanske inte så mycket av 

rädsla som att det inte hjälper att svara. En person som bara vill skrämmas är ju 

inte intresserad av fakta eller samtal. 

 

När B ska svara på varför hon gett upp dem, inleder hon med att säga att det inte främst beror 

på rädsla för hat och hot utan ”det inte hjälper att svara”, vilket kan visa tecken på 

uppgivenhet, eftersom en inte kommer någonvart.  Men det kan också handla om att hon 

accepterar situationen för vad den är som en slags coping, vilket inte nödvändigtvis innebär 

att hon inte kan engagera sig i problemlösande strategier.86  

 Intervjuperson D funderar en längre stund innan hon svarar att hon inte undvikit att 

skriva om kontroversiella ämnen.  

 

I: Finns det vissa ämnen du undvikit att skriva om av rädsla för hat och hot? 

D: Nej jag har kört på och skrivit om allt (.) nej. Jag vet att det är känsligt att 

skriva om ramadan eller antisemitism. Nej det har jag inte så som jag kan komma 

på faktiskt.   

 

Intervjuperson A känner sig sporrad av de hatiska kommentarerna.  

A: Nej, jag måste erkänna att jag snarare går igång på det. Jag tänker så här; 

’försök inte stoppa mig!’ 

 

A uppger att hon blir manad att fortsätta vara verksam som politisk redaktör när hon får 

hatfulla inlägg. Här påverkas hon alltså till att fortsätta med sitt arbete. Emotioner är 

                                                                                                                                                   
 
86 Rydén & Stenström, 2015, s. 109. 
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komplexa då människor både har kraften att påverka omgivningen med dem men samtidigt 

även påverkas av dem87 vilket A exemplifierar med sitt citat. När det gäller journalister kan de 

rapportera om känslor och även använda sig av pathos, emotionspsykologi, för att locka 

läsare. Men de ska inte själva känna något inför materialet eller åtminstone inte låta det 

framgå i texten, eftersom saklighet prisas högt inom journalistiken med undantag för just 

ledare. Med en journalistisk text som just ledare blir A en digital inkastare för att sparka 

ingång debatter och föra in folk från olika sociala medier till tidningens hemsida. Ju fler klick 

desto fler besökare på nättidningen. 

 Hammarlin och Wigorts Yngvesson lyfter de journalistiskt etiska frågorna i förhållande 

till spelreglerna, som enligt dem utgör en blandning mellan en social ansvarsteori och 

konsekvensneutralitet. I praktiken existerar inga klara gränser mellan dem utan det är beror på 

varje redaktion, journalist och tillfälle.88 Att ha ett konskevensneutralt förhållningssätt inom 

journalistiken innebär att journalisten ska kunna inneha en neutral position till den eller det 

som gynnas eller drabbas av en sann och relevant nyhet. Medan det sociala ansvaret innefattar 

att tänka på konsekvenserna genom ta ansvar och hänsyn i olika grader. Det kan röra till 

exempel en publicering där det då kan vara önskvärt att publicera och i andra fall inte, för att 

uppnå eller motverka en effekt.89 

 ”I de studier som undersöker journalisternas känslor är en vanlig slutsats att journalister 

i många avseenden ser på känslor som något som inte tillhör journalistiken. Känslorna ställs i 

motsats till objektiviteten.” enligt Hammarlin.90 Madeleine Kleberg, docent i medie- och 

kommunikationsvetenskap lyfter fram hur journalistiken har varit en manligt kodad sfär och 

således har påverkat att deras synsätt fortfarande är normen. Nyheter med viktighetsstatus 

även kallade hårda nyheter, ses som utrikespolitik, ekonomi och näringsliv.91 Emotioner hör 

inte till journalistiken på så sätt att den ska vara saklig och sanningsenlig; det vill säga 

nyhetsvärdet ska inte styras av känslor. Men journalister kan dock nyttja publikens emotioner 

i avseendet att väcka deras intresse, genom pathos. Som journalist ska en vara saklig och 

förmedla känslor snarade än att uppleva dem själv.  

                                                                                                                                                   
 
87 Michael Hardt, Foreword i The affective turn: theorizing the social, Patricia Ticineto Clough (red (Duke 
University Press: Durham, 2007) s. ix.  
88 Hammarlin, & Wigorts Yngvesson, 2015, s. 97. 
89 Hammarlin, & Wigorts Yngvesson, 2015, s. 97,103. 
90 Hammarlin, 2015, s. 178. 
91 Madeleine Kleberg, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, (Högskoleverket i samarbete 
med Nationella sekretariatet för genusforskning: Stockholm, 2006). s. 37-38. 
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 Intervjuperson C upplevde att hon hade svårt att inte låta sig påverkas av hatet och 

hoten, då hon började fråga sig när hon skulle få samma typ av hot som sina 

journalistkollegor.  

 

C: När jag såg på Flashback vad folks tyckte var det ett tag som jag försökte sluta 

skriva om de ämnena som var viktiga. ´Jag kommer inte komma undan igen´, den 

känslan hade jag ganska länge. Varför har alla som skriver om exakt samma sak 

som jag bara en massa hot efter sig men inte jag?  

I: När var det här? 

C: Det var runt 2014, inför valet. För då var det så upptrissat. Då tänkte jag på om 

jag kunde skriva om något annat än feminism och rasism, för vare gång jag får hets 

är det för det. Jag försökte hitta andra ämnen ett tag. Försökte skriva mer neutralt. 

Men då är man inte en jättebra krönikör om man skriver något som ingen tycker 

något om.  

 

Intervjuperson C påvisar i citatet ovan en rädsla för att hon ska bli hotad. Generellt känner 

kvinnor större personlig rädsla och oro för både hot och trakasserier än män enligt 

Tidningsutgivarnas rapport.92 Och då kvinnor är en mer utsatt grupp när det kommer till hat 

och hot är det inte främmande att C frågar sig varför hon inte fått hot. Hennes strategi blir att 

undvika att skriva om kontroversiella ämnen som får mycket hat, för att hon är rädd att hoten 

skulle generera konsekvenser som skulle skada henne som person. Rädsla är en emotion som 

är central i dagens samhälle, och i allt högre grad än tidigare tenderar människan att agera på 

den, i affekt.93 Rädslan är central i citatet ovan, vilket framkom när hon ställde sig i kontrast 

till vad de andra journalisterna, som skrev om samma ämnen. Hon visar också på 

komplexiteten i att vara krönikör, att skriva om ämnen som väcker debatt, men att samtidigt 

behöva tänka på sin egen säkerhet och att kunna skydda sig själv som individ. Här påverkades 

hennes arbete som skribent till den grad att hon slutade skriva om feminism och rasism, 

ämnen som väckte hat. Enligt Melins applicering av Bourdieu tenderar den journalistiska 

doxan att spilla över på journalistens privatliv94, de går alltså inte att särskilja i praktiken utan 

dessa liv är ett och samma. C agerande online kom att påverka hennes liv även offline.  

                                                                                                                                                   
 
92 Tidningsutgivarna rapport Hot, våld och trakasserier mot medier, 
http://tu.se/wpcontent/uploads/2016/06/Hot_presentation_2016.pdf, (hämtad 2016-12-03) 
93 Athanasiou, Hantzaroula, & Yannakopolous, s. 7. 2008. Tillgänglig via: 
http://www.nnet.gr/historein/historeinfiles/histvolumes/hist08/historein8-intro.pdf (hämtad 2017-01-30) 
94 Melin, 2015, s. 176. 
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 Rebecka Bohlin, frilansjournalist och författare lyfter den demokratiska faran i att låta 

sig bli tystad av nättrollen.95 Det kan leda till självcensur vilket skulle kunna beskrivas som 

journalistikens reella kryptonit.  

  Att kvinnliga journalister är extra utsatta för hot samt får i högra grad utstå sexistiska 

kränkningar beror således på en patriarkal maktstruktur som även kan beskrivas som 

symboliskt våld enligt Bourdieu. Det används för att bibehålla den patriarkala hegemonin.  

Melin hävdar att ”det symboliska våldet, härskarteknikerna fortsätter men de tar sig i nya 

uttryck via internet. Hon lyfter de som flyr det journalistiska fältet men går inte in på de yttre 

faktorerna utanför branschen till flykten. 

 

Det är viktigt att inte enbart framhäva de positiva sidorna av ’nya’ digitala mediers 

möjligheter. Nyteknik har även givit medieeliten nya verktyg för att behålla 

greppet om mediemakten, möjliggjort en flytt av den centrala makten mot den 

ekonomiska sfären och givit gama strategier ny glans. Det symboliska våldet 

fortgår, om ämnen i ny upputsad form.96 

 

Det symboliska våldet är inte så upputsat eller förfinat när det kommer till hatet som äger rum 

på nätet enligt intervjuerna med mina intervjupersoner. Skillnad görs på symboliskt våld från 

de inom branschen, inre faktorer genom olika härskatekniker, där intervjupersonerna svarade 

att de varit med om metoder som uteslutande eller förlöjligande. De yttre faktorerna från 

personer utanför journalistiken i form av hat och hot bör således också inkluderas som en 

faktor till att fly fältet, eftersom en kan se att hatet och hoten påverkar deras yrke som 

journalister. Till skillnad från Melins intervjupersoner är alla mina intervjupersoner 

fortfarande verksamma inom journalistiken. De har inte flytt journalistiken utan har, dels 

genom använda sig av sina utarbetade strategier, kunnat arbeta kvar i branschen.  

 Intervjuperson B berättar om hur hon uppfattar samhällsklimatet, gällande i hatet och 

hoten innan internets intåg och i dag. Hon tycker att det är viktigt att inte glömma att det även 

tidigare var problematiskt att ta plats som kvinna i offentligheten. Frågor som debatterades då 

handlade om representation, hot av sexualisering samt vilka ämnen som lyftes fram.  

 

                                                                                                                                                   
 
95 Rebecka Bohlin, Att trotsa farorna I Wadbring, I. och Mølster, R. (red.). Nordicom-Information. 37 nr 3-4. 
2015, s. 22-26. 
96 Melin, 2015, s. 196. 



 

 
32 

B: Ja, den stora skillnaden är ju att det i dag finns möjlighet att gömma sig bakom 

anonymitet. (---) Det är omöjligt att bedöma hur många som tystnat, bytt bransch 

eller hoppat av sina uppdrag, än mindre alla dem som redan på förhand väljer bort 

offentligheten. Sedan är ju hela samtalsklimatet förråat. Det senaste året har vi mer 

och mer märkt hur man nu inte längre generar sig, utan tvärtom ger uttryck för hat 

eller hot med både namn och bild. 

 

Intervjuperson B upplever själv att debattklimatet har hårdnat och lyfter fram att hat och hot 

figurerar mer öppet idag än tidigare, utan att dölja sig bakom ett fejk-konto. Hylland Eriksen  

menar att ökad kontakt genom till exempel sociala medier leder till ökad friktion. Ju mer lika 

de är desto mer viktigt blir det för dem att visa på sin olikhet.97 

Keats Citron belyser att näthatarna ser offren som digitala bilder snarare än människor.98 

Genom en kombination av avhumaniserande och anonymitet kan hatarna gömma sig i det 

dolda. På samma sätt som Gyges använder sin ring för att skydda sig bakom anonymitet gör 

även hatarna det bakom internets anonymitet. På grund av internets anonymisering kan en 

agera orätt i form av att skicka hat-och hotfulla kommentarer, på olika nätmedierade 

plattformar, utan att det får några vidare konsekvenser. 

                                                                                                                                                   
 
97 Hylland Eriksen, 2004, s. 64. 
98 Keats Citron, 2010, s.37. 
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5. Sammanfattning och diskussion 
 

I den här uppsatsen har fokus legat på att undersöka människan i hatet och inte hatet i 

människan. Utifrån intervjuerna med de kvinnliga journalisterna framgick att hatet upplevdes 

och definierades olika. Även om hatet och hoten var digitalt medierat, uppgav de både hur det 

kom i uttryck inom branschen av andra journalister som genom förlöjligande, felciterande och 

uteslutande utövande makt, samt från utomstående mediekonsumenter. Då var hatet och hoten 

inte lika subtilt i sitt uttryck. Begreppet näthat kan uppfattas som att det reducerar hatet till att 

det enbart är fysiskt limiterat till att äga rum på internet. Men hatet är inte enbart näthat då det 

emotionellt påverkar mottagaren utanför internets väggar på andra sidan datorskärmen, något 

den här uppsatsen har uppmärksammat. Genom användandet av symboliskt våld definieras 

doxan uttryck från de utomstående och de inom branschen när det kommer till journalistiken 

som fält.  

 De olika strategierna som intervjupersonerna använde sig av var att bemöta hatet och 

skydda sig själv genom att tänka att det inte är något som skulle kunna drabba just dem. 

Generellt hade de som svarade så inte erfarit tyngre hot. En form av förnekelse eller 

omdefiniering av den hotfulla situationen var vanligt förekommande hos intervjupersonerna. 

Genom den typen av coping kunde de fortsätta med sin vardag utan att ändra den avsevärt. 

Hat och hot fortsätter att ske, vilket kan resultera i att den utsatte kan känna en maktlöshet 

över situationen. En av intervjupersonerna slutade helt att skriva om rasism och feminism av 

rädsla för tyngre hot eftersom personer som skrev om liknade ämnen drabbades. Två 

intervjupersoner uppgav att deras strategi för att hantera hatet var att planera när de skulle 

publicera hatgenererande texter. En acceptans av situationen som likväl skulle kunna tolkas 

som uppgivenhet, kunde också ses som en copingstrategi i intervjuerna.  

 Två av intervjupersonerna uppger att de har undvikit eller slutat att skriva om ämnen 

som genererar hat. En av dem uppger att det konkret berodde på rädslan att bli mer utsatt som 

hon under en period. Den andra pratar om en uppgivenhet kring hur det ej resulterar i något 

konstruktivt att svara och bemöta hatarna. Av de två andra uppger den ena att hon inte 

undvikit att skriva om ämnen som generar hat och den andre att hon snarare blivit sporrade av 

hatarna att fortsätta skriva sina artiklar.  

 Att bo på skyddad adress eller ha olika strategier för att inte vara lika tillgänglig och 

synlig med sin bostadsadress offentligt var ett återkommande ämne under intervjuerna. En av 

journalisterna hade redan skyddad identitet. I den frilansande journalistens fall ansåg hon att 

ha skyddad adress skulle medföra större komplikationer och nackdelar än fördelar, främst 
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eftersom potentiella arbetsgivarare skulle få svårt att få tag på henne. Under intervjuerna 

resonerade samtliga journalister i olika grader kring att inte vara lika synlig med sin adress 

eller att på bo under skyddad identitet.  

 En dikotom syn på det rationella och det emotionella har i vissa fall använts av 

intervjupersonerna, vilket min analys kommit fram till är en svår avgränsning då de är 

sammankopplade med varandra. Det kan också tolkas som att journalisterna anser att 

kroppen, och i förlängningen också känslorna, bör hållas på avstånd från arbetsrollen. De ska 

inte låta sig bli påverkade men i slutändan blir de ändå det. Kroppen produceras även 

emotioner som en bieffekt av en handling utan att vi alla gånger är medvetna om det.  

 Ett uppdelande av det privata jaget och ens yrkesjag vilket var en del av en strategi, 

gjorde att en intervjuperson lättare kunde hantera hatet enligt henne själv. Genom att tänka att 

det offentliga jaget är det som får kritik eller hat kunde hon skydda det privata jaget. Men ett 

inre rent jag separerat från det offentliga jaget blir precis som uppdelningen av känsla och 

förnuft svår, då de tenderar att flyta samman.  
 Utifrån min analys har det framkommit att intervjupersonernas yrkesvana tros ha påverkat 

hur de mottar hat och hot. Ju mer arbetserfarenhet desto mindre tar de åt sig av hatet. Om 

hatet skedde mer offline tidigare så sker det i desto större utsträckning online nu, eftersom 

avsändaren kan ta skydd bakom anonymitet. 

 Intervjuerna visar på att det finns inga allmänna strategier, regler eller tillvägagångssätt 

för att hantera hatarna, utan det tenderar att vara upp till varje individ eller arbetsplats. Vissa 

arbetsplatser erbjöd bättre stöd medan andra saknade det helt. De pressetiska reglerna syftar 

till att skydda intervjuobjektet från att inte kränka privatlivets helgd, de skyddar inte i fall 

journalisten själv utsätts. Men ansvaret ligger främst på den som får ta emot hatet och hoten. 

En arbetsplats som har utarbetade strategier inger ett tillkännagivande av hat och hot och att 

de tar den utsatte och dennes upplevelse på allvar. En del strategier från intervjupersonerna 

var ständigt återkommande i form av omformulering eller förnekelse av den hotfulla 

situationen. Även skratt användes under intervjun för att distansera sig från det allvarsamma 

ämnet. Den sortens försvarsstrategi möjliggör att de kan fortsätta med sin vardag utan större 

förändringar, särskilt när det handlar om situationer de inte kan påverka i så stor utsträckning, 

i det här fallet att få ta emot näthat.  

 Emotionerna intervjupersonerna erfar vid hot och hat på nätet uppstår i samband med 

social interaktion. Det som skiljer hat från tidigare jämfört med nu, är att det genom internets 

framväxt kunnat ta nya vägar där de fysiska kropparna bör, vilket den här uppsatsen har visat, 

utökas till inorganiska teknologiska kroppar. Internet har möjliggjort ett förändrat 



 

 
35 

socialiseringsmönster och även det faktum att en kan socialisera anonymt utan rättsliga 

konsekvenser. Det kan ta sig i uttryck i hat och hotfulla kommentarer som mottagaren berörs 

av även offline. Hatet är således delvis digitalt men aldrig enbart digitalt. Hat på nätet är 

således hat som speglar den rådande hegemonin i samhället. 

  Konsekvensneutraliteten inom journalistiken brister när grupper av journalister räds att 

skriva om vissa ämnen eller personer, av rädsla för hat och hot som följd. Den journalistiska 

doxan flyter in i privatlivet och vice versa. Problemet med att kvinnliga journalister söker sig 

till andra branscher bör inte ses som ett problem utan snarare som ett svar på ett problem. 

Citron Keats förklarar att hatarna ser mottagarna som digitala bilder vilket också skapar en 

distans mellan avsändare och mottagare vilket kan ’rättfärdiga’ beteendet; de ser bilder och 

inte kroppar likt sina egna. Men det blir svårt att med den definitionen förklara fenomenet 

näthat utifrån mottagarens perspektiv - hur hen påverkas av hatet. Hatet bör snarare förstås 

som en social interaktion där de organiska kropparna även inkluderar teknologiska kroppar 

och där de påverkas av varandras interagerande.  

 

Framtida forskning  

Det finns begränsad forskning om hat riktat mot kvinnliga journalister som är nätmedierat, 

och desto mindre forskning gjord på journalisters emotioner, med största sannolikhet för att 

det inte anses tillhöra den ideala journalistrollen.  

Ett etnologiskt fältarbete där fältarbetaren studerar själva sociala interaktionen mellan olika 

teknologiska och fysiska kroppar mellan användare och mottagare hade varit 

intresseväckande. Ett exempel på annan forskning hade varit en mer kvantitativ metod för att 

ta reda på hur många kvinnliga journalister som givit upp journalistiken på grund av hat och 

hot, och då även undersöka vilka branscher kvinnorna som slutat arbeta som journalister i 

stället sökt sig till.  

 En kvalitativ intervjuanalys med ett intersektionellt teoretiskt perspektiv på näthat skulle 

behövas för att även lyfta icke-vitas erfarenheter inom journalistiken.  

 Går det som Melin hävdar att se flykten från journalistiken för kvinnor som en positiv 

samhällsförändring? Ett svar på det i form av antingen kvantitativa eller kvalitativa metoder 

hade kunnat utgöra ett spännande material. En mer kvantitativ intervjustudie kring olika 

strategier på olika arbetsplatser respektive hos frilansande journalister hade även det varit en 

intressant ingång.  
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7. Bilaga 

Intervjufrågor  
 

Intervjupersonen 

 För alla: Vem är du?  

Vart jobbar du nu? 

Vart har du jobbat tidigare? 

 Vad skriver du om nu? 

 Vad brinner du för/vad tycker du om att skriva om? 

 Vad fick dig att bli journalist? 

 

Kränkningar via internet 

 För alla: vad är hat och hot för dig? 

 Minns du första gången du fick någon typ av hat eller hot i ditt yrke som journalist? Hur 

reagerade du då? Och efter några veckor hur gick dina tankar då? 

Vad är de vanligaste hoten som du får? 

Finns det något ämne som du skriver om där du upplever att du får mer hat? 

  

Redaktionen/kollegor REDAKTIONELLA STRATEGIER 

Har du sett det drabba kollegor?  

Har din arbetsplats några rutiner när det kommer till att någon på redaktionen får hat och hot? 

Pratar ni om det öppet på redaktionen när någon fått hat och hot?  

Hur såg det ut på dina tidigare arbetsplatser, tog? 

Kan du se någon skillnad hur hoten var då respektive nu? Skillnad i debattklimatet? 

 

Eget hanterande EGNA STRATEGIER 

Hur har du hanterat det när du fått kränkningar? Har ditt sätt att hantera hoten förändrats nu 

jämfört med hur du hanterade dem tidigare? 

Har du utarbetat några strategier? 

Om du har pratat med folk i din omgivning hur har de reagerat när du berättat om hatet och 

hoten? 

Har dina nära och kära påverkats av din roll som offentlig profil? Har dina nära och kära 

drabbats på något sätt av att du fått hat och hot? 
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Konsekvensetik KONSEKVENSNEUTRALITET 

Har de hatet och hoten påverkat dig, så att du känt ovilja att skriva om vissa känsliga ämnen? 

Finns det något du ångrat att du skrivit? 

 

Avslut 

Finns det någonting mer du vill säga/tillägga? 


