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Abstract 

Denna uppsats syftar till att studera den kritik som riktades mot en kvinnlig journalist i ett 

laddat politiskt läge, det vill säga #metoo, och samtidigt studera hur feminism avtecknar sig i 

detta. Ett samhälle där kommentarsfält har blivit en etablerad arena för offentlig diskussioner, 

innebär ökad utsatthet för journalister. Materialet som undersöks är kommentarer i ett 

kommentarsfält på Facebook, där en video har publicerats av en kvinna som blev intervjuad 

av en kvinnlig journalist. De analyseras i en innehållsanalys med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Som huvudsakliga teoretiska utgångspunkter används Pierre Rosanvallons 

teori om misstron mot demokratin, och bell hooks teori om systerskap och feminism.  

Resultatet av studien visade att det finns en misstro mot demokratin och samhälleliga 

strukturer som yttrar sig i kommentarerna. En av anledningarna till att ett missnöje går att 

skönja i kommentarerna är att #metoo-rörelsen hade växt sig stark, och en vilja att belysa 

osynliga strukturer nu blev påtaglig. Det journalistiska arbetet som utförs får hård kritik, 

vilket speglar en föreställning om demokrati som inte uppfylls. Feminismen avtecknar sig på 

olika sätt i kommentarerna. Det finns en medvetenhet om män och kvinnors olika positioner i 

samhället, och ett uttryck av solidaritet mellan kvinnor. Samtidigt påvisar den massiva 

kritiken mot en annan kvinna, som stundtals övergår i näthat, att det finns ett djupt paradoxalt 

tankesätt och beteende inom den feministiska ideologin.  

 

Nyckelord: Journalistik, Näthat, Systerskap, Feminism, #metoo, Missnöje, Demokrati 
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1. Inledning  

Hösten 2017 blev startskottet för den uppmärksammade #metoo-rörelsen i Sverige. Syftet 

med rörelsen, som startade i USA, var att uppmärksamma hur vanligt det är med sexuella 

trakasserier mot kvinnor, samt att belysa de patriarkala strukturerna i samhället om leder till 

att detta normaliseras.1 För många kvinnor blev rörelsen en öppning till att våga prata 

offentligt om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier.  

Jenny Nordlander, journalist och för närvarande redaktör och programledare på Sveriges 

Televisions (svt)  Kulturnyheterna, gav våren 2018 ut boken Mellan raderna - en bok om att 

vara kvinna och journalist. I den har hon samlat rapporter och vittnesmål från ett flertal 

kända, och mindre kända kvinnliga journalister, som alla handlar om samma ämne: det subtila 

kvinnoförtrycket på redaktioner. Man kan välja att se det som en slump att boken utkom i 

efterdyningarna av #metoo-rörelsen, eller så kan man istället se det som att de problem som 

rapporterna och vittnesmålen pekar på är så pass utbredda och pågående att det inte krävdes 

en knuff i form av #metoo för att samla det här materialet. Det subtila kvinnoförtrycket är ett 

pågående och ett världsomfattande problem som ständigt är aktuellt. Nordlander skriver:  

 

Det här projektet var påbörjat långt innan den samhällsförändrande hösten 2017. Jag har i 

mina intervjuer stött på historier som liknar de som kommer fram i journalisternas eget 

metoo-upprop #deadline: fysiska övergrepp och andra uppenbara sexuella trakasserier. 

Men det som har varit mer slående är en annan typ av händelser, sådana som hamnar 

utanför metoo-diskussionerna. De hör ihop med samma struktur, men är på vissa sätt 

ännu svårare att ta upp. Det är det subtila förtrycket som nästan alltid kan bortförklaras 

[…].2 

 

Under arbetet med boken träffade Nordlander omkring 100 kvinnliga journalister, och alla 

utom två hade historier att berätta om hur de behandlats negativt på grund av sitt kön och hur 

detta hade påverkat deras yrkesliv.3 

Den massiva spridningen av uppropet, som ledde till det som Nordlander väljer att 

benämna ”den samhällsförändrande hösten”, var den första i sitt slag i Sverige och ledde till 

en omfattande medieetisk debatt, som inte minst kretsade kring namnpubliceringar som vissa 

                                                             
1 NE, me too-rörelsen, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen 
(Hämtad 2018-12-19) 
2 Jenny Nordlander, Mellan raderna: en bok om att vara kvinna och journalist (Stockholm: Natur & Kultur, 
2018) s.10 
3 Ibid., s. 10 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen
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mediehus gick ut med, trots att ingen av de anklagade blivit dömda eller åtalade. En välkänd 

kvinnlig journalist och medieprofil lade upp en text på sitt Instagramkonto 16 oktober 2017 

där hon offentliggjorde namnet på en känd journalist som drogat och våldtagit henne. Mannen 

som utpekades var även han en välkänd journalist. Vidare publicerade Aftonbladet 29:e 

oktober en artikel av den politiska chefredaktören, Karin Pettersson, där hon deklarerade att 

den anklagade journalisten hade lämnat sitt uppdrag på ledarsidan på grund av dessa 

anklagelser.4 Den 9:e december meddelade tidningen att de i samråd enats om att mannen 

skulle avsluta sin anställning vid tidningen.5 Ett halvår senare var debatten fortfarande lika 

aktuell. Den 30:e maj sände Sveriges Televisions Uppdrag granskning ett avsnitt där både 

mannen och kvinnan fick komma till tals i intervjuer. Även anklagelser och uttalanden från 

kvinnor som riktar sig mot mannen bröts ner och granskades. Dagen efter att programmet 

sändes hade det inkommit 500 anmälningar till Granskningsnämnden för radio och tv.6 Nätet 

exploderade samtidigt av åsikter om mannen, kvinnan, Uppdrag granskning, men också om 

den kvinnliga journalisten som utförde intervjuerna i avsnittet. Kritikstormen som nu riktades 

mot henne liknar inget hon varit med om tidigare under sina 20 år som journalist, menar hon. 

I en debattartikel publicerad 26 september 2018 i facktidningen Journalisten skrev hon: 

 

Men på sociala medier var debatten högst levande. Men den handlade inte om mediernas 

haveri. Den handlade om mig. Totala främlingar, som aldrig träffat mig gav utlåtanden 

om min personlighet och mentala stabilitet. Och en del berättade hur de skulle skada mig 

fysiskt. […] Och jag undrar hur människor som säger sig ta parti för kvinnors rättigheter 

kan uttrycka sig så här mot en kvinna.7 

 

Skälet till att fallet med den omfattande kritik som den kvinnliga journalisten fått ta emot 

är särskilt intressant att undersöka är dess komplexa natur, det vill säga att det är en kvinna 

som blir utsatt för kritik, som i vissa fall övergår i näthat. efter att ha intervjuat en annan 

kvinna om sexuella övergrepp. Två kvinnor som inte nödvändigtvis står för olika åsikter 

hamnade i centrum för publikens olika åsikter i samband med #metoo-rörelsen, som valde att 

                                                             
4 Gustaf Tronarp, “Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladets ledarsida”, Aftonbladet 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JPqEP/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladets-ledarsida (Hämtad 
2018-11-08) 
5 Aftonbladet, ”Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladet”, Aftonbladet 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnL4jO/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladet (Hämtad 2018-11-08) 
6 Linnea Kihlström, ”över 500 anmälningar mot Uppdrag Granskning”, Dagens Media 
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/over-500-anmalningar-mot-uppdrag-granskning-
6917572?fbclid=IwAR2aXWBkR2X-bg9kjUPz23gbEnfIj215gnhZLLlif8IxlbvE6q_dSin2nK0 (Hämtad 2018-11-
08) 
7 Lina Makboul, ”Såhär flyttar nättrollen fokus”, Journalisten https://www.journalisten.se/debatt/sa-har-
flyttar-nattrollen-fokus (Hämtad 2018-11-08) 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JPqEP/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladets-ledarsida
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnL4jO/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladet
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/over-500-anmalningar-mot-uppdrag-granskning-6917572?fbclid=IwAR2aXWBkR2X-bg9kjUPz23gbEnfIj215gnhZLLlif8IxlbvE6q_dSin2nK0
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/over-500-anmalningar-mot-uppdrag-granskning-6917572?fbclid=IwAR2aXWBkR2X-bg9kjUPz23gbEnfIj215gnhZLLlif8IxlbvE6q_dSin2nK0
https://www.journalisten.se/debatt/sa-har-flyttar-nattrollen-fokus
https://www.journalisten.se/debatt/sa-har-flyttar-nattrollen-fokus
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kommentera i ett kommentarsfält på Facebook som är synligt för alla och som fortfarande 

finns kvar för vem som helst att ta del av. Många av de som reagerade starkast på programmet 

stod på den intervjuade kvinnans sida och ansåg sig själva vara feminister, trots det tvekade 

de inte att utsätta en annan kvinna för stora mängder kritik. En önskan om att synliggöra vad 

dessa kommentarer egentligen uttrycker och vad dessa personer egentligen vill säga motiverar 

denna studie. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka den kritik som riktades mot en kvinnlig svt-journalist i 

samband med #metoo, och tydliggöra vad de kritiska kommentarerna grundar sig i. Ett 

delsyfte är att lyfta ett till synes paradoxalt beteende i ljuset, där en kvinna blir utsatt för 

kritikstorm på nätet i en annan kvinnas kommentarsfält, i syfte att stärka den mest utsatta av 

de två, såsom de kommenterande personerna sannolikt upplever situationen. I relation till 

detta har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

• Hur yttrar sig missnöje mot samhälleliga strukturer i kommentarsfältet?  

• På vilket sätt påverkade den pågående #metoo-rörelsen kommentarerna? 

• På vilket sätt avtecknar sig feminismen i detta? 

 

2. Tidigare forskning 

När #metoo-rörelsen briserade, eller ”den samhällsförändrande hösten 2017” som Nordlander 

väljer att benämna den, blev detta också början på ett åtminstone till delar nytt forskningsfält 

inom genusforskningen.8 Det har skrivits en hel del om rörelsen och ny forskning har 

tillkommit under de senaste månaderna.9 Artiklarna belyser den medvetenhet som finns om 

osynliga strukturer i samhället, samt hur #metoo har påverkat olika samhällen. Det är viktigt 

att vara medveten om denna forskning för att förstå hur #metoo-rörelsen har påverkat 

kommentarerna och för att undersöka missnöjet mot samhälleliga strukturer. Även forskning 

om näthat och grova kommentarer på nätet kommer att presenteras nedan för att bättre förstå 

vad som händer på nätet, och specifikt i ett kommentarsfält. 

                                                             
8 Jenny Nordlander, Mellan raderna: en bok om att vara kvinna och journalist (Stockholm: Natur & Kultur, 
2018) s.10 
9 Kyoo Lee & Jamieson Webster, The Formative Power of Metony#metoo, Studies in Gender and Sexuality 
(Routledge Taylor & Francis group, 2018); Morgan E. PettyJohn, Finneran K. Muzzey, Megan K. Maas, and 
Heather L. McCauley, #HowIWillChange: Engaging Men and Boys in the #MeToo Movement. Psychology of 
Men & Masculinity (Michigan State University, 2018); Sandra Gilbert, In the Labyrinth of #MeToo (The 
American Scholar, 2018) 
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Amy J. Traub och Amanda Van Hoose Garofalo arbetar båda med arbetsplatsrelaterade 

juridiska frågor och har summerat hur #metoo har påverkat arbetsplatskultur i sin artikel 

#MeToo – A Brief Review. De menar att många arbetsgivare nu har valt att ändra sina 

föreskrifter i syfte att förhindra att sexuella trakasserier ska kunna ske på arbetsplatsen. En av 

många positiva förändringar som #metoo-rörelsen har lett till är att arbetsgivare har valt att 

titta på kulturen i sin helhet, och inte på enskilda anmälningar. På så sätt har det resulterat i en 

insikt om vad som kan förändras i företaget. Traub och Garofalo skriver: 

 

Some are adopting policies that carve out the applicability of their arbitration provisions 

to sexual harassment claims, overhauling their sexual harassment policies and training 

programs, retraining their highest level staff, and setting up new ways to report 

harassment complaints. Some universities have even added clauses into their contracts 

requiring coaches to report sexual misconduct or risk forfeiting their pay.10 

 

 

Ann Pellegrini skriver i sin artikel #MeToo: Before and After att det som eldade på 

#metoo-rörelsen och ledde till att det skedde med en sådan explosionsartad kraft just då, är att 

Donald Trump blev vald till president 2016. En vit, medelålders, rik man, som trots 

anklagelser om sexuella trakasserier och inspelningar gjorda med dold mikrofon där hans 

skeva kvinnosyn avslöjas, blir vald till USA:s president. Pellegrini menar att den ilska som 

sakta byggdes upp när fler och fler anklagelser om sexuella trakasserier mot Trump lades 

fram, exploderade i #metoo-rörelsen, det vill säga en ilska mot att han, trots sin kvinnosyn, 

blev vald till USA:s mäktigaste man och att medborgarna, med all fakta synlig, valde att lägga 

sin röst på honom.11 Det här visar vilka invanda strukturer som finns, som vi knappt är 

medvetna om, och vad som är normaliserat i samhället, menar författaren. Ytterligare 

problematisering av hur samhällets strukturer påverkar kvinnliga sexualbrottsoffer menar 

Pellegrini är: 

 

[…] responses to sexual violence that center on criminalization and the punishment of 

individual perpetrators might actually contribute to fortifying the structural racism of the 

justice system without in any way addressing the systemic violence that is misogyny. 

Some survivors of sexual violence may also find the experience of reporting an assault to 

the police and going through a trial as re-traumatizing.12 

 

                                                             
10 Amy J. Traub & Amanda Van Hoose Garofalo, #MeToo – A Brief Review (Employee Relations Law Journal, 
Vol. 44, No. 4, Spring 2019) s. 5 
11 Ann Pellegrini, MeToo: Before and After (New York University, Studies in Gender and Sexuality 2018, Vol. 
19, No. 4, 262–264, 2018) s. 263 
12 Ibid., s. 263 
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Pellegrini skriver även att språket är viktigt för att kunna tala om sexuella övergrepp, och att 

lagar idag inte är utformade för att inkludera alla de termer och nyanserade ord som kan 

beskriva ett sexuellt övergrepp. Det finns en gråzon, menar hon, och offer för övergrepp 

hindras att tala om detta då det inte finns ord för detta i den stadgade lagen. ”It may overtake 

other ways of thinking about, talking about, and addressing sexual violence” skriver hon.13  

Ytterligare en forskare som adresserar komplexiteten i #metoo-rörelsen, och pekar på de 

systematiska förändringarna som måste ske i samhället, är Nora Bateson i artikeln #MeToo is 

complex: 

 

If the discussion gets lost in the crimes of individuals, we will lose the opportunity to address 

the systemic changes needed. But, if we get lost in the systemic, we will lose the vital sense 

of personal responsibility that is also needed.14 

 

Även hon menar att invanda strukturer måste ses över för att nå förändringar i samhället. 

Det finns sociala och kulturella mönster som vi är fångade i, och att vi måste se till 

helheten och inte endast några enskilda individers agerande. Hon skriver att: “the patterns 

of abuse in our society are vitalized by a combination of interwoven aspects of culture that 

hold it in place – and hold us in its grasp”.15 

Sociologen Allan G. Johnson skriver i sin bok The Gender Knot om de patriarkala 

strukturer vi lever med i dagens samhälle och hur de tar sig uttryck. Johnson menar att vi alla 

är en del av patriarkatet och dess konsekvenser, både män och kvinnor, eftersom vi innehar 

vissa sociala positioner som vi själva inte kan påverka.16 Vi föds som man och kvinna, och 

därmed är vi redan i våra sociala positioner. Han menar att: ”(…) patriarchy is, by definition, 

a system om inequality organized around gender categories, we can no more avoid being 

involved in it than we can avoid being female or male”.17 Misogyni är en naturlig del av 

patriarkatet, menar han, som på så sätt ”(…) fuels men's sense of superiority, justifies male 

aggression against women, and works to keep women on the defensive and in their place”.18 

Forskarna Love och Moloney lyfter fram Johnsons syn på patriarkatet och misogyni i sin 

studie Assessing online misogyny: Perspectives from sociology and feminist media studies. 

                                                             
13 Ann Pellegrini, MeToo: Before and After (New York University, Studies in Gender and Sexuality 2018, Vol. 
19, No. 4, 262–264, 2018) s. 263 
14 Nora Bateson, #MeToo is Complex (International Bateson Institute, Explorations in Media Ecology Volume 
17 Number 1, 2018) s. 72 
15 Ibid., s. 72 
16 Allan G. Johnson, The gender knot: Unraveling our patriarchal legacy (Philadelphia, PA: Temple University 
Press, 2014) s. 44 
17 Ibid., s. 44 
18 Ibid., s. 60 
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Begreppet ”misogyni” definierar de som hat eller förakt mot kvinnor, och de menar att 

misogyni förr var väl dokumenterat i fysiska interaktioner men att det nu också spritt sig till 

den virtuella världen.19 Sicari reflekterar dock kritiskt över #metoo-rörelsens vilja att belysa 

patriarkatet: 

 

The trouble with the #MeToo movement is that it does not seem “to get that deep,” as bell 

hooks has recently argued. She and other feminist thinkers have been troubled by the 

movement’s relative silence on patriarchy.20 

 

Redaktören för den vetenskapliga tidskriften Feminst Studies, Karla Mantilla, menar i sin 

vetenskapliga artikel Gendertrolling: Misogyny Adapts to the New Media att communities på 

nätet har öppnat för nya former av elakartad sexism.21 På engelska benämns det här agerandet 

”gendertrolling”, då det finns en hatisk attityd mot just kvinnor. I sin undersökning urskiljer 

hon vad som är specifikt för ”gendertrolling” och lyfter några exempel från olika internet 

communities där kvinnor som är frispråkiga fått ta emot hot och hat. De utmärkande drag som 

Mantilla anser vara specifika för ”gendertrolling” är: flera deltagare (ofta löst samordnade), 

könsbaserade förolämpningar, hårt språk, trovärdiga hot, intensivt och långvarigt hat samt 

reaktioner på att kvinnor pratar ut offentligt om sexism.22  

Trots att ”gendertrolling” sker på nätet ser Mantilla flera likheter med världen utanför 

internet, som till exempel sexuella trakasserier på arbetsplatsen samt sexuella trakasserier ute 

på gatan. Förolämpningar, hat, och hot om våld och/eller våldtäkt i syfte att skrämma kvinnor 

och hålla dom borta från traditionellt mansdominerande miljöer är återkommande både online 

och offline, menar hon.23 

Banet-Weiser och Miltner skriver i sin artikel #MasculinitySoFragile: culture, structure, 

and networked misogyny: ”We are in a new era of the gender wars, an era that is marked by 

alarming amounts of vitriol and violence directed toward women in online spaces.”.24 

Populärfeminismen är ett nutida kulturellt fenomen som tar sig uttryck i hashtags, på 

Facebook och Tumblr, bästsäljande memoarer av uttalade feminister, tröjtryck, och 

                                                             
19 Tony P. Love & Mariread Eastin Moloney, Assessing online misogyny (University of Kentucky: Department 
of Socioloy, 2018) s. 3 
20 Anna Sicari, Centering the Conversation: Patriarchy, Academic Culture, and #MeToo (Composition Studies 
46:2, 2018) s. 200 
21 Karla Mantilla, Gendertrolling: Misogyny Adapts to the New Media (Feminist Studies 39, no. 2, 2013) s. 
564  
22 Ibid., s. 564 
23 Ibid., s. 569 
24 Sarah Banet-Weiser & Kate M. Miltner, #MasculinitySoFragile: culture, structure, and networked 
misogyny, (Feminist Media Studies 16:1, 2016) s. 171 
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förkroppsligade i popstjärnor. Det finns vitt skilda sätt på vilket populärfeminismen tar sig 

uttryck och sprids, men det gemensamma ställningstagandet är att kvinnligt självförtroende 

behövs. Banet-Weiser och Miltner menar att framväxten av populärfeminismen och dess 

framväxt i olika mediekanaler även har skapat en motgrupp, populärmisogynism. 

Uppmaningar till kvinnor att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende har lett till att 

flertalet män ser detta som en attack mot sin berättigade plats i den sociala hierarkin.25 De 

skriver: 

 

This fear of female encroachment is far from relegated to online social spaces: men 

are also threatened by potential economic loss as a result of this apparent feminine 

invasion. In a historical context of global economic recession, the impact on men 

has not only been attributed to a more systemic financial failure, but more 

specifically because women are seen as taking jobs—including those in the 

technology fields—that are somehow the “natural” right of men.26 

 

I Maria Edströms artikel The Trolls Disappear in the Light: Swedish Experiences of 

Mediated Sexualised Hate Speech in the Aftermath of Behring Breivik (2006) lyfts 

problematiken med näthat mot både manliga och kvinnliga journalister. Enligt den 

enkätundersökning som studien bygger på svarar ungefär lika många kvinnor som män att de 

blivit utsatta för hat i sitt yrke som journalist, men kvinnor utsätts oftare för sexualiserade 

hatkommentarer, och ofta baseras hatet på att de är just kvinnor. En av anledningarna till det 

öppna, växande hatet mot kvinnliga journalister är att det är lättare att vara anonym på nätet i 

kommentarsfält menar Edström:  

 

Traditional media has given way to something that is more individualized and 

interactive.[…] At the same time, it has become easier to become anonymous, and thus to 

raise openly misogynist voices towards feminists, feminist media, feminist journalists and, 

more broadly, women who speak up.27 

 

Edström konstaterar i diskussionen att det hat vissa män har mot kvinnor handlar om 

förändrade maktförhållanden i samhället mellan män och kvinnor, och det leder till att män 

anser att feministerna är skyldiga till deras problem. Näthat är en form av social aktivitet som 

endast behöver en löst samordnad grupp för att skapa en toxisk miljö. De grupper som står för 

                                                             
25 Sarah Banet-Weiser & Kate M. Miltner, #MasculinitySoFragile: culture, structure, and networked 
misogyny, (Feminist Media Studies 16:1, 2016) s. 172 
26 Ibid., s. 173 
27 Maria Edström, The trolls disappear in the light: Swedish experiences of mediated sexualised hate speech 
in the aftermath of Behring Breivik (International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2016) s. 
99 
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näthatet upprätthåller, förstärker och normaliserar en sexistisk kultur, där män som trakasserar 

kvinnor stöttas av sina jämlikar och får beröm för sin sexistiska attityd, medan kvinnorna 

tystas ner och exkluderas från att delta. Intressant är att vissa antifeministiska bloggare är 

kvinnor som påvisar att det faktiskt finns kvinnor och flickor som också står för näthat, och är 

en del av problemet. I slutsatsen skriver Edström att hatkommentarer både kan tolkas som ett 

uppvisande av makt och brist på makt. De kvinnliga journalister som utsätts för 

hatkommentarer är ofta framgångsrika, medan personen som näthatar möjligtvis inte upplever 

sig själv som lika framgångsrik. Hatet och hoten kan vara ett sätt att försöka kontrollera och 

sätta sig själv i en maktposition gentemot de framgångsrika, frispråkiga och synliga kvinnorna 

som tar plats på mediearenan. Edström igen:  

 

The problems of threats and sexualised hate speech towards female journalists are at least 

twofold. Firstly, the purpose of the threats is to silence. Many journalists refer to the self-

censoring mechanism of threats and hate speech. Is it worth taking up the fight? The 

harassment might also scare other women and keep them from entering journalism. 

Secondly, one never knows when words will turn into action.28 

 

I min analys kommer jag att ta fasta på somlig av denna forskning för att förstå kritiken som 

riktades mot svt-journalisten, vilket framgår under avsnittet Teoretiska perspektiv. 

 

3. Etiska överväganden 

Då syftet med #metoo-rörelsen inte var att peka ut specifika gärningsmän, utan att belysa de 

strukturer i samhället som pågår i det dolda, kommer jag att arbeta i denna riktning och därför 

anonymisera aktörerna i mitt fall. Det görs också med anledning av att jag inte vill exponera 

dessa personer och att det inte ska finnas förutfattade meningar om personerna vid läsandet av 

uppsatsen. De tre personer som mitt fall kretsade kring kommer alltså att få fingerade namn. 

Den första personen är den kvinnliga välkända journalisten och medieprofilen med över 

70 000 följare på sitt Instagramkonto, som i detta forum postar ett inlägg om att hon blivit 

våldtagen och drogad av en medieman. Hon kommer att omnämnas som Malin. 

Mediemannen, även han journalist, tidigare anställd vid Aftonbladet, omnämns som Peter. 

Den tredje personen är den kvinnliga journalisten som arbetar för svt och som utför 

intervjuerna i programmet Uppdrag Granskning. Hon kommer att omnämnas som Julia.   

                                                             
28 Maria Edström, The trolls disappear in the light: Swedish experiences of mediated sexualised hate speech 
in the aftermath of Behring Breivik (International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2016) s. 
102 
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Nästintill alla kommentarer är skrivna av kvinnor, och endast ett tiotal är författade av 

män. Eftersom att de som kommenterar är anonyma i min studie och sannolikt inte vill bli 

offentliga, kommer ingen information om skribenterna att publiceras i studien. Jag har även 

sökt på ett flertal kommentarer på Google för att säkerställa att dessa inte går att hitta ifall 

man skulle vilja ta reda på vem som har skrivit en kommentar. Alla kommentarer citeras i 

original för att inte vara missvisande, därför förekommer det en hel del stavfel i 

framställningen. 

 

4. Material och urval 

När jag först började undersöka den mängd kritiska kommentarer som riktades mot Julia på 

sociala medier efter att programmet sänts tittade jag främst på Uppdrag Gransknings 

Instagramkonto och Malins Instagramkonto samt hennes Facebook-tråd med klippet. Det jag 

såg i Uppdrag Gransknings kommentarfält var att de valde att försvara sin medarbetare, Julia, 

samt försvara anledningen till att avsnittet gjordes och vad det journalistiska arbetet grundar 

sig i. Det ena inlägget som postades innan sändning postades den 29:e maj och fick 915 

kommentarer. Det som postades efter sändning, 30:e maj, fick 2926 kommentarer. Det fanns 

även inlägg som handlade om helt andra avsnitt, men som trots det hade kommentarer som 

syftade till avsnittet med Peter. Nedan presenteras några kommentarer som ansvarig utgivare 

för Uppdrag Granskning, Ulf Johansson, skrev i kommentarfältet på Instagram som svar på 

kritiken: 

 

*** Hej! Eftersom ”Peter” är att betrakta som oskyldig enligt principerna i en rättsstat så 

anser vi att det är en relevant fråga att ställa hur hon resonerade när hon gick ut med hans 

namn. ”Malin” har fått den frågan i flera andra intervjuer.  

 

Hej ***. Som ansvarig utgivare har jag fullt förtroende för vår reporter ”Julia” och den 

granskning hon, och hennes team, har gjort.  

 

Hej ***! Frågan ställs inte utifrån om hon är ett brottsoffer eller inte. Det kan vi, precis 

som du skriver, inte veta. Den ställs utifrån att hon går ut med ”Peters” namn i sociala 

medier.  

 

Med dessa kommentarer, där Ulf Johansson försvarar Julia och tydliggör vad avsnittet och 

granskningen faktiskt grundar sig i, är det rimligt att anta att flertal kommentarer är borttagna 

av en moderator. Eftersom svt:s uppgift är att vara oberoende, och som de själva skriver på 

sin hemsida ”SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse med 
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uppgift att garantera företagets oberoende […] Konstruktionen ger SVT en mycket självständig 

ställning, helt oberoende och skyddat från påtryckningar”29 bidrar detta till tanken om att de inte 

vill bidra till hat och kränkningar mot enskilda personer i sina kommentarsfält. Med detta i 

åtanke kan Uppdrag Gransknings kommentarsfält på Instagram betraktas som ett relativt osäkert 

källmaterial att utgå ifrån, eftersom det sannolikt har redigerats.  

Vidare undersökte jag även Malins Instagramkonto då hon är aktiv på sociala medier och har 

en relativt stort medial plattform. Det visade sig tidigt att hennes inlägg var för oöverskådliga 

och inte endast koncentrerade till ett datum. Hon hade postat inlägg som syftade till intervjun, 

vidare även klipp från intervjun, på sitt Instagramkonto, men oregelbundet, exempelvis 21:e 

september, 23:e september, 17:e december, men även innan sändning, exempelvis 20:e april, 9:e 

maj, 25:e maj, 28:e maj och 29:e maj. Att använda alla de kommentarer som inläggen 

genererade som analysmaterial hade inneburit ett oerhört stort och spretigt material, vilket inte 

hade varit möjligt inom stipulerad tidsram.  

Det som slutligen lämpade sig bäst för min studie som både innehöll långa och korta 

kommentarer, och var koncentrerat till ett inlägg, postade Malin på sin Facebook den 25:e 

maj.  Den här Facebook-tråden skapades när hon publicerade en video på sig själv där hon blir 

intervjuad av Julia. Det Malin postade är filmat med en egen kamera, inte produktionsteamets 

kamera, och innehåller därför material som är bortredigerat i det tv-sända programmet. Värt 

att notera är att det här klippet, som är 13 minuter långt, postades några dagar innan Uppdrag 

Granskning sände avsnittet i tv, och flertalet kommentarer kretsar därför endast kring det här 

specifika klippet och intervjun som är utförd av Julia. Detta är ytterligare en anledning till att 

just det här materialet lämpar sig bäst för mitt syfte; intervjun är utförd av en kvinna, där 

intervjuobjektet är en kvinna, och där kommentarsfältet lämnas öppet för att möjliggöra kritik 

av intervjuaren som är kvinna, ibland även i egenskap av att vara just kvinna.  

De kommentarer som följs av det här inlägget utgör således mitt analysmaterial. Då detta 

inlägget fick sammanlagt 2364 kommentarer, motsvarande 54 A4-sidor, och alla 

kommentarer inte är relevanta för att förverkliga mitt syfte, är det nödvändigt att avgränsa 

materialet ytterligare. Det kommer därför att omfatta endast de kommentarer som nämner den 

kvinnliga journalisten vid namn (i det här fallet Julia som är ett fingerat namn), eller i någon 

mån syftar på henne. De kommentarer som syftar på Uppdrag Granskning-journalisten är 

exempelvis de när hon omnämns som ”journalisten”, ”reportern”, ”intervjuare”, ”henne”, 

”hon” eller där det är uppenbart att kommentaren syftar till journalisten/reportern/intervjuaren 

                                                             
29 SVT, ”Om oss”, https://www.svt.se/omoss/var-roll/ (Hämtad 2018-12-20) 

https://www.svt.se/omoss/var-roll/
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men där hon omnämns med öknamn som till exempel ”idioten”, ”bitchen” eller ”svinet”. 

Kommentarer som inte kommer att analyseras är de som innehåller ”de”, ”journalister” eller 

mer än en person då de syftningarna är oklara och kan syfta på produktionsteamet som är med 

i rummet, eller syftar på generaliseraringar av journalistyrket. Avgränsningen resulterade i 

570 kommentarer. För att få ett representativt resultat och ett material som var möjligt att 

djupstudera, avgränsade jag materialet ytterligare till att endast innehålla kommentarer 

beståendes av fyra rader eller mer. Kommentarer som bestod av endast en eller två rader gav 

liten eller ingen substans. Den här avgränsningen resulterade i 78 kommentarer för näranalys. 

Jag förhåller mig dock även analytiskt till hela materialet, det vill säga 570 kommentarer, 

vilket framgår av den kvantitativa sammanställningen. 

 

5. Teoretiska perspektiv 

5.1  Politisk misstro  

Pierre Rosanvallons analys av misstron mot det demokratiska politiska system som dagens 

samhälle strävar efter kommer att användas som en del av det teoretiska ramverket för den här 

studien. Enligt Rosanvallon är det här vår tids stora politiska problem, det vill säga att 

medborgarnas förtroende för sina ledare samt politiska institutioner sjunker.30 Det finns en 

besvikelse över svikna löften och avvikelser från en ursprunglig demokratisk modell. Han 

skriver: 

 

Historiskt sett har demokratin alltid givit sig till känna både som ett löfte och ett problem: 

ett löfte om en regim som är anpassad efter behoven hos ett samhälle vars grundbult 

utgörs av ett dubbelt krav på jämlikhet och autonomi; ett problem i det avseendet att 

verkligheten ofta har varit långt borta från att uppfylla dessa nobla ideal.31 

 

En annan förklaring till att demokratin får motta så stark kritik idag är att avståndet mellan det 

så kallade folket och eliten växer, individualismen ökar och människan drar sig tillbaka mer 

och mer till den privata sfären.32 Samtidigt sker en idealisering av ett förflutet, där 

medborgarna var betydligt mer aktiva i samhället, anser Rosanvallon. Hatet mot demokratin 

har sakta växt fram, en misstro som i sin tur har format en slags motdemokrati. Han skriver att 

det har utformats olika förslag för att lindra det representativa systemets brister ”(…) 

                                                             
30 Pierre Rosanvallon, Motdemokratin: politiken i misstrons tid (Hägersten: Tankekraft Förlag, 2006) s. 21 
31 Ibid., s. 22 
32 Ibid., s. 21 
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exempelvis genom att öka folkvalens frekvens (…) men parallellt med detta har det också 

utformats en hel rad praktiker, prövningar, informella sociala motmakter och institutioner som 

alla syftar till att kompensera det urholkade förtroendet genom att organisera misstron”.33 

Motdemokratin är inte en antidemokrati, eller motsats till demokratin, utan en egen 

demokratisk grupp som verkar tillsammans med den folkliga och representativa demokratin.34 

Dessa grupper ser som sin uppgift att vaka över den folkvalda makten och se till så att den 

sköter sina uppgifter, det vill säga tjäna folket som är en del av det demokratiska samhället. 

För att förstå de kommentarer som utgör materialet för denna studie behöver jag sätta in dessa 

i en större politisk kontext. Kritik och hat på nätet är idag ett växande problem, och med 

Rosanvallons analys av misstron mot dagens demokratiska politiska system hoppas jag kunna 

förstå den massiva kritik som riktas mot en enskild person.  

Rosanvallon skriver även om internet som politisk form. Internet är en social form som 

oberoende av olika faktorer knyter samman människor och bidrar till fri interaktion och 

tillfälliga möten. Vidare kan den här sociala formen även ge uttryck för den allmänna 

opinionen på ett omedelbart och påtagligt sätt. Rosanvallon menar också att internet bidrar till 

tre funktioner i samhället: vaksamheten, angivelsen och betygsättningen. Han skriver att 

”Bloggarna bär upp dessa funktioner på otal sätt, och de mer välorganiserade internetsidorna 

utvecklar ständigt interaktionen med användarna”.35 Ett exempel han skriver om är 

bokrecensioner på internetsidor där man kan handla böcker, där besökare ger sina egna 

recensioner på böcker de läst, samt ett betyg. Det här, menar Rosanvallon, är en metafor för 

vad internet håller på att frambringa i den politiska sfären: ”ett allmänt utrymme för att 

bedöma omvärlden”.36 

 

5.2  Feminism och systerskap som ideologi 

För att kunna besvara frågeställningarna behövs, i tillägg till Rosanvallon, en fördjupning i 

feministisk teori. Under de två följande avsnitten återkommer jag därför till vissa texter 

presenterade under rubriken Tidigare forskning, samtidigt som jag introducerar ytterligare 

studier. Begreppet feminism är omdebatterat och komplext, och utmynnar i flera olika grenar. 

Existerar ”feminism” idag eller är skillnaderna mellan feminister så stora att vi bör tala om 

”feminismer”? Denna diskussion är dock inte ny, den feministiska rörelsen har alltid varit 

                                                             
33 Pierre Rosanvallon, Motdemokratin: politiken i misstrons tid (Hägersten: Tankekraft Förlag, 2006) s. 23 
34 Ibid., s. 25 
35 Ibid., s. 68 
36 Ibid., s. 69 
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väldigt bred och gett plats för olika attityder, intressen och strategier.37 June Hannam, 

professor och forskare i historia, väljer själv följande definition:  

 

Ett erkännande av att det råder en maktobalans mellan könen med kvinnan i en 

underordnad roll och en övertygelse om att kvinnors villkor är socialt konstruerade och 

därför kan förändras.38 

 

Anledningen till att feminismen ständigt förändras och är svårdefinierad är att feminister har 

varit tvungna att utveckla sina idéer i förhållande till en redan existerande ram av socialt och 

politiskt tänkande. Det var omöjligt att göra detta utan någon relation till världen utanför. 

Feminismen har alltså formats, och fortsätter att formas, i sin kontext, under olika perioder 

och på olika platser.39  

En viktig gren som sträcker sig ur feminismen är idén om systerskapet. ”Systerskap är 

starkt” var ett av de centrala slagorden för kvinnorörelsen på 1960- och 1970-talet, och 

feministerna sökte bygga en politik på kvinnornas solidaritet med varandra.40 Visionen om 

systerskapet framkallades av kvinnorörelsens framväxt och byggde på identifieringen av ett 

förtryck i samhället.41 En teori om samanhållningen som bildas inom systerskapet är att den 

bygger på en gemensam utsatthet, och att kvinnor tvingas att uppfatta sig själva som offer för 

att känna att kvinnorörelsen är relevant för dem. bell hooks menar att den sexistiska ideologin 

lär kvinnor att de automatiskt är att likställa med offer för att de är kvinnor.42 En annan viktig 

tanke är att kvinnor splittras i rasism, sexistiska attityder, klasskillnader samt andra fördomar 

mellan varandra, och bara kan skapa en stark sammanhållning om dessa splittringar 

konfronteras och gemensamt söker elimineras. Under senare år har tanken om systerskapet 

dock försvagats, då vissa feminister anser det omöjligt att enas på grund av skillnader mellan 

kvinnor. Vidare ansågs systerskapet dölja det faktum att vissa kvinnor utnyttjar och förtrycker 

andra kvinnor. hooks anser att det inte kan existera en utbredd kvinnorörelse som gör slut på 

sexuellt förtryck utan en gemensam politisk hållning.43  

Sexismen mellan kvinnor existerar oftast i form av verbala attacker, så som elakt skvaller. I 

feministkretsar visar den sig ofta genom en likgiltighet eller ett totalt ointresse av kvinnor som 

                                                             
37 June Hannam, Feminism (Lund: Studentlitteratur, 2013) s. 21 
38 June Hannam, Feminism (Lund: Studentlitteratur, 2013) s. 21 
39 Ibid., s. 23 
40 Ibid., s. 23 
41 bell hooks, Feminst theory – from margin to center (Cambridge: South End Press, 1984) s. 43 
42 Ibid., s. 45 
43 Ibid., s. 44 
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inte väljer att aktivt delta i kvinnorörelser.44 hooks menar att kvinnor måste acceptera sina 

olikheter och meningsskiljaktigheter, och kunna diskutera med varandra utan att uppleva det 

som en kamp om vinst och förlust. På så sätt kan man utveckla strategier för att övervinna 

rädsla, fördomar, förbittring och konkurrens, samt stärka samanhållningen. De våldsamma 

diskussioner som uppstått vid skilda åsikter i feministkretsar har lett till att många undviker 

att utsätta sig för möten där det sannolikt uppstår meningsskiljaktigheter. 

 

5.3  Misogyni på nätet 

Begreppet ”misogyny” tillsammans med ”network”, ”online”, eller ”media” var ständigt 

återkommande i flera av de artiklar jag presenterade under avsnittet Tidigare forskning. Hat 

och förakt mot kvinnor har tagit plats i den virtuella världen och framförs främst av män.  I 

relation till det Rosanvallon skriver om att det växer fram motgrupper, har det, som tidigare 

nämnt, i den populärfeministiska eran växt fram en populärmisogyni.45 Banet-Weiser och 

Miltner skriver att ”Popular misogyny is, at its core, a basic anti-female violent expression 

that circulates to wide audiences on popular media platforms”.46 Mantilla menar att det 

aggressiva beteendet som växt fram på nätet, i form av misogyni, bör benämnas 

”gendertrolling”.47 Det som Mantilla anser vara specifikt för ”gendertrolling” är: flera 

deltagare (ofta löst samordnade), könsbaserade förolämpningar, hårt språk, trovärdiga hot, 

intensivt och långvarigt hat samt reaktioner på att kvinnor pratar ut offentligt om sexism.48 

Mantilla skriver också att: 

 

Gendertrolling has much in common with other offline targeting of women such as sexual 

harassment in the workplace and street harassment, in those arenas, as is the case with 

gendertrolling, the harassment is about patrolling gender boundaries and using insults, 

hate, and threats of violence and/or rape to ensure that women and girls are either kept out 

of, or play subservient roles in, male-dominated arenas.49 

 

Dessa metoder som används för att tysta kvinnor, visa sitt övertag eller hålla kvinnor borta 

från vissa områden, är intressanta att ha i bakhuvudet vid analysen av materialet, inte minst 

för att detta tidigare främst har använts av män i specifika syften.  

                                                             
44 Ibid., s. 49 
45 Sarah Banet-Weiser & Kate M. Miltner, #MasculinitySoFragile: culture, structure, and networked 
misogyny, (Feminist Media Studies 16:1, 2016) s. 172 
46 Ibid., s. 172 
47 Karla Mantilla, Gendertrolling: Misogyny Adapts to the New Media (Feminist Studies 39, no. 2, 2013) s. 
564 
48 Ibid., s. 564 
49 Ibid., s. 569 
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Edström anser det vara viktigt att poängtera att det även finns kvinnor som utsätter andra 

kvinnor för hat eller kritik på nätet, och att de som oftast lyfter problemet är kvinnliga 

antifeministiska bloggare. Hon skriver: “It is also important to note that some of the 

antifeminist bloggers are women who make a joint cause with male resistance movements, 

demonstrating that women and girls are also part of the net hate problem”.50 Ett exempel som 

nämns är Instagramupploppen i Göteborg 2012.51 

Det begrepp som främst kommer att användas vid analysen av kommentarerna är Mantillas 

”gendertrolling” för att göra undersöka vilka kriterier kommentarerna uppfyller som går att 

likna vid ”gendertrolling”. Det är relevant att skilja begreppen ”näthat” och ”kritik” åt, även 

om gränsen inte är helt tydlig. ”Näthat” innebär specifikt uttryckt hat, hot och kränkningar 

mot en viss person, medan ”kritik” belyser exempelvis inkompetens eller felaktigt beteende.  

6. Metod  

Då jag har valt att analysera korta texter i ett kommentarfält lämpar sig en tolkningsmetod 

inom den hermeneutiska traditionen bäst. Hermeneutik innebär tolkning av innebörder, och 

fritt översatt betyder det tolkningslära. Det som metoden kan användas till är allt från 

avkodning av symboler, meddelande, diktverk, konstverk och arkitektur.52 Den hermeneutiska 

vetenskapen är alltså grundad i den subjektiva tolkningen, och därför är det viktigt att vara 

medveten om den förförståelse man har som forskare när man närmar sig en subjektiv 

tolkning av texter.53 Jag har reflekterat över denna och kan konstatera att det inte har någon 

inverkan på min tolkning av resultatet. Jag anser mig vara feminist och är intresserad av 

ideologin och det som händer i samhället. Jag förhåller mig till feminism som Hannam 

beskrev: det finns olikheter mellan män och kvinnor där kvinnan har en underordnad roll, men 

dessa roller är endast socialt konstruerade och kan därför förändras. En medvetenhet om att 

det pågår, att vi lever i ett samhälle där patriarkala strukturer finns kvar, och att det går att 

påverka, är det mest relevanta för mig. Det finns därför en kluvenhet när jag tittar på 

materialet och samtidigt tänker på #metoo i sin helhet.  Jag har dock inga fördomar om varken 

Peter, Malin eller Julia då jag inte har lagt någon större vikt vid vilka de är sedan tidigare. På 

                                                             
50 Maria Edström, The trolls disappear in the light: Swedish experiences of mediated sexualised hate speech 
in the aftermath of Behring Breivik (International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2016) s. 
102 
51 SVT, ”Tonåringar dömda för förtal på Instagram”, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/instagram-
goteborg (Hämtad 2018-12-20) 
52 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Studentlitteratur: Lund, 1996) s. 33 
53 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur: Lund, 2012) s. 40 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/instagram-goteborg
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/instagram-goteborg
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så sätt anser det har varit möjligt för mig att tolka materialet objektivt och att mitt intresse för 

ämnet har ökat min motivation. 

Tolkningsmetoden som jag har valt att använda för att tydliggöra innebörden i 

kommentarerna är innehållsanalys. Genom innehållsanalysen kan avsikter urskiljas eller 

meningsstrukturer i olika typer av texter samt påvisa allmänna värderingar i ett samhälle, och 

detta kommer jag att göra med en kvalitativ ansats.54 Även en kvantitativ ansats kommer att 

användas som ett komplement för att lättare få översikt över materialet. 

 

6.1  Tillämpning av kvalitativ analysmetod 

Kvalitativ forskning intresserar sig för kontextualism, det vill säga att förstå kontexten kring 

det som studeras.55 Det finns därför en vilja att sätta in det studerade fenomenet, till exempel 

personer och handlingar, i deras sammanhang. Då min studie syftar till ett undersöka en 

händelse som utspelar sig i samband med #metoo-rörelsen och i tider där feministiska, och 

antifeministiska vindar, blåser starkt passar detta bra.  

De begrepp som jag kommer att använda som verktyg i min analys är utvalda från en 

modell konstruerad av Johanna Ledin och Ulla Moberg, det vill säga tema, ordval/fraser, 

disposition och slutsatser. Tema grundar sig i vad texten handlar om, vilka dolda budskap det 

finns i texten. Ord eller fraser går ner på en textnära nivå och handlar om vilka specifika ord 

som används och vilken innebörd de har. Har de en negativ värdeladdning, är det ett udda 

ordval, exempelvis om det förekommer svordomar eller återkommande ord. Disposition 

handlar om hur texten är uppbyggd, vilken struktur den har. Slutsatser (inferenser) handlar 

om vad texten förutsätter av läsaren, och vilka slutsatser läsaren själv ska kunna dra av texten. 

Det är sådant som inte syns explicit och som kan kräva en viss förkunskap av läsaren.56 

Frågorna nedan var de jag ställde mig när jag läste kommentarerna: 

• Vilket huvudtema har texten? 

• Vilka specifika ord eller fraser används? 

• Vilken disposition har texten? 

• Vilka slutsatser (inferenser) ska läsaren själv dra av texten? 

 

                                                             
54 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur: Lund, 2012) s. 53 
55 Allan Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (Studentlitteratur: Lund, 1996) s. 80 
56 Johanna Ledin och Ulla Moberg, ”Textanalytisk metod”, Metoder i kommunikationsvetenskap, red. Mats 
Ekström och Lars-Åke Larsson (Lund: Studentlitteratur, 2010) s. 160-168 
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6.2  Tillämpning av kvantitativ analysmetod 

I den kvantitativa analysmetoden är det relevant att mäta förekomsten av vissa ord och teman 

för att urskilja mönster. Alla 570 kommentarer kommer att delas in i kategorier efter sitt 

innehåll och dessa kategorier kommer att utgöra de övergripande teman som jag sedan tolkar. 

 

7. Analys 

I följande analys kommer jag att göra två separata analyser, en kvantitativ och en kvalitativ. 

Den kvantitativa analysen kommer att fungera som ett komplement till den kvalitativa, då den 

kvalitativa analysen är bredare. Varje underkapitel presenteras med en rubrik för respektive 

analyskategori och följs sedan av analys och exempel på kommentarer. All kursivering i 

texten är min egen.  

 

7.1 Kvalitativ analys 

7.1.1 Teman 

De underliggande budskap som framkommer i texterna handlar om orättvisa och missnöje. 

Orättvisan handlar om hur män och kvinnor behandlas olika i samhället, och vilken syn som 

finns på kvinnliga brottsoffer. Några menar också implicit, eller explicit, att vi lever i ett 

samhälle med patriarkala strukturer. I exemplen markeras särskilt analytiskt intressanta partier 

i kursiv stil. 

 

Ska något granskas så är det det samhällsklimat, den kvinnosyn och maktmissbruk som 

förekommer, o även journalistiken som förs och förts! Till Malin vill jag hälsa: mycket 

starkt och bra bemötande utav dig. Jag är så oerhört ledsen för det du fått uppleva både då 

och i UG, och samtidigt ödmjukt tacksam (ett märkligt ord i sammanhanget kanske) för 

att du både har modet och styrkan att stå upp för främst dig själv men också även andra 

brottsoffer 

 

För att sen missbruka sin makt som SVT reporter och använda härskar tekniken mot 

Malin som är i en underställd situation. Och ska prata om en fråga som alltid historiskt 

har stigmatiserat våldtäcktsoffer/kvinnor. […] Tydligt när man ser hur SVT sviker 

kvinnor i samhället som inte får upprättelse för att rättssystemet brister! […] Svt uppdrag 

granskning upprätthåller patriarkala maktstrukturer 

 

Den här typen av vinkling skapar ju extra utrymme för alla förövare där ute förstår inte 

public service det. Att vinkeln gör att fler förövare kan dra "hen vill sätta dit mig-kortet" 

när de gått över alla rimliga gränser. När ska vi sluta "tycka synd" om förövare som slår, 
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hotar, våldtar, beter sig som svin för att "de var inne i en mörk period, pressade osv" och 

istället foka på att den typen av beteende inte är någonsin accepterat. 
 

 

Sett detta innan men såg det nu igen. Man blir så jävla ledsen, matt, förbannad och trött. 

Att detta händer, just nu, 2018 är fan ett jävla skämt. Vad fan håller reportern på med? 

Hur kan man vara så jävla vidrig som människa? Alla sexualbrottsoffer borde få allt stöd 
som finns, inte fan sitta i tv och försvara sig. Någonting måste fan hända. Det kan inte 

fortsätta såhär. 

 

 

Missnöjet handlar om det samhälle vi lever i rent generellt, att det är skevt, att det finns en 

kvinnosyn som bör ifrågasättas och att det förekommer maktmissbruk. Vidare finns det en 

tanke om att rättssystemet brister och att förövare backas upp medan offren blir förnedrade.  

 

Hemskt! Men ett skitbra exempel på hur skruvat samhället är. Vilken otroligt nedlåtande 

attityd. Undrar varför hon tror att hon har rätt att tala till dig på det här sättet? Hoppas att 

hon ser detta och inser vilken översittare hon beter sig som och åtminstone ber dig om 

ursäkt  

 

Ska något granskas så är det det samhällsklimat, den kvinnosyn och maktmissbruk som 

förekommer, o även journalistiken som förs och förts! Till Malin vill jag hälsa: mycket 

starkt och bra bemötande utav dig. Jag är så oerhört ledsen för det du fått uppleva både då 

och i UG, och samtidigt ödmjukt tacksam (ett märkligt ord i sammanhanget kanske) för 

att du både har modet och styrkan att stå upp för främst dig själv men också även andra 

brottsoffer 

 

Förändring måste till i vårt samhälle, vi har mkt kvar när förövare backas upp och offren 

fortsatt förnedrade, ifrågasatta, tystade, skambelagda. Det är inte konstigt att så få vågar 

anmäla när chansen att bli hörd och trodd är liten och upprättelse nästan obefintlig 

 

Malin! Du är så fruktansvärt stark. Utåt sett i alla fall. Förstår att du självklart har dagar 

då du känner att du inte orkar dra detta mer. Men för oss som står mer i bakgrunden och 

hejar på er som har större plattformar och har tydliga och sakliga argument för allt vad 

gäller feminismen, övergrepp, machokultur osv så är du en förebild. 

 

Hon anmälde en man (Peter) för våldtäkt och nu sitter hon och får försvara sig i en 

intervju och svara på frågor som ”tänkte du på hans barn o familj när du la ut hans 

namn”. Och dessutom är personen som intervjuar henne så extremt otrevlig och vinklar 

heeela intervjun mot henne även om reportaget var menat att vara opartiskt […] Alltså 

spyr 
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Rosanvallon menar att det finns en besvikelse bland folket, ett missnöje över hur demokratin 

har utvecklats i samhället.57 Skribenterna anser att Malin kan vara med och förändra i 

samhället och den tystnadskultur som finns gällande sexuella övergrep, genom att prata öppet 

om sin händelse, men att hon blir kritiserad eller ifrågasatt av Julia. Det här snuddar åter vid 

de osynliga strukturer som #metoo-rörelsen vill belysa, och därför påverkas många av 

kommentarerna ovan av just detta. Rollerna offer och förövare är något som ofta lyfts fram i 

#metoo-rörelsen och dessa kommentarer förefaller, medvetet eller omedvetet, utgå från dessa 

för att tydliggöra vad som är fel. Det riktas därför en ilska mot Julia, som riktar kritiska frågor 

till Malin, trots att ilskan egentligen verkar grunda sig i den orättvisa som finns i samhället.  

 

Skrämmande oprofessionellt bemötande från Julia, särskilt i sin egenskap av reporter för 

public service. Än mer skrämmande att public service väljer att nyttja sitt mandat i denna 

riktning genom att aktivt diskreditera me too-rörelsen och hämma de framsteg och 

synliggörande av destruktiva normer som länge gått okritiserade men nu äntligen 

diskuteras. Detta är INTE en public service som jag ställer mig bakom som 

människorättsjurist eller medmänniska. 

 

Alltså....min HERRE. Detta är ju katastrof. Att ifrågasätta ett brottsoffer för att rentvå en 

förövare, i public service :( Frågan: tänkte du på hans familj och barn när du anmälde 

honom är så galen att man inte ens tror att det är sant. Skulle man gjort det om det var en 

man som blivit drogad och våldtagen ? Skulle man gjort det om det var ett rån, ett 

inbrott, eller andra typer av brott? Aldrig 

 

För det andra vem tror Julia, att hon är?!? Vem eller vad är det som ger henne rätten att 

med en envåldshärskares hand avgöra vad som skett/inte har skett? Eller att lägga 

värderingar i hur Malin hanterade situationen efter övergreppet? Blir så fruktansvärt 

besviken på att en institution som SVT inte är mer pålästa ang trauma & hur en reaktion 

kan te sig efter en sådan upplevelse 

 

Att en kvinnlig reporter ens ställer den mest förbjudna frågan. ”Tänkte du aldrig på hans 

familj”. Jag trodde att alla nu lärt sig en läxa efter #metoo 

[…] All kärlek till Malin och till alla oss modiga kvinnor som tänkt på våra förövares 

familjer allt för mycket och som knappt vågat anmäla brott på grund av detta. 

 

Som Rosanvallon skriver om den politiska misstron i dagens samhälle blir effekterna av 

misstron ännu tydligare när man tar hänsyn till att det har skett en urholkning av det politiska 

förtroendet.58 Samtidigt som det finns ett ökande röstskolk i flera länder sedan ett tjugotal år 

tillbaka, har det okonventionella engagemanget ökat bland medborgarna, som 

                                                             
57 Pierre Rosanvallon, Motdemokratin: politiken i misstrons tid (Hägersten: Tankekraft Förlag, 2006) s. 21-22 
58 Ibid., s. 25 
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demonstrationer, strejker och uttryck för kollektiv solidaritet.59 Rosanvallon skriver att det här 

”motsäger föreställningen om en utbredd politisk apati och idén om att medborgarna numera 

drar sig tillbaka till den privata sfären”.60 Att kommentera i ett kommentarsfält kan vara ett 

sätt att visa sitt missnöje och sin solidaritet på 2010-talet. Problemet med aktiviteten i 

kommentarfälten är att det endast tar några sekunder att klicka iväg en kränkande kommentar, 

och att det som skrivs inte alltid är genomtänkt. Vidare finns många av dessa kommentarer för 

alltid dokumenterade någonstans, som i en sorts digitalt arkiv, om än ett föränderligt sådant. 

Det som postas på internet är inte möjligt att ta tillbaka utan att ha registrerats någonstans 

vilket kan leda till konsekvenser för både skribenten och den som blir utsatt för starkt kritiska 

kommentarer, eller näthat.  

 

7.1.2 Ordval, fraser och meningsstrukturer 

De ordval, fraser och meningar som ständigt återkommer syftar till att hylla och berömma 

Malin, och samtidigt nedvärdera, förminska, samt smutskasta Julia. Det framförs en hård och 

ocensurerad kritik av Julia i kommentarerna vilket blir tydligare när konstrasterna av beröm 

och kritik ställs mot varandra i en kommentar.  

Något som ofta syntes i kommentarerna var kritik av hur Julia utförde sina arbetsuppgifter, 

och ifrågasättandet av hennes kompetens. Det stämmer överens med det resultat som en studie 

i projektet Journalistpanelen påvisade, att det hat och de hot journalister får motta ofta 

handlar om kompetens och intelligens/omdöme.61 

 

Det här är inte en riktig journalist 

 

Kallar hon sig journalist!!!??? 

 

Varför är denna reporter så sjukt otrevlig & oprofessionell i sitt bemötande? 

 

Min första tanke var: Är reportern helt inkompetent? 

 

Julias beetende och "förhörsteknik" är så dålig journalistik att man skäms! 

Otroligt oproffsig (och otrevlig) reporter 

 

Skrämmande oprofessionellt bemötande från Julia 

 

                                                             
59 Pierre Rosanvallon, Motdemokratin: politiken i misstrons tid (Hägersten: Tankekraft Förlag, 2006) s. 31 
60 Ibid., s. 31-32 
61 Monica Löfgren Nilsson. Hoten och hatet mot journalister, Journalistpanelen JMG. (2016) 
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Ett annat ord som syns ofta är ”opartisk” eller ”partisk/opartisk”. Även här grundar sig 

kommentarerna i kritik av Julias kompetens då hon som journalist inte bör vara partisk. 

 

Hopas någon anmäler både programmet och intervjuaren för opartiskhet 

 

[…] hur otrevlig och överlägsen attityd som reportern har! Opartisk granskning - my ass 

 

Men den där reportern är otroligt partisk och dryg rent ut sagt 

 

Dessa kommentarer kritiserar Julia för att vara partisk, och ha förutfattade meningar om 

Malin i intervjun. Eftersom en av journalisters främsta uppgifter är att vara opartisk i arbetet 

och samtidigt granska makten, kan mycket av hatet grunda sig i tankar om att Julia 

misslyckats med detta. Det verkar samtidigt vara av stor vikt att det är SVT som sänder 

programmet, och många nämner ”skattepengar”, ”public service” och ”partisk/opartisk” i sina 

kommentarer. Det här påvisar att det finns ett missnöje mot hur public service agerar, samt ett 

missnöje mot att det är lagstiftat att medborgarna ska finansiera SVT i form av tv-licens.  

Ett annat ord som ofta återkommer är ”härskarteknik”, vilket många anser att Julia 

använder sig av. Det tyder på att de personer som kommenterar upplever Malin som ett offer 

och att hon blir förminskad av Julia. Ordet har en negativ värdeladdning.  

 

Sedan kör hon med en jäkligt ful härskateknik, fullkomligt respektlöst och otrevlig! Fy! 

Hon skämmer ut sig själv! 

 

Försöker inte ens dölja sitt förakt, utan blommar ut i full härskarteknik 

 

Tanten (Julia) blir märkbart ställd och provocerad över att du inte ger vika för hennes 

äckliga härskartekniker 

 

Speciellt hennes beteende när hon avslutar intervjun är en formidabel uppvisning av 

härskartekniker 

 

Hon verkar bara ha lärt sig en grabbig härskarteknik 

 

Intressant här är att någon refererar till hennes beteende som ”grabbig härskarteknik”. Dessa 

stereotyper om manligt respektive kvinnligt beteende gör att hon blir anklagad för att agera 

manligt, eller ”grabbigt”, och att det anses vara fel i den här situationen. I andra situationer 

däremot uppmanas kvinnor att bete sig mer som män, att ha en manlig attityd och ta för sig 

mer, speciellt på arbetsplatser där kvinnor ibland måste slå sig fram för att bevisa sig, inte 
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minst kvinnliga journalister. I andra situationer hade den här ”grabbiga härskartekniken” 

belönats och uppmanats. Dessa motsägelser visar hur svårt det är för kvinnor att göra rätt och 

hur medvetna kvinnor måste vara om sitt beteende för att inte utmana osynliga gränser.  

Andra kommentarer innehåller en aggressiv ton, och riktar sig både till Julia i sitt yrke som 

journalist och hur hon är som person. Skribenterna använder hårda ord, svordomar och 

kränkningar.  

 

Vilken vidrig jävla reporter 

 

Vilken vedervärdig journalist 

 

Sjukt starkt av dig att behålla lugnet såhär, jag hade slitit skallen av henne 

 

Vad fan håller reportern på med? Hur kan man vara så jävla vidrig som människa? 

 

Ja jag blir nästan mållös av hur svinig stil hon har Julia 

 

Dessvärre är detta inget ovanligt beteende mellan kvinnor enligt hooks. För att eliminera detta 

beteende måste vi inse att vi är olika och kanske inte alltid kommer att komma överens i 

diskussioner, hävdar hon: 

 

Women’s legacy of woman-hating, which includes fierce, brutal, verbal tearing apart of 

one another, hast to be eliminated if women are to make critiques and engage in 

disagreements and arguments that are constructive and caring […]. 62 

 

Det förekommer till och med något som går att liknar vid ett hot: ”jag hade slitit skallen av 

henne” som är ett uttalande endast baserat på det som sker i det här videoklippet. Det finns en 

tydlig ilska och aggressivitet i flera av kommentarerna som riktar sig till Julia, vidare 

genomsyras flera av kommentarerna av något som går att likna vid hat. Det visar sig här att 

kvinnor, liksom män, använder sig av näthat, precis som Edström påpekar i sin artikel.63 

Intressant i det här fallet, precis som i Instagramupploppen, är att det är kvinnor som är starkt 

kritiska mot kvinnor. Det här sättet som män näthatar på, och som det forskats väldigt mycket 

i, har kvinnorna, åtminstone delvis och åtminstone några, börjat ta del i.  

Kommentarerna innehåller inte könsbaserade förolämpningar, och faller således inte inom 

ramen för att klassas som näthat, och det är heller inte möjligt att placera kommentarerna 
                                                             
62 bell hooks, Feminst theory – from margin to center (Cambridge: South End Press, 1984) s. 65 
63 Maria Edström, The trolls disappear in the light: Swedish experiences of mediated sexualised hate speech 
in the aftermath of Behring Breivik (International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2016) s. 
102 
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inom ramen för ”gendertrolling”, men de uppvisar flera likheter och är definitivt i närheten av 

att kunna benämnas som det. Kommentarerna omfattar exempelvis hårt språk, 

förolämpningar, flera deltagare i löst samordnade grupper och understundom intensiv kritik, 

också mot Julia som person. Som Mantilla också skriver: 

 

Gendertrolling has much in common with other offline targeting of women such as sexual 

harassment in the workplace and street harassment, in those arenas, as is the case with 

gendertrolling, the harassment is about patrolling gender boundaries and using insults, 

hate, and threats of violence and/or rape to ensure that women and girls are either kept out 

of, or play subservient roles in, male-dominated arenas.64 

 

Metoder tidigare använda av män för att hålla kvinnor på plats inom olika fysiska områden, 

exempelvis på arbetsplatsen eller på gatan, verkar användas av kvinnor i det här fallet, fast på 

nätet. Förolämpningar, inslag av hat och hot om våld och kan vi se i exemplen ovan. 

 

7.1.3 Disposition 

De flesta kommentarer följer en synlig disposition och den presenteras här nedan i en 

numrerad lista. Kritik varvas med beröm, och öknamn varvas med stärkande ord. Berömmet 

riktar sig alltid till Malin, och kritiken riktar sig alltid till Julia. Uppdelningen mellan positivt 

och negativt är tydlig genom hela kommentarfältet.  

 

Vilken queen du är!!! Som alla andra är jag så imponerad av ditt lugn och hur samlad och 

vältalig du är när du blir behandlad sådär pressande, nedlåtande och med en tydligt 

negativ inställning. Den där "journalisten" har ett jävligt otrevligt bemötande och det är 

ju tydligt att du utmålas som någon slags syndabock. Oavsett UG's vinkling så ska du 

veta hur många som står bakom dig! 

 

Ovanstående exempel följer en typisk disposition där kontrasterna blir extra tydliga eftersom 

texten är så liten och orden så specifika.  

1. Begreppet ”queen” som tydligt är en hyllning till Malin, följt av ordet ”journalisten” 

med citationstecken är ett hån mot Julia och ett ifrågasättande av hennes kompetens. 

2. Malin beskrivs som lugn, samlad och vältalig, men blir behandlad pressande, 

nedlåtande och med en negativ inställning.  

3. Avslutning med stärkande ord riktat till Malin. 

 

                                                             
64 Karla Mantilla, Gendertrolling: Misogyny Adapts to the New Media (Feminist Studies 39, no. 2, 2013) s. 
564 
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Vilken vedervärdig journalist. Man skäms och mår dåligt över hur andra människor beter 

sig. Du visar trots dina kloka ord och ditt lugn hur illa behandlad du blivit. Jag lider med 

dig av allt du berättar och hur du än idag...tydligen...blir bemött. Det du gått igenom 

kommer du att bära med dig resten av ditt liv.  All styrka kraft och kärlek till dig 

 

1. ”Vedervärdig journalist”, stark kritik mot Julia och hennes beteende. 

2.  Malin anses säga kloka ord och vara lugn. 

3. Uppvisande av empati gentemot Malin ”Jag lider med dig” samt en antydan om att 

hon blivit illa behandlad under intervjun. 

4. Avslutning med stärkande ord riktat till Malin. 

 

Tusen kramar till dig Malin Du är stark och jättebra och uttrycker dig sakligt och lugnt! 

Fy fasen vilket jäkla lågvattenmärke av Julia! Uppdrag granskning är ett jäkla 

skitprogram som bl.a. gjort rasistiska granskningar av romer, deras uppgift verkar vara att 

sparka nedåt och sprida sensationsjournalistik som ska elda på pöbeln oavsett om det är 

sant eller inte! Julias beetende och "förhörsteknik" är så dålig journalistik att man skäms! 

Hon verkar inte vara ett dugg intresserad av sanningen utan försöker på ett mycket 

otrevligt sätt pressa fram de svar hon själv vill ha för att få sitt sensationsprogram även 

om du Malin svarat henne flera gånger på samma fråga. Sedan kör hon med en jäkligt ful 

härskateknik, fullkomligt respektlöst och otrevlig! Fy! Hon skämmer ut sig själv! 

 

1. Stärkande ord till Malin följt av komplimanger om hur hon beter sig i intervjun. 

2. Kritik mot Julia följt av kritik mot programmet 

3. Återigen kritik av Julia och hennes kompetens som journalist 

4. Avslutning med hårda ord riktat mot Julia ”Hon skämmer ut sig själv” 

 

Som i alla exempel ovan följer texterna liknande disposition, och dessa kontraster som 

ständigt uppstår i form av hyllning, stärkande ord mot hård kritik, hånfulla ord och ilska gör 

att det blir tydligt vem som anses ha gjort rätt och vem som anses ha gjort fel. Skribenterna 

agerar gemensamt efter en gemensam agenda. Det här bekräftar det Rosanvallon skriver om 

en kollektiv solidaritet där man engagerar sig på ett okonventionellt sätt.65 Antalet 

intressegrupper och andra sammanslutningar har ökat, och medborgarna har fått tillgång till 

en mängd andra medel för att kunna ge uttryck för sina klagomål.66 Rosanvallon skriver också 

om hur internet har blivit ett allmänt utrymme för att övervaka och bedöma omvärlden67. Alla 

som deltar i internet har också möjlighet att delta i övervakningen och bedömningen. I det här 

specifika fallet, som handlar om ett kommentarfält, har skribenterna noga övervakat det som 

                                                             
65 Pierre Rosanvallon, Motdemokratin: politiken i misstrons tid (Hägersten: Tankekraft Förlag, 2006) s. 32 
66 Ibid., s. 32 
67 Ibid., s. 69 
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händer i klippet och därefter bedömt Julia utifrån det. De starka reaktionerna och agerandet i 

form av övervakning och bedömning, kan också grunda sig i Rosanvallons tankar om 

misstron mot demokratin. Medborgarna, eller skribenterna, tar själva på sig ansvaret att 

kritiskt granska journalistens arbete. Att Uppdrag Granskning sänds på SVT verkar elda på 

någras ilska då detta finansieras av deras skattepengar. Återigen är detta bevis som pekar på 

att det finns en misstro och ett missnöje mot demokratin, som yttrar sig i kommentarerna. 

 

7.1.4 Slutsatser (inferenser) 

Den slutsats läsaren själv ska dra av texten är att det är Malin som är ett offer samt att hon inte 

ska behöva svara på frågor eller ställa upp i en intervju där hon blir utfrågad om händelsen. 

Något som också framträder är en känsla av att många sympatiserar med Malin då de själva 

varit i samma situation och varit med om någon form av sexuellt övergrepp.  

 

Jag som reagerade Exakt som du efter att jag själv blev våldtagen (beskriver det hela i 

min bok) kokade under UG då det talades om fniss etc, tills du åtminstone upplyste de om 

hur psyket hos många utsatta fungerar. Den delen saknades ju helt  

 

Jag visste inte att det jag var med om kallades för övergrepp förens 3 år efter händelsen, 

min psykolog förklara begreppet till mig 

 

Jag skäms åh UGs vägnar och som brottsoffer själv blir jag så ledsen och upprörd att 

man ska behöva bli ifrågasatt och bemött på ett så dåligt sätt. Fy vad jag tappade 

förtroende och respekt för UG och i synnerhet Julia 

 

Som bell hooks skriver är det många kvinnor som förenas i att de upplever sig själva som 

offer. De sympatiserar med andra kvinnor som är i, eller har varit i, samma situation och 

känner att de har en gemensam grund att stå på.68  Efter att ha blivit utsatt för sexuella 

övergrepp och upplevt känslor av skam, förnedring, ångest, ilska och flera negativa känslor 

därtill, stärks bandet till andra som varit i samma situation som en själv. Man delar en 

upplevelse av känslor, även om upplevelserna av övergrepp var olika. Därför verkar 

reaktionerna bli extra starka mot Julia, och de flesta av kvinnorna vill försvara Malin. I det här 

menar hooks att stödet som kvinnor får av andra kvinnor snuddar vid det som benämns som 

”systerskap”. Hon skriver att:  

 

                                                             
68 bell hooks, Feminst theory – from margin to center (Cambridge: South End Press, 1984) s. 45 
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”Identifying as “victims”, women were acknowleding a helplessness and powerlessness 

as well as a need for support, in this case the support of fellow feminist activists, 

“sisters””.69  

 

De kvinnor som står upp för Malin och nämner att de själva blivit utsatta för övergrepp 

kan se det som en del av en enad front, ett systerskap, där de kan förenas i sin roll som 

offer. Vidare har dessa kommentarer där kvinnor identifierar sig som offer för sexuella 

övergrepp säkerligen stärkts av #metoo-rörelsen och på så sätt påverkat kommentarerna.  

Ytterligare en slutsats man ska dra av texten är att kvinnor bör stötta varandra i vått och 

torrt. I Julias fall blir hon hårt kritiserad och får utstå nedlåtande kommentarer, öknamn, hat 

och svartmålning för hennes utförande av intervjun. Det förekommer många kommentarer 

som riktar sig till Julia som kvinna, och inte i egenskap av journalist. De kritiserar henne för 

att hon som kvinna borde förstå Malin bättre och inte ställa de frågor hon gör, eller bete sig så 

som hon gör. Hon blir alltså anklagad för sin avsaknad att ett beteende som tillskrivs kvinnor. 

De hävdar även att hon har en fientlig inställning, använder härskartekniker, är snäsig, 

avbryter och inte visar någon sympati. Det här kan grunda sig i hooks tankar om systerskapet, 

att kvinnor ska kunna enas för att föra en gemensam kamp.70 När hon ställer frågor till Malin 

som upplevs som starkt ifrågasättande upplevs hon också som en motståndare, och någon som 

ställer sig på motsatt sida kvinnokampen.  

 

Kan inte förstå att det jag nyss såg, har hänt. Att en kvinnlig reporter ens ställer den mest 

förbjudna frågan. ”Tänkte du aldrig på hans familj”. Jag trodde att alla nu lärt sig en läxa 

efter #metoo. Men vi får alla fortsätta kämpa och hoppas att denna reporten gjort sina 

sista arbetsdagar för UG och SVT. All kärlek till Malin och till alla oss modiga kvinnor 

som tänkt på våra förövares familjer allt för mycket och som knappt vågat anmäla brott 

på grund av detta 

 

Det här är inte en riktig journalist, dessutom är intervjuaren kvinna själv så hon borde fan 

förstå dig ännu bättre om vad du har gått igenom!  […] 

 

Det här blir paradoxalt, med tanke på alla negativa kommentarer som riktar sig till Julia som 

också är kvinna. Utan närmre reflektion får hon, efter det filmklippet som postats, utstå så 

mycket hård kritik att hon tvingas stänga ner sina sociala medier. bell hooks skriver att vi 

lever i en tid där våra värderingar endast är flyktiga och utan problem utbytbara, vilket har lett 

till att vi tror att förändringar har skett även på områden där de inte har gjort det. Attityder 

mellan kvinnor är ett sådant område. Det förekommer exempelvis dagligen verbala angrepp 

                                                             
69 bell hooks, Feminst theory – from margin to center (Cambridge: South End Press, 1984) s. 64 
70 Ibid., s. 43 
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från kvinnor riktat till kvinnor. I feministkretsar visar dessa attityder sig tydligast genom 

avsaknad av empati eller i intresse för kvinnor som anses stå utanför kvinnorörelsen.71 Bell 

hooks skriver det finns olika sätt att förenas i systerskap, men att: 

 

Bonding among a chosen circle of women who strengthen their ties by excluding and 

devaluing women outside their group closely resembles the type of personal bonding 

among women that has always occurred under patriarchy – the one difference being the 

interest in feminism.72 

 

Det här sättet att förenas för kvinnor har alltså alltid varit ungefär samma – att exkludera och 

nedvärdera andra kvinnor som inte är en del av deras grupp, men att det som skiljer ett 

systerskap åt från en vanlig grupp är intresset för feminism. Det här kan liknas vid det 

beteende som sker i kommentarsfältet. En kvinna blir utesluten ur gruppen, nedvärderad och 

utsatt. På detta sätt stärks bandet mellan de andra kvinnorna, skribenterna, som då förenas i 

sin ilska mot Julia. Sättet kvinnor behandlar andra kvinnor på, exempelvis via kränkningar 

och nedlåtande beteende, verkar leda till återkommande slitningar inom feminismen. Kvinnor 

måste förenas för att lyckas, men de som inte har exakt samma tankar, idéer eller mål utesluts.  

De här kommentarerna som citeras nedan påvisar starka kontraster. Malin hyllas för att hon 

för en kamp för många kvinnor där ute och är en stor inspiration för många. I nästa mening 

sänks den kvinna som intervjuar henne, Julia. Hon blir automatiskt en fiende, för att hon 

ställer kritiska frågor, vilket i andra sammanhang ses som en journalistisk självklarhet i 

program av det här slaget. Malin blir utmålad som en hjälte, och Julia uppmålas som en 

hemsk person som förtjänar att utstå hårda samt kränkande ord.  

 

Detta är det värsta jag sett inom svensk journalistik. Cred till dig Malin som klarar av att 

vara så professionell. Jag är hemskt ledsen för att du ska behöva utsättas för detta 

respektlösa och enormt kränkande bemötande av UG och Julia. Du kämpar för oss alla 

och jag är rädd, det avgör självklart du, men jag är rädd du tar slut, dina krafter. Fokus dig 

själv! Vi vet vilken jäkla kamp du fört och för, för dina medsystrar 

 

Jag blir mörkrädd för hur du blir behandlad av henne. Hur hon tillintegör det trauma du 

har varit med om. Hur hon ett flertal gånger struntar i/kör över vad du säger. Du var lugn 

saklig och otroligt välformulerad. Var stolt över din insats och vad du gjort för dessa 

miljontals som gått samma öde till mötes 

 

Efter tre minuter klarar jag inte av att lyssna mer! Jag blir arg, äcklad och förtvivlad av 

att hon tilltalar dig på ett så nedlåtande sätt. Vi är många här som står bakom dig. 

                                                             
71 bell hooks (1984) Feminst theory – from margin to center s. 49 
72 Ibid., s. 47 
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Att se sanningen i vitögat är nog inget som den reportern över huvud taget kan eller ens 

vill. Stor heder åt dig Malin. Du är ett föredöme för alla kvinnor 

 

Malin du är en sann hjälte vore du här skulle jag krama dig hårt medans mina tårar 

rinner!!! Det är sådana som DU som står upp för sig själv som kan förändra världen och 

ge oss tjejer/kvinnor/kärringar hopp! Malin for president 

 

Känns som ett stort bakslag och ett hån mot alla de som har utsatts för övergrepp och än 

en gång får utstå skam och skuld när det inte är deras att bära. Reporten borde skämmas 

för att hon var så otrevlig och nonchalant mot dig och din berättelse! Att du som har blivit 

utsatt för en våldtäkt ska sedan visas sig bli överkör på detta vidriga sätt oförlåtligt 

 

Många av skribenterna förefaller se #metoo-rörelsen som ett slags upprättelse, där de äntligen 

vågar prata öppet om sexuella övergrepp utan att känna den skam eller skuld som ofta 

tillskrivs offer. I #metoo har kvinnor förenats och insett att de inte är ensamma. Det har varit 

ett uppvaknande för många, både kvinnor och män, och intervjun med Malin verkar ge mer 

bensin till den eld som redan brinner. Jag vill hävda att de hårda och understundom elaka 

kommentarerna riktade mot Julia egentligen grundar sig i kritik mot ett större 

samhällsproblem, som aktualiserades i offentligheten genom rörelsen. 

En annan slutsats är att Malin, i egenskap av att vara en av frontpersonerna i #metoo i 

Sverige, blir en symbol för kvinnokampen för ett rättvist och jämlikt samhälle. Det sker en 

sorts idealisering av henne i kommentarfältet.  

 

7.2  Kvantitativ analys  

De mönster som kunde urskiljas när jag arbetade med kommentarerna gjorde det möjligt att 

dela in dessa i övergripande kategorier. Vissa kommentarer, exempelvis de längre, kan 

placeras i fler än en kategori och fick därför flera markeringar. Nedan redogörs för kategorier 

samt antal kommentarer per kategori.  

 

Kategorier: 

• Systerskap, kvinna: 24 

• Elakt, kränkningar, hård ton, öknamn: 82 

• Skuld och skam: 37 

• Ifrågasätter kompetens, kritiserar beteende:  444 

Detta kan sedan delas upp i två underkategorier för att specificera ytterligare, och där 

det skrivs mer explicit: 
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- Kritik mot hennes bemötande/beteende ”hennes bemötande är…”: 183 

- Kritik mot henne som person ”hon är…”: 140 

 

Den avsevärt störst kategorin var kritik av Julias kompetens, hur hon utför sitt arbete, eller 

kritik mot hur hon beter sig som person. Anledningen till att jag valde att separera dessa i två 

underkategorier var att kritik om kompetens eller utförda arbetsuppgifter har en mer 

distanserad prägel, medan kommentarer om hur någon är har en mer personlig och privat 

prägel. Kommentarer om systerskap eller att hon är kvinna var inte lika vanligt 

förekommande, men det förekom, och ofta i de längre kommentarerna som valde att gå lite 

djupare in på ämnet och händelsen. Elaka påhopp i syfte att kränka, en hård ton eller öknamn 

återkom ofta och de var vanligast i de korta kommentarerna. De kommentarerna var oftast 

bara en rad lång och innehöll ett kort utrop, eller en bitsk kommentar med olika nedlåtande 

beteckningar för Julia. Påförande av skuld och skam var också förekommande i syfte att få 

Julia att skämmas för hur hon hanterade intervjun.  

Nedan presenteras varje kategori för sig med exempel på kommentarer följt av analys. All 

kursivering är min egen. 

 

Systerskap, kvinna 

I den här kategorin går det även att utröna två mönster. Det första är att Julia får kritik för 

avsaknaden av vad som anses vara kvinnliga egenskaper: 

 

Så jävla arg och framförallt på SUBBAN som intervjuade och hon är dessutom kvinna! 

 

Denna journalist är kvinna undrar just var hennes känslor har fryst fast […] 

 

Reportrar! krävs det verkligen så låg utbildning för att bli reporter?? 

Här är också reportern en kvinna som bättre??? borde förstå en annan kvinna!! 

 

Jag hade kanske väntat mig den attityden av en manlig reporter, men en annan kvinna...? 

Stå på dig 

 

Jag vet knappt vad jag ska säga. Jag känner obehag över hur hon pratar till dig. Hur kan 

en kvinna sitta och prata så som hon gör. 

 

I de beteende som Mantilla ansågs uppfylla kriterierna för ”gendertrolling” ingick 

könsbaserade förolämpningar.73 I kommentarerna saknas det, trots att alla de andra 

                                                             
73 Karla Mantilla, Gendertrolling: Misogyny Adapts to the New Media (Feminist Studies 39, no. 2, 2013) s. 
564 
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beteendena återfinns, kanske just på grund av att det är kvinnor som kommenterar och inte 

vill förolämpa sitt eget kön. Det går dock att påvisa att något motsatt sker här. Istället för att 

bli förolämpad på grund av sitt kön blir hon förolämpad för sin avsaknad av de egenskaper 

som ofta tillskrivs hennes kön. Exempelvis ”undrar just var hennes känslor har fryst fast”, 

”jag hade kanske väntat mig den attityden av en manlig reporter, men en annan kvinna”, eller 

”hur kan en kvinna sitta och prata så som hon gör”. Hon blir förolämpad för att hon inte visar 

känslor, för att hon har en attityd som kan förväntas av män, och för att hon pratar på ett sätt 

som en kvinna inte borde göra. Intressant är att det här skiljer sig åt från det vanliga 

”gendertrolling” som vanligen utförs av män.  

Det andra mönstret är att hon som kvinna hatar/inte stöttar andra kvinnor på grund av sitt 

agerande i intervjun. Här framträder teorin oms systerskapet tydligt.  

 

Blir så jävla arg. Kvinnor som hatar kvinnor. […] 

 

Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stöttar varandra! […] 

 

Det finns en plats i helvetet för kvinnor som inte stödjer varann osv.... All kärlek till dig 

 

Systerskapet, VAFAN hände?! Att det finns män som är elaka mot kvinnor det vet vi men 

alltså kvinnor kan vara riktigt vidriga mot kvinnor också, detta är ett praktexempel på en 

sådan kvinna […] 

 

Elakheter, kränkningar, hård ton, öknamn 

 

Håller tummarna att bitchen får sparken :) 

 

Vilken. Jävla. Kärring! 

 

Vilken fitt*g kärring till reporter. Helt usel på sitt jobb 

 

Är reporten efterbliven?? 

 

Skulle väl inte drista mig till att kalla henne reporter, snarare bödel 

 

Dessa öknamn och hårda ord går återigen att återknyta till hooks teori och hur kvinnor blir 

verbalt trakasserade av andra kvinnor ”Women’s legacy of woman-hating, which includes 

fierce, brutal, verbal tearing apart of one another”.74 Kvinnorna förenas i sitt hat mot Julia och 

                                                             
74 bell hooks, Feminst theory – from margin to center (Cambridge: South End Press, 1984) s. 65 
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verkar bli sporrade av de andra hatkommentarerna. Dessa kommentarer drar mer åt hållet för 

näthat än kritik.  

 

Skuld och skam 

 

Jag skulle nog skämmas om jag vore Julia. 

 

Det var chockerande från början till slut! Du var helt enormt stark och bra. Förfärligt, 

SVT och framför allt denna sk reporter borde skämmas! 

 

Herregud man skäms å intervjuarens och hela yrkeskårens vägnar! Hon kan knappt hålla 

ihop sig själv […] 

 

Malin du är ett jäkla geni! Här utsätts du för ännu ett övergrepp av en vidrig reporter, 

men du behåller lugnet, är proffsig och saklig och så jävla awesome!! 

 

Många av skribenterna anser att Julia borde skämmas, och någon ger henne skuld för att hon 

begår ”ännu ett övergrepp” på Malin. Det här kan grunda sig i tankar om att Malin är ett offer 

som inte bör ifrågasättas och att intervjun är ett försök till misskreditering. För att sätta in det i 

ett större sammanhang; den syn på kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp existerar 

fortfarande, då det är vanligt att det blir en fråga om trovärdighet hos offret istället för att 

fokus riktas på förövaren. De här kommentarerna har förmodligen blivit fler på grund av den 

aktuella #metoo-rörelsen som pekar på just skeva, invanda strukturer i samhället.  

Rosanvallons teorier om det missnöje som finns i samhället idag kan vara grunden till den 

skam som skribenterna anser att reportern borde känna. Skribenterna visar aktivt sitt missnöje 

när de uppmanar Julia att skämmas.  

  

Ifrågasätter kompetens, kritiserar beteende (mer implicit) 

 

Fy fan… vad pysslar SVT och reportern med? 

 

[…] jag hade nog brunnit av, rest mig och gått därifrån om jag suttit framför den 

intervjuaren 

 

- Kritik mot hennes bemötande/beteende ”hennes bemötande är…” 

 

Reportern borde ta sig en tankeställare på hur man bemöter människor. Riktigt vidrigt 

bemötande 
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Jag är lite mållös över reporterns kyla och irritation. Vilket märkligt beteende 

 

Blir illamående av reporterns beteende och så in i helskotta imponerande av din styrka 

och ditt lugn 

 

Julias beetende och "förhörsteknik" är så dålig journalistik att man skäms 

 

- Kritik mot henne som person ”hon är…” 

 

 Jag är helt chockad , Reportern är direkt otrevlig och har taggarna utåt 

 

Vad är det för nonchalant empatilös intervjuare, en stor skam är det 

 

Har mycket att skriva om reportern men avstår för det är inte särskilt vänliga ord. MEN 

anledningen till att hon är så dryg och otrevlig är ju för att hon blir ägd av Dig!! 

 

Den journalistiska kompetensen ifrågasätts upprepade gånger, vilket sammanfaller med 

resultaten av undersökningen i Journalistpanelen.75 Det här är ett vanligt sätt för medborgarna 

att vissa sitt missnöje på, och journalisten är ansiktet utåt. Rosanvallons teori om vad internet 

egentligen håller på att bli, ”ett allmänt utrymme för att bedöma omvärlden”, ser vi exempel 

på här.76 Människor sitter bakom sina skärmar och väljer att bedöma en annan människas 

beteende och yrkeskompetens i form av korta kommentarer. Alla har rätten att göra det, det 

krävs ingen utbildning, och få verkar tänka på konsekvenserna.    

8. Slutsats och diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka den kritik som riktas mot en kvinnlig journalist i 

samband med ett laddat politiskt läge i form av #metoo, och tydliggöra vad de kritiska 

kommentarerna grundar sig i. Ett delsyfte var att lyfta det paradoxala beteendet där en kvinna 

blir utsatt för kritikstorm i en annan kvinnas kommentarfält. Nedan följer en diskussion 

utifrån studiens resultat samt förslag till vidare forskning. 

Misogyni på nätet, som bland annat innefattar det nya begreppet ”gendertrolling”, kunde vi 

se i vissa fall mot Julia. Det förekom hårda ord som exempelvis ”kärring”, ”subba” och 

”fittig”, där dessa kommentarer inte enbart är möjliga att klassa som kritik utan passerar för 

”näthat”. De metoder som tidigare har använts av män i den fysiska världen för att tysta 

kvinnor och skrämmas, används nu av kvinnor på nätet, åtminstone ibland. Detta skulle kunna 

tyda på att det finns en ännu outforskad gren inom forskningsområdet ”näthat”. Det här 

                                                             
75 Monica Löfgren Nilsson. Hoten och hatet mot journalister, Journalistpanelen JMG. (2016) 
76 Pierre Rosanvallon, Motdemokratin: politiken i misstrons tid (Hägersten: Tankekraft Förlag, 2006) s. 69 
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påvisar även att sättet som kvinnor tidigare har visat sitt missnöje gentemot varandra på, 

genom hårda, verbala attacker på varandra, har fortsatt in i den virtuella världen. Intressant 

här är att kritik, eller hat, uttrycks från kvinna till kvinna genom att attackera själva 

kvinnligheten. Kvinnor försöker rättfärdiga sitt beteende mot andra kvinnor genom att 

använda uttryck som baseras på förlegade stereotyper om kvinnliga egenskaper, exempelvis 

”du som kvinna”, ”hon är dessutom kvinna”, ”…och hon ska vara kvinna?”. Dessa 

kommentarer pekar på att det finns vissa förväntningar på kvinnors beteende som inte finns på 

mäns beteende i samma utsträckning. 

Feminismen avtecknar sig därför på olika sätt. De flesta av skribenterna anser att de står 

upp tillsammans med Malin, och belyser det som hooks definierar som systerskapet, även om 

det innebär att rikta massiv kritik mot en annan kvinna. Feminismen visar sig också i många 

kommentarer om patriarkala strukturer, kritik mot samhällets kvinnosyn, och jämförelser 

gällande om män blivit utsatta för brott och våldtäkt. Här yttrar sig feminismen i form av 

medvetenhet och kritik mot att samhället behandlar män och kvinnor annorlunda. #metoo-

rörelsen verkar ha spelat stor roll för yttringarna i kommentarsfältet. Det som egentligen 

handlar om en ilska som finns över invanda strukturer i samhället, och systematisk orättvisa, 

yttrar sig i kritik mot Julia. #metoo-rörelsen syftade till att synliggöra osynliga strukturer i 

samhället och fungerade som en sorts öppning för många kvinnor till att våga prata om 

sexuella övergrepp. När Malin gör detta i programmet, som egentligen handlar om 

namnpublicering, och hon blir ifrågasatt av Julia väcker det en enorm kritikstorm. Många 

andra kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp relaterar till det bemötande Malin får 

av Julia, och det yttrar sig i kommentarerna. Skribenterna har en gemensam åsikt om hur Julia 

bemöter Malin, som har varit med om ett sexuellt övergrepp, och eftersom att #metoo-

rörelsen skapade en oerhört stark sammanhållning mellan kvinnor förflyttade det sig in i 

kommentarfältet, där kvinnor agerar gemensamt. De står inte längre ensamma i sina 

upplevelser utan kan stöttas av varandra, vilket antagligen gjorde att den kritikstormen kom 

med en så explosionsartad kraft just då.  

Vidare har jag fördjupat kunskapen om kritikstormar på nätet genom att använda 

Rosanvallons teori om en misstro mot demokratin och besvarar frågeställningen om på vilket 

sätt missnöjet mot samhälleliga strukturer yttrar sig i kommentarer på nätet. En del 

kommentarer beskriver hur de själva blivit utsatta för sexuella övergrepp, och hur de känner 

sig svikna av samhället. Skribenterna menar att de som offer upplever känslor av skuld och 

skam, och att bli misstrodda, samtidigt som förövaren går fri. Den här normaliserade 

beteendet gentemot offer/föröver ifrågasätts starkt i flertalet kommentarer i kommentarsfältet, 
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och visar på ett tydligt missnöje mot samhälleliga strukturer, och vilka olika bemötande offer 

samt förövare får. 

De kommentarer som utvecklar ett resonemang menar att de finns ett maktmissbruk i 

samhället och att kvinnor och män behandlas olika. De syftar till att förövaren hålls om 

ryggen och att offret blir ifrågasatt, och att det hade varit tvärtom ifall det hade varit en man 

som hade varit offer. Skribenterna menar att detta beteende måste få ett slut och att vi borde 

ha kommit längre i samhällsutvecklingen. Det journalistiska arbetet som utförs får hård kritik 

då det anses vara partiskt och vinklat, vilket speglar en föreställning om demokrati som inte 

uppfylls.  

Som tidigare forskning har visat är hat och hot mot journalister, och framförallt kvinnliga 

journalister, utbrett. För att sätta in detta i ett större perspektiv kan det handla om att 

journalister arbetar med att granska makten och att de i större utsträckning får motta hat, 

eftersom de väcker starka känslor i sitt arbete. Det politiska läget idag präglas av osämja och 

uppdelning. Medborgarnas åsikter har blivit extrema både på vänsterkanten och högerkanten, 

och som tidigare presenterats bildas det då ofta motgrupper mot dessa extrema grupper. När 

åsikterna mellan grupperna går isär på ett så markant sätt kan det yttra sig i hat mot 

journalisten som utför sitt jobb och anses gynna ”fel” grupp, och att denna då inte upplevs 

som opartisk endast på grund av att den inte arbetar efter medborgarnas önskade agenda.  

Det som hände i detta specifika fall kan ha skett på grund av att det var just då #metoo 

hade växt sig som starkast i Sverige och rörelsen kämpade med att synliggöra osynliga 

strukturer i samhället. Det bemötande som offer kontra förövare ofta får i rättssituationer 

uppmärksammas i kommentarsfältet. I fallet med Malin, Julia och Peter verkar de hårda 

kommentarerna vara en reaktion på något som är betydligt större, och att programmet endast 

eldade på det missnöje som redan fanns. Det som är problematiskt i det här fallet är att 

tekniken möjliggör att alla hatkommentarer blir lagrade elektroniskt och finns där ute, för vem 

som helst att ta del av, även långt efter att stormen blåst över. Det är omöjligt att svara på hur 

det här påverkar Julia, men det belyser en viktig etisk fråga i den digitala tiden. Malin är en 

journalist som på sina privata mediala plattformar utmanar flera pressetiska regler. Viktigt att 

påpeka är att internet inte endast medför nya sätt att uttrycka sitt missnöje på, utan det var 

också en viktig del i att sprida #metoo-rörelsen världen över. Tack vare teknologin kunde 

#metoo uppmärksammas och kvinnor förenas i sina upplevelser. 

I vidare forskning skulle det vara intressant att studera skillnader i mäns och kvinnors sätt 

att uttrycka kritik, i vissa fall näthata, samt att undersöka de underliggande anledningarna till 

att även kvinnor har trätt in i sfären av hat och hot på nätet. Det min studie kunde påvisa var 



 

35 
 

att kvinnor använder sig av något som liknar en motsats till könsbaserade förolämpningar, 

medan män som näthatar traditionellt använder könsbaserade förolämpningar. Här finns ett 

nytt forskningsfält att erövra. En större, generell studie av hur medborgare på nätet visar sitt 

missnöje eller sin misstro mot demokratin i olika forum skulle även det vara intressant. 

Längre fram anser jag att det är viktigt att studera hur #metoo påverkade samhället och vilka 

förändringar det faktiskt ledde till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

9. Källförteckning  

Tryckta källor 
Anna, Sicari. (2018) Centering the Conversation: Patriarchy, Academic Culture, and #MeToo, 

Composition Studies 46.2 (2018): 200–202. 

Banet-Weiser, Sarah & Miltner, Kate M. (2016) #MasculinitySoFragile: culture, structure, and 

networked misogyny, Feminist Media Studies, 16:1, 171-174, DOI: 

10.1080/14680777.2016.1120490. 

Bateson, Nora. (2018) #MeToo is Complex, Explorations in Media Ecology Volume 17 Number 1. s: 

71-76 

Boréus, Kristina & Bergström, Göran. (2010). ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” i 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, Allan. (2009). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Edström. Maria. (2016) The trolls disappear in the light: Swedish experiences of mediated sexualised 

hate speech in the aftermath of Behring Breivik. International Journal for Crime, Justice and 

Social Democracy 5(2): 96-106. DOI: 10.5204/ijcjsd.vi2.314. 

Gilbert, Sandra (2018) In the Labyrinth of #MeToo, the American Scholar. 

Hannam, June. (2013). Feminism. Lund: Studentlitteratur. 

hooks, bell. (1984). Feminist theory – from margin to center. Cambridge: South End Press. 

Johnson, Allan G. (2014). The gender knot: Unraveling our patriarchal legacy. Philadelphia, PA: 

Temple University Press. 

Kyoo Lee & Jamieson Webster (2018) The Formative Power of Metony#metoo, Studies in Gender 

and Sexuality, 19:4, 249-253, DOI: 10.1080/15240657.2018.1531516. 

Ledin, Johanna & Moberg, Ulla. (2010) ”Textanalytisk metod” i Mats Ekström och Lars-Åke Larsson 
(red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Löfgren Nilsson, Monica. (2016) Hoten och hatet mot journalister, Journalistpanelen JMG. 

Mantilla, Karla. (2013) Gendertrolling: Misogyny Adapts to the New Media, Feminist Studies. 

Moloney ME, Love TP. Assessing online misogyny: Perspectives from sociology and feminist media 

studies. Sociology Compass. 2018;12:e12577. 

Morgan E. PettyJohn, Finneran K. Muzzey, Megan K. Maas, and Heather L. McCauley (2018) 

#HowIWillChange: Engaging Men and Boys in the #MeToo Movement. Psychology of Men & 
Masculinity. 

Nordlander, Jenny. (2018) Mellan raderna: en bok om att vara kvinna och journalist. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Pellegrini, Ann. (2018) MeToo: Before and After (New York University, Studies in Gender and 

Sexuality 2018, Vol. 19, No. 4, 262–264) s. 263 

Rosanvallon, Pierre. (2006). Motdemokratin: Politiken i misstrons tid. Hägersten: Tankekraft Förlag.   

Traub, Amy J. & Van Hoose Garofalo, Amanda. (2019) #MeToo – A Brief Review (Employee 

Relations Law Journal, Vol. 44, No. 4, Spring 2019) s. 5 

Wallén, Göran. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

  

Elektroniska källor 



 

37 
 

Aftonbladet, Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladet, Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnL4jO/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladet (Hämtad: 2018-
11-08) 

Kihlström, Linnea, över 500 anmälningar mot Uppdrag Granskning, Dagens Media 

https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/over-500-anmalningar-mot-uppdrag-granskning-
6917572?fbclid=IwAR2aXWBkR2X-bg9kjUPz23gbEnfIj215gnhZLLlif8IxlbvE6q_dSin2nK0 

(Hämtad: 2018-11-08) 

NE, me too-rörelsen, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-

r%C3%B6relsen (Hämtad: 2018-12-19) 
Tronarp, Gustaf, Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladets ledarsida, Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JPqEP/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladets-ledarsida 

(Hämtad: 2018-11-08) 
Makboul, Lina, Så här flyttar nättrollen fokus, Journalisten https://www.journalisten.se/debatt/sa-har-

flyttar-nattrollen-fokus (Hämtad: 2018-11-08) 

Wallin, Cissi, Mitt möte med Uppdrag Granskning, Facebook 
https://www.facebook.com/cissi.wallin/videos/10156432800158894/?__tn__=%2CdC-R-

R&eid=ARDaOv91E7l7q8FcN9bEMiDUda5LGxTtoxUrmdg7NMfh6u17-

IssYrNptsjq28fzsouclFy99OSEG0WN&hc_ref=ARS9hHLiSdO6LnOma37R8sbwQPtFUyw57aoL

gyDIsmaY-1gyvMK0Dx6K70tPWLt0yUc&fref=nf (Hämtad: 2018-01-09) 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnL4jO/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladet
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/over-500-anmalningar-mot-uppdrag-granskning-6917572?fbclid=IwAR2aXWBkR2X-bg9kjUPz23gbEnfIj215gnhZLLlif8IxlbvE6q_dSin2nK0
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/over-500-anmalningar-mot-uppdrag-granskning-6917572?fbclid=IwAR2aXWBkR2X-bg9kjUPz23gbEnfIj215gnhZLLlif8IxlbvE6q_dSin2nK0
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JPqEP/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladets-ledarsida
https://www.journalisten.se/debatt/sa-har-flyttar-nattrollen-fokus
https://www.journalisten.se/debatt/sa-har-flyttar-nattrollen-fokus
https://www.facebook.com/cissi.wallin/videos/10156432800158894/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaOv91E7l7q8FcN9bEMiDUda5LGxTtoxUrmdg7NMfh6u17-IssYrNptsjq28fzsouclFy99OSEG0WN&hc_ref=ARS9hHLiSdO6LnOma37R8sbwQPtFUyw57aoLgyDIsmaY-1gyvMK0Dx6K70tPWLt0yUc&fref=nf
https://www.facebook.com/cissi.wallin/videos/10156432800158894/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaOv91E7l7q8FcN9bEMiDUda5LGxTtoxUrmdg7NMfh6u17-IssYrNptsjq28fzsouclFy99OSEG0WN&hc_ref=ARS9hHLiSdO6LnOma37R8sbwQPtFUyw57aoLgyDIsmaY-1gyvMK0Dx6K70tPWLt0yUc&fref=nf
https://www.facebook.com/cissi.wallin/videos/10156432800158894/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaOv91E7l7q8FcN9bEMiDUda5LGxTtoxUrmdg7NMfh6u17-IssYrNptsjq28fzsouclFy99OSEG0WN&hc_ref=ARS9hHLiSdO6LnOma37R8sbwQPtFUyw57aoLgyDIsmaY-1gyvMK0Dx6K70tPWLt0yUc&fref=nf
https://www.facebook.com/cissi.wallin/videos/10156432800158894/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaOv91E7l7q8FcN9bEMiDUda5LGxTtoxUrmdg7NMfh6u17-IssYrNptsjq28fzsouclFy99OSEG0WN&hc_ref=ARS9hHLiSdO6LnOma37R8sbwQPtFUyw57aoLgyDIsmaY-1gyvMK0Dx6K70tPWLt0yUc&fref=nf

