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Abstract 

 

Hot mot journalister är inget nytt fenomen. Däremot är debatten kring denna problematik mer 

aktuell än någonsin. Samtidigt råder det en viss brist på vetenskapliga undersökningar, som 

går på djupet vad gäller enskilda journalister och deras erfarenheter av hot. Det huvudsakliga 

syftet med denna uppsats är därför att utforska åtta journalisters upplevelser i samband med 

sådana. Utöver detta kommer jag dessutom att analysera hotupplevelserna utifrån 

journalistikens uppgifter enligt olika demokratimodeller.  

 

Mina teoretiska verktyg består vid sidan av teorier rörande olika demokratimodeller och deras 

syn på journalistik av känslo- och problemfokuserade copingstrategier mot vilka jag 

kommenterar journalisternas upplevelser. Vad gäller metod har jag intervjuat respondenterna i 

enlighet med en semistrukturerad intervjuform samt använt mig av en kvalitativ 

innehållsanalys. När det kommer till frågan om hur mina respondenter påverkas av hot på ett 

mentalt plan är några av fallen särskilt anmärkningsvärda. En av journalisterna talar i termer 

av en slags depression medan en annan berättar att han, som en konsekvens av de hot han 

utsatts för, ibland överreagerar i helt oskyldiga situationer. Samtidigt har ingen av de 

journalister, som ingår i denna undersökning, någonsin övervägt att ge upp sitt yrke och det är 

dessutom relativt ovanligt att man avstår eller modifierar en text på grund av rädsla för 

repressalier. Mina resultat visar dock att hot mot journalister samt eventuella konsekvenser 

kan ha en negativ effekt på olika demokratiska ideal. Frågan huruvida dessa hot utgör ett 

demokratiskt problem är på samma gång en komplex fråga, som är beroende dels av vilka 

journalistiska uppgifter anammad demokratimodell kräver och dels på situation. Till sist har 

arbetsgivaren och redaktionerna ett stort ansvar över att hörsamma sina arbetstagare och 

tillgodose deras behov av stöd och samtal vid upplevelser av hot. Såväl min uppsats, som 

tidigare forskning, visar att detta inte alltid fungerar som det borde.  
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund   

Tanken på att skriva min masteruppsats om hot mot svenska journalister slog mig under 

hösten 2011 då jag fick tillfälle att följa med en journalistkollega till en manifestation 

anordnad av högerextrema grupper. Jag fick det berättat för mig att vissa av de journalister, 

som under lång tid profilerat sig genom att skriva om den svenska extremhögern, hade valt att 

inte bevaka denna demonstration på grund av säkerhetsskäl. Även om stämningen vid 

manifestationen var laddad är det samtidigt viktigt att påpeka att jag under detta tillfälle inte 

registrerade att någon journalist på något sätt blev hotad. Den här händelsen och de 

journalister, som jag då fick möjlighet att träffa, hade stor inverkan på mig som människa och 

gjorde att ett behov av att öka medvetenheten om denna hotproblematik började ta form. 

I efterdyningarna av manifestationen upptäckte jag den forskning som gjorts på området. Här 

märkte jag att vanliga hypoteser och frågeställningar är huruvida hot mot journalister kan 

utgöra ett hot eller problem för demokratiska normer och ideal. Det framkom också att det 

rådde en brist på kvalitativa studier vad gäller journalisters känslor och upplevelser i samband 

med hot.   

 

Hot och våld mot journalister är långt ifrån en ny företeelse. Natten till den 3 mars 1940 

utsattes tidningen Norrskensflammans redaktion i Luleå för ett sprängattentat. Fem personer 

omkom vid attentatet och sju nazister häktades och dömdes för dådet. I oktober 1999 fick 

journalisten och samhällsdebattören Kurdo Baksi en kula genom vardagsrumsfönstret i sin 

bostad i Tensta. Skottet var avsett att skrämma honom (Larsson, 2000: 7, 32).  

 

Det är dock långtifrån alltid som hot mot journalister leder till att hotaren verkligen vidtar 

någon form av åtgärd. I november 2012 meddelade Aftonbladet att de hade inlett ett 

samarbete med en jurist för att granska och eventuellt pröva lagen om hets mot folkgrupp på 

ett antal webbplatser och nättidningar (Linderborg, 2012). En av dessa lät publicera en kort 

artikel om beslutet på sin hemsida. Detta resulterade i att någon ”hängde ut” en av de 

tongivande journalisterna i ärendet samt dennas hemadress i kommentarsfältet nedan. Sådana 

typer av mer subtila hot kan givetvis vara minst lika obehagliga. 
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För att ytterligare understryka allvaret i hotproblematiken kring journalister kan återigen 

Aftonbladet stå som exempel. Så sent som i april 2013 dömdes en 41-årig man till olaga hot 

mot Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg. Hotet, som framfördes via e-post, 

föranleddes av att mannen hade läst en text om moskébyggen signerad Lindberg. I e-

postmeddelandet stod bland annat följande:  

 

Det jag mest kommer att bry mig om i framtiden, näst efter mina närståendes vällevnad, är att 

sådana som du går en skräckfylld död till mötes (Micic, 2013). 

 

I februari 2013 ägnade SVT och Uppdrag granskning ett program åt att framhäva och 

diskutera frågan om hat och hot mot kvinnliga journalister, debattörer, bloggare och andra 

yrkesgrupper på internet. Även om programmet, som går under namnet Män som näthatar 

kvinnor, uteslutande handlar om hat riktat mot kvinnor berörs debatten om hot mot svenska 

journalister i allmänhet. Programmet fick också stor medial uppmärksamhet och bidrog till att 

accentuera denna problematik. 

 

Denna uppsats är begränsad till svenska journalister och deras upplevelser av hot i en svensk 

demokrati. Men för att sätta mina forskningsfrågor, hotproblematiken och journalisters 

utsatthet i ett internationellt perspektiv vill jag också hänvisa till Reporters Without Borders 

rapporter World Press Freedom Index 2013, World Press Freedom Index 2014 samt 2012 

Roundup In Numbers.   

 

I World Press Freedom Index 2013, som bygger på händelser mellan december 2011 och 

november 2012, konstateras att informationsfriheten i länder utanför EU befinner sig i ett 

kollapsartat tillstånd, men att den sjunkit kraftigt även i medlemsländer som Grekland och 

Ungern. I det förra landet verkar journalister i en socialt och yrkesmässigt katastrofal miljö. 

Reportrar och fotojournalister är föremål för folkligt raseri och får ständigt tampas med våld 

från såväl extremister, som från polisen. Reporters Without Borders drar paralleller till 

situationen i Bulgarien, vars löften om förändringar gått upp i rök och där internet inte längre 

är en säker plats för frilansjournalister (Reporters Without Borders, 2013: 13, 18). När 

Reporters Without Borders i början av februari 2014 presenterade sin rapport World Press 

Freedom Index 2014 befann sig Grekland och Bulgarien på plats 99 respektive 100 på 

pressfrihetsindexet (Reporters Without Borders, 2014: 31). 
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I rapporten 2012 Roundup In Numbers slår Reporters Without Borders vidare fast att 

sammanlagt 88 journalister dog en yrkesrelaterad död under 2012. Vissa av dessa journalister 

förlorade sina liv i samband med krigsbevakningar medan andra blev mördade av exempelvis 

islamistmiliser eller grupper kopplade till organiserad brottslighet. De värst drabbade 

regionerna var Mellanöstern och Nordafrika (26 dödade), Asien (24 dödade) samt Afrika 

söder om Saharaöknen (21 dödade). Dessa siffror är de högsta sedan Reporters Without 

Borders började publicera sina årliga sammandrag 1995 (Reporters Without Borders, 2012: 

2).  

 

De tre länder som för närvarande toppar pressfrihetsindexet 2014 är Finland, Nederländerna 

och Norge. Sverige ligger på plats 10 (Reporters Without Borders, 2014: 30).  

 

1.2 Syfte  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utforska åtta journalisters upplevelser i 

samband med hot. Utöver detta kommer jag dessutom att analysera dessa utifrån 

journalistikens uppgifter enligt olika demokratimodeller. Min intention är också att öka 

förståelsen för en hotproblematik, som skulle kunna ha en negativ inverkan på demokratiska 

normer och ideal. 

  

1.3 Frågeställningar  

Följande forskningsfrågor kommer att fungera som hjälpmedel för att uppfylla mitt syfte: 

1 a) Hur upplever de intervjuade journalisterna att de påverkas av hot på ett mentalt plan? 

1 b) Hur upplever de intervjuade journalisterna att de påverkas av hot på ett praktiskt plan? 

 

2. Hur kan de intervjuade journalisternas upplevelser av hot analyseras i ett demokratiskt 

perspektiv? 

 

1.4 Avgränsning       

Intervjuerna kommer att genomföras med svenska journalister, som arbetar på svenska 

medieföretag. En undersökning om utländska journalisters hotrelaterade situationer skulle 

naturligtvis vara intressant, men en sådan skulle resultera i ett alltför omfattande samt 

ekonomiskt ofördelaktigt arbete. Jag kommer heller inte, som i fallet med Uppdrag 

gransknings program, att göra någon distinktion mellan hot mot manliga och kvinnliga 

journalister. Vidare har jag valt att anonymisera samtliga respondenter. Detta trots att endast 
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en av mina intervjupersoner har haft anonymitet som krav för att medverka. Det förekommer 

dock att jag kallar journalisterna för ”han” eller ”hon” samt att jag nämner vilka ämnen dessa 

skriver om. 

 

1.5 Disposition 

I detta inledande kapitel har jag vid sidan av bakgrundsinformation även presenterat syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. Det andra kapitlet består av en redogörelse för den 

tidigare forskning, som jag funnit relevant att utgöra en jämförande del i denna undersökning. 

Förutom kärnämnet hot mot journalister har jag för att bredda uppsatsens perspektiv även valt 

att inkludera hot mot förtroendevalda samt behandlingsassistenter. I det tredje kapitlet 

presenterar jag min studies teoretiska grundfundament, vilka utgörs av så kallade 

copingstrategier samt journalistikens uppgifter enligt olika demokratimodeller. Det fjärde 

kapitlet består av en metodredovisning av bland annat kvalitativa intervjuer samt kvalitativ 

innehållsanalys. I kapitel fem presenterar jag mina resultat samt analyserar dessa i enlighet 

med teorier och tidigare forskning. Det sjätte kapitlet, vilket utgörs av diskussion och slutsats, 

följs till sist av litteratur- och källförteckning. Med uppsatsen följer dessutom en 

intervjuguide, vilken jag använde som mall i samband med mina intervjuer samt en 

anonymiserad presentation av mina intervjupersoner. 
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2. Tidigare forskning   

 

Hot mot journalister och andra yrkesgrupper är, som tidigare har nämnts, inte något nytt 

fenomen. Vad gäller idén om att hot mot journalister också kan utgöra ett demokratiskt 

problem har även den hypotesen berörts i tidigare forskning. Däremot råder det en viss brist 

på vetenskapliga undersökningar vars huvudsakliga syfte är att djupstudera ett fåtal 

journalisters upplevelser i samband med hot. 

 

Överlag är forskningen inom området hot och våld mot svenska journalister och medier 

fortfarande förhållandevis begränsad. I maj 2013 offentliggjorde docent Monica Löfgren 

Nilsson och Journalistpanelen på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

(JMG) en omfattande enkätundersökning om hot och hat mot landets journalister. Utöver 

denna har Säkerhetspolisen (Säpo), Svenska Journalistförbundet (SJF), Tidningsutgivarna 

(TU) och Reporters Without Borders (RWB) genomfört ett antal branschspecifika rapporter 

under de senaste åren. Enligt mina efterforskningar existerar det också en handfull 

kandidatuppsatser, som angriper ämnet. Däremot har det, så vitt jag vet, inte skrivits någon 

masteruppsats, som behandlar hot mot svenska journalister.  

 

2.1 Hoten och hatet mot journalister 

Monica Löfgren Nilssons och Journalistpanelens undersökning Hoten och hatet mot 

journalister besvarades av 1372 journalister. Panelens resultat visar att var tredje journalist 

har hotats och att fyra av fem har fått nedsättande kommentarer under de senaste tolv 

månaderna (Journalistpanelen, 2013: 1). Drygt var fjärde hotad journalist har avstått från att 

bevaka vissa ämnen på grund av hoten. Dessutom har hälften av de journalister, som varit 

utsatta för hot, känt rädsla i efterdyningarna av dessa medan 67 procent av de som fått 

nedsättande kommentarer har känt sig sårade. Av de hotade journalisterna har lite fler än var 

tredje gjort något för att skydda sig. Att skaffa hemligt telefonnummer är till exempel en 

ganska vanlig åtgärd. Det kan också röra sig om att bo på hotell på annan ort, ta bort alla 

personuppgifter från Eniro eller att byta färdväg till och från arbetet (Journalistpanelen, 2013: 

2). 
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2.2 Otillåten påverkan mot medier 

Syftet med Säkerhetspolisens undersökning Otillåten påverkan mot medier är att kartlägga 

journalisters erfarenheter av våld, hot och trakasserier från i första hand aktörer med hög 

kapacitet 
1
.  I studien ingår ett 70-tal intervjuer med journalister från hela landet samt en 

enkät, vilken genomfördes i samarbete med Svenska Journalistförbundet. Av förbundets 

11 880 då yrkesverksamma medlemmar svarade 3857 (32 procent) av dessa på frågor om sina 

erfarenheter av våld, hot och trakasserier (Säkerhetspolisen, 2009: 4).  

 

Nästan 15 procent av de journalister, som har deltagit i enkäten, uppger att de under de 

senaste två åren har varit utsatta för hot eller trakasserier på grund av sitt yrke 

(Säkerhetspolisen, 2009: 5). Närmare var tredje journalist av de som har blivit drabbade av 

våld, hot eller trakasserier i enkäten (cirka 200 journalister) rapporterar vidare att de på grund 

av det inträffade har tvekat inför en åtgärd eller ett beslut i sitt arbete. Ungefär hälften så 

många hävdar att de har blivit så påverkade att de har undvikt ett arbetsområde eller en 

arbetsuppgift med anledning av händelsen. I Säkerhetspolisens undersökning har flera 

journalister samtidigt beskrivit hur de i nära anslutning till en skrämmande händelse varit 

väldigt påverkade i sin yrkesutövning, men att detta har avtagit efter en tid (Säkerhetspolisen, 

2009: 14).  

 

I Otillåten påverkan mot medier noteras vidare att det finns indikationer på att det 

förekommer en slags omedveten självcensur bland respondenterna. Säkerhetspolisen uppger 

att de har haft kontakt med åtskilliga journalister, som vittnar om att man vidtar särskilda 

försiktighetsåtgärder och visar en särskild hänsyn vid skriverier om personer eller grupper, 

som man bedömer som obehagliga. Detta gäller inte minst när det kommer till ämnen som 

organiserad brottslighet och politisk extremism. Enligt Säkerhetspolisen uppger många 

journalister att detta leder till en mer ensidig journalistik inom dessa områden 

(Säkerhetspolisen, 2009: 14-15). 

 

2.3 Hot och våld  

Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga 

medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Under perioden 29 mars till 18 april 2011 

                                                 
1
 Kommentar: Med hög kapacitet avser Säkerhetspolisen sådana hotutövare, som kan kopplas till framförallt 

organiserad brottslighet eller politiska extremistmiljöer (Säkerhetspolisen, 2009: 3). 
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genomförde de webbenkäten Hot och våld om hot och våld mot journalister och medieföretag. 

Resultaten bygger på svar från 153 representanter för Tidningsutgivarnas medlemsföretag.  

 

Undersökningen visar att 70,3 procent av branschorganisationens medlemmar har fått hot 

riktade mot sin personal under de senaste två åren. Nästan en tredjedel (29,4 procent) av 

respondenterna gör också bedömningen att hoten har ökat under de senaste två åren medan 

59,6 procent tror att omfattningen av hot kommer att öka i framtiden. Enligt 

Tidningsutgivarnas enkät har hoten främst riktats mot journalister, men även chefredaktörer, 

ansvariga utgivare och tidningschefer har fått en förhållandevis ansenlig mängd hot riktade 

mot sig. 96,4 procent av de 153 representanter, som har deltagit i enkäten, svarar nej på frågan 

om man någonsin har ändrat i en artikel eller avstått från en publicering på grund av hot. 9 

procent av medlemmarna har haft personal, som har sjukskrivit sig i samband med hot 

samtidigt som 90,3 procent uppger att hot inte har resulterat i att medarbetare har sagt upp sig. 

Det vanligaste är hot om våld på personen i fråga, men hot mot familjemedlemmar och 

egendom förekommer också. Även mordhot samt hot om våld mot kollegor existerar. I 

undersökningen framkommer vidare att det är vanligast att hot uttalas i samband med artiklar 

om kriminalitet, integration och invandrare, politik samt sport. Hoten härrör, förutom från 

förvirrade personer, till största delen från politiska extremistgrupper, kriminella gäng och 

idrottssupportrar (Tidningsutgivarna, 2011: 3 - 16).   

 

2.4 Näthatets konsekvenser – en studie av hur svenska kvällstidningskrönikörer 

förhåller sig till hot och hat    

Hampus Dorian och Erik Wirkensjö (JMG/Göteborgs universitet) har skrivit 

kandidatuppsatsen Näthatets konsekvenser – en studie av hur svenska 

kvällstidningskrönikörer förhåller sig till hot och hat. Det huvudsakliga syftet med studien är 

att undersöka hur politiska krönikörer i svensk kvällspress förhåller sig till det hat och de hot, 

som de utsätts för samt om de påverkas i sitt yrkesutövande (Dorian, 2013: 4).  

 

Alla de åtta krönikörer, som ingår i Dorians och Wirkensjös undersökning, har blivit utsatta 

för allvarliga hot och flera av dem för direkta dödshot. I stort sett samtliga respondenter har 

dessutom upplevt dessa som ett reellt hot mot sin egen eller sina närståendes säkerhet. På 

samma gång uppger dock många av krönikörerna att direkta hot inte är särskilt vanligt 

förekommande (Dorian, 2013: 25).  
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Dorian och Wirkensjö kommer fram till att flera av intervjupersonerna har behövt vidta 

åtgärder på grund av hot. Det kan till exempel röra sig om skyddade personuppgifter, 

säkerhetsfönster, polisskydd eller att köra olika vägar till arbetsplatsen (Dorian, 2013: 29).  

 

Ett par av respondenterna uppger att de medvetet har undvikit ämnen på grund av näthat 

medan några uppger att de kanske gör det omedvetet (Dorian, 2013: 31). Författarna noterar 

också att det av deras intervjuer att döma finns en stark vilja att leva upp till journalistikens 

demokratiska ideal och att därmed inte vika sig för hat och hot. Samtidigt håller många 

krönikörer med om att deras självmedvetenhet har ökat på så vis att de i dag väger sina ord 

noggrannare innan en publicering. Det bör dock påpekas att detta inte endast är en 

konsekvens av näthatet utan även beror på att kontakten med läsarna har ökat avsevärt i takt 

med att internetanvändandet har ökat. Vidare uppger en av krönikörerna att hatmejl ibland 

kan fungera som ett slags kvitto på att denna har gjort något viktigt. Till sist är den allmänt 

rådande uppfattningen att politiska krönikörer får tåla mer än andra (Dorian, 2013: 32-33). 

 

2.5 Hot mot reportrar på svenska dagstidningar – Påverkan och konsekvenser för 

journalistiken och demokratin  

Filip Arvidsson, Ivar Huntington och Jonatan Martinsson (JMG/Göteborgs universitet) har 

skrivit kandidatuppsatsen Hot mot reportrar på svenska dagstidningar – Påverkan och 

konsekvenser för journalistiken och demokratin. Studiens syfte är i första hand att undersöka 

hur hotbilden mot reportrar på svenska dagstidningar ser ut och i andra hand att ta reda på hur 

dessa hanterar hoten. Ett tredje syfte är att diskutera vilka konsekvenser hot mot journalister 

har för den enskilde journalisten och hennes arbete, redaktioners arbetssätt samt för 

demokratin i stort (Arvidsson, 2011: 13). Resultaten i studien bygger på svar från 1281 

reportrar och lokalredaktörer (Arvidsson, 2011: 18 - 19).  Av dessa valde två att inte besvara 

frågan om de blivit hotade under de senaste två åren. 18 procent av de svarande uppgav dock 

att de blivit hotade någon gång under denna period (Arvidsson, 2011: 24). 

 

 I uppsatsen konstateras att kriminal- och rättsreportrar, utrikesreportrar samt 

samhällsreportrar och politiska reportrar är hotade i störst utsträckning. Författarna menar 

också att dessa reportrar är de som tydligast fyller en central demokratisk roll i dagens 

Sverige. Detta eftersom de granskar makthavare och innehar en informationsförmedlande roll 

mellan demokratiskt valda representanter och medborgare. Arvidsson, Huntington och 



9 

 

Martinsson drar därför slutsatsen att hoten mot dessa blir särskilt allvarliga ur ett demokratiskt 

perspektiv (Arvidsson, 2011: 25 – 26, 42).  

 

Merparten av de hotade journalisterna vidtog någon form av åtgärd efter att ha blivit utsatta 

för hot. Mest förekommande är att de berättar om hotet för medarbetare, närstående och 

chefer. Författarna menar att detta visar på att det finns en öppenhet inom journalistkåren när 

det gäller hot. Samtliga intervjupersoner, som har berättat om de hot de har utsätts för, känner 

ett mycket eller ganska stort stöd från ledning, chefer och medarbetare (Arvidsson, 2011: 29 - 

31).  

 

37 procent av de reportrar som hotats uppger att hoten kan ha påverkat deras skrivande medan 

10 procent hävdar att hoten har påverkat det. Totalt sett tror sju procent av enkätens svarande 

att hoten kan ha påverkat vad de skriver om. Enligt författarna innebär detta att sju procent 

inte uppfyller det journalistiska idealet att vara autonom (Arvidsson, 2011: 33 – 34, 42). 26 

procent av alla de svarande uppger också att de är försiktiga med att skriva om vissa ämnen, 

personer eller grupper på grund av risken för hot. Enligt författarna kan detta innebära att 

kriterierna för en väl fungerande media inte blir uppfyllda. Till sist är reportrar på 

landsortstidningar mer försiktiga än reportrar inom övriga tidningsgrupper (Arvidsson, 2011: 

37).  

 

2.6 Hot inom andra yrkesgrupper 

Journalistkåren är inte den enda yrkesgruppen, som utsätts för hot. Enligt Arbetsmiljöverket 

drabbas sex arbetstagare varje dag så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingas 

sjukskriva sig. På grund av fysiska skador eller psykisk belastning kommer dessutom en del 

av dessa att vara sjuka under en längre tid. Personer, som jobbar inom de kvinnodominerade 

branscherna skola, vård och omsorg är mest drabbade. Säkerhetsverksamheten följd av den 

psykiatriska hälso- och sjukvården är de enskilda branscher, som står för de mest frekventa 

anmälningarna (http://www.av.se).    

 

Med anledning av detta finner jag det också intressant att jämföra mina egna resultat med de, 

som presenteras i Brottsförebyggande rådets undersökning Politikernas 

trygghetsundersökning 2012 – Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och 

trakasserier samt Niklas Anderssons, Emilie Johanssons och Mikaela Torbäcks 

kandidatuppsats Utsatt för hot och våld? – en kvalitativ studie om behandlingsassistenter på 

http://www.av.se/
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boenden utan krav på drogfrihet. Påverkas till exempel behandlingsassistenterna i den senare 

studien annorlunda jämfört med de journalister, som ingår i denna studie?  

 

2.6.1 Politikernas trygghetsundersökning 2012 – Förtroendevaldas utsatthet och oro för 

hot, våld och trakasserier 

Nyligen gav Brottsförebyggande rådet (Brå) ut rapporten Politikernas trygghetsundersökning 

2012 – Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier (PTU 2012). 

Studien, som rör hot och våld mot förtroendevalda, består av webb- eller postenkäter skickade 

till 13845 (svarande 9427) ordinarie fullmäktigeledamöter i kommuner, landsting, regioner 

samt riksdagsledamöter. Syftet är att ta reda på utsatthetens omfattning och struktur samt att 

ta fram kunskap om behovet av förebyggande och lindrande insatser. De områden, som tas 

upp, är utsatthet för brottsliga händelser, oro, konsekvenser och motåtgärder samt information 

och rutiner kring säkerhet (Brå, 2012: 7, 19).  

 

Av de förtroendevalda ledamöter, som tagit del i studien, uppger totalt 14 procent att de under 

2011 varit oroliga över att bli utsatt för någon brottslig handling i egenskap av yrkesman. 13 

procent uttrycker dessutom att det funnits en oro över att en anhörig skulle bli utsatt på grund 

av det egna förtroendeuppdraget (Brå, 2012: 53). Slutligen rapporterar 51 procent av 

kvinnorna och 38 procent av männen att de upplevde utsattheten som ganska alternativt 

mycket skrämmande (Brå, 2012: 59). 

 

Givet ovanstående uppgifter samt med tanke på att närmare en av sex förtroendevalda uppger 

att de har blivit utsatta för någon form av brottslig handling drar Brottsförebyggande rådet 

slutsatsen att hot, våld och trakasserier mot denna grupp är ett reellt demokratiskt problem 

(Brå, 2012: 71). 

 

2.6.2 Utsatt för hot och våld? – en kvalitativ studie om behandlingsassistenter på 

boenden utan krav på drogfrihet  

Niklas Andersson, Emilie Johansson och Mikaela Torbäck har skrivit kandidatuppsatsen 

Utsatt för hot och våld? – en kvalitativ studie om behandlingsassistenter på boenden utan 

krav på drogfrihet. Syftet med uppsatsen är att undersöka strategier vid samt påverkan av hot 

och/eller våld riktat mot behandlingsassistenter på boenden utan krav på drogfrihet inom 

Social resursförvaltning i Göteborg (Andersson, 2013: 2). I likhet med denna undersökning 
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har författarna genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med respondenter, som har ansetts 

vara relevanta för studien (Andersson, 2013: 17).  

 

Samtliga intervjupersoner i studien har erfarenheter av hot- och/eller våldssituationer på sina 

respektive arbetsplatser och sex av åtta respondenter uppger att trakasserier och hot tillhör 

vardagen (Andersson, 2013: 25). Respondenterna uttrycker också att de, som 

behandlingsassistenter inom deras fält, får räkna med samt vara beredda på att det 

förekommer hot och/eller våld på arbetet (Andersson: 2013: 26).  

 

Intervjupersonerna uppger att de under sin anställningstid har utvecklat en större acceptans för  

trakasserier samt hot- och våldssituationer. Detta har medfört att situationer, som de inte 

tidigare accepterade, nu är vanligt förekommande inslag i arbetet (Andersson, 2013: 29).  

Samtidigt uppger flertalet av intervjupersonerna att de har valt att avstå från psykolog- eller 

samtalskontakt efter hot- och våldssituationer eftersom de inte upplevt att de har haft ett 

sådant behov. Författarna menar att detta skulle kunna förklaras genom att det på deras 

arbetsplats finns en viss jargong kring när det är legitimt att använda sig av de externa parter, 

som erbjuds (Andersson, 2013: 43). 

 

2.7 Jämförelse med tidigare forskning om hot mot journalister  

Aspekten av påverkan av hot är något som min uppsats delar med Monica Löfgren Nilssons 

och Journalistpanelens studie Hoten och hatet mot journalister. Den största skillnaden mellan 

undersökningarna är att den senare är kvantitativ samt bygger på enkätsvar medan min hämtar 

sitt material från kvalitativa djupintervjuer. Det råder dock inga tvivel om att många av de 

journalister, som deltagit i Journalistpanelens studie, påverkas på ett både mentalt och 

praktiskt plan av hoten. Ytterligare en skillnad mellan denna undersökning och min egen är 

att den förra inte rymmer någon diskussion gällande hot mot journalister och demokratiska 

frågor. 

 

Vid sidan av det kvantitativa inslaget i och med enkätundersökningen finns i Otillåten 

påverkan mot medier också ett kvalitativt anslag i form av det 70-tal intervjuer, som har 

företagits.  I och med dessa finns en ansats till att nå journalisternas känsloliv och djupare 
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upplevelser av hot. Resultaten presenteras dock i förhållandevis allmänna ordalag och sätts 

inte heller i någon större relation till demokratiska och journalistiska hotperspektiv 
2
.   

För att journalister ska kunna granska helt oberoende understryks dock vikten av att det på 

redaktionerna existerar strukturer, som säkerställer yrkesmännens personliga säkerhet och 

känsla av trygghet. Säkerhetspolisen påpekar också att de arbetar för att motverka otillåten 

påverkan på representanter för media. Detta eftersom media är en viktig samhällsfunktion i ett 

demokratiskt samhälle (Säkerhetspolisen, 2009: 3, 16). 

 

Tidningsutgivarnas enkät Hot och våld har till skillnad från min egen uppsats en ambition att 

ge en bild över hur vanligt förekommande hot mot journalister är. Här finns en ansats till att 

beskriva hur journalister påverkas av hot, men då resultaten bygger på enkätsvar samt 

presenteras i form av stapeldiagram, är dessa snarare breda än djupa. En annan stor skillnad 

mellan min undersökning och den, som Tidningsutgivarna har företagit, är att den senare inte 

vänder sig till direkt till journalister. Vidare förs inte heller något resonemang kring 

förhållandet mellan hot mot journalister och journalistikens uppgifter enligt demokratiska 

riktlinjer. 

 

Såväl Tidningsutgivarnas, som Säkerhetspolisens undersökningar, utgör gedigna 

kartläggningar över utbredningen av hot mot svenska journalister. Resultaten visar att det 

förekommer att journalister och annan personal på medieföretag påverkas av hot på ett både 

mentalt och praktiskt plan. Hur det är att leva med en mer eller mindre ständig potentiell 

hotbild och på vilket sätt detta påverkar de enskilda journalisterna på ett djupare plan är dock 

inget som berörs i någon större utsträckning i varken Otillåten påverkan mot medier eller 

Tidningsutgivarnas rapport. 

 

Hampus Dorians och Erik Wirkensjös kandidatuppsats Näthatets konsekvenser – en studie av 

hur svenska kvällstidningskrönikörer förhåller sig till hot och hat är det arbete, som påminner 

mest om min egen undersökning. Författarna har i likhet med mig genomfört kvalitativa 

djupintervjuer med åtta respondenter och undersökt om och hur hoten påverkar dem i deras 

yrkesutövande (Dorian, 2013: 4, 14-15). Skillnaden består dock i att de uteslutande har vänt 

sig till politiska krönikörer inom svensk kvällspress och att de inte går på djupet vad gäller 

                                                 
2
 Det bör dock påpekas att Säkerhetspolisen konstaterar att det är svårt att svara på huruvida och i vilken 

utsträckning hoten påverkar journalistiken (Säkerhetspolisen, 2009: 14). 
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hotens och hatets påverkan på journalisterna i lika stor utsträckning, som jag har gjort i denna 

undersökning.  

 

Filip Arvidssons, Ivar Huntingtons och Jonatan Martinssons kandidatuppsats Hot mot 

reportrar på svenska dagstidningar – Påverkan och konsekvenser för journalistiken och 

demokratin skiljer sig mycket från min undersökning. Det faktum att författarna har använt 

sig av en kvantitativ metod medför att avsnitten om påverkan på reportrarnas skrivande och 

arbetsrutiner går på bredden snarare än på djupet. Vad gäller mental påverkan i bemärkelsen 

journalisternas känslor är detta ett område, som knappt berörs alls.  

 

En likhet med min studie och de båda kandidatuppsatserna är att alla tre diskuterar och 

undersöker frågor, som rör journalistik och demokrati. Till sist vill jag också understryka att 

de senare erbjuder goda inblickar i hotproblematiken kring journalister och att min 

undersökning ska ses som ett komplement till dessa. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Definition av begreppet hot  

Min definition av begreppet hot i denna uppsats är relativt vid. Till att börja med innehåller 

den betydelsen av hot i enlighet med olaga hot. Följande är definitionen av olaga hot enligt 

kapitel 4, paragraf 5 i brottsbalken: 

 

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att 

hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller 

egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år 

(www.riksdagen.se).  

 

Hot i den här bemärkelsen tycks med andra ord innebära att hotaren uttrycker att han eller hon 

på något sätt ska skada en person alternativt vidta åtgärder om inte denna följer ställda krav.   

 

I den här uppsatsen kommer jag dock att vidga innebörden av begreppet hot på så vis att det 

passar min undersökning. Det är dock viktigt att påpeka att min totala definition av hot är en 

så kallad stipulativ definition. En sådan innebär att man anger hur ett begrepp skall förstås i 

ett givet sammanhang (Naess, 1959: 31). Utöver betydelsen av olaga hot ingår i min 

definition av hot allt från hatiska kommentarer i kommentarsfält eller e-postmeddelanden till 

mer subtila hot där hotaren medvetet lägger sig på en nivå där risken för att denna ska ställas 

till svars i domstol är mycket liten. Ett exempel på det senare är om hotaren skickar ett vykort 

till journalistens hemadress eller hänger ut en journalists adress i ett forum på internet. På så 

vis visar den som hotar att han eller hon känner till något om en specifik journalist.  

 

Att enbart intervjua journalister, som blivit utsatta för olaga hot, skulle givetvis vara av värde. 

Däremot är det inte otänkbart att det skulle vara svårare att hitta åtta stycken sådana personer, 

som dessutom är villiga att ställa upp på en intervju. En annan orsak till min vida definition av 

hot är att det är fullt möjligt att en specifik journalist i ett visst sammanhang uppfattar en 

hatisk kommentar, som en form av hot medan en annan skulle uppfatta samma kommentar 

som ett hat. Med andra ord är det rimligt att anta att skiljelinjen mellan hatiska kommentarer 

och subtila hot ibland inte är självklar.  

 

http://www.riksdagen.se/
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3.2 Coping 

I den här undersökningen kommer jag att kommentera de upplevelser, som mina 

intervjupersoner ger uttryck för, mot olika så kallade copingstrategier. 

Richard S. Lazarus och Susan Folkman definierar coping enligt följande:  

 

Constantly changing cognitive and behavorial efforts to manage specific external and / or 

internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person 

(Lazarus, 1984: 141).  

 

Gunilla Brattberg beskriver copingförmåga, som förmågan att leva med osäkerhet, ovisshet 

och oro utan att förtvivla (Thernlund, 1995; cit. efter Brattberg, 2008: 9). Coping sker genom 

att man påverkar, förändrar eller anpassar omgivningen (yttre stress) alternativt sitt eget sätt 

att tolka och reagera på det som har hänt eller händer (inre stress) (Brattberg, 2008: 33). 

 

Copingprocessens ändamål är att minska den fysiska, emotionella och psykologiska stressen i 

samband med påfrestande livshändelser eller dagliga irritationsmoment. En lyckad 

copingprocess resulterar i att en individs självtillit ökar, vilket i sin tur gör att förmågan att 

motstå eller lösa framtida kriser ökar. Om copingresurserna däremot är otillräckliga kan en 

kris i stället leda till psykologiska problem och ett ändlöst lidande (Brattberg, 2008: 33). 

 

Med copingstrategier avses således de åtgärder som en person vidtar för att tackla en svår 

situation. Dessa syftar till att förändra själva situationen, att förändra uppfattningen om 

situationen eller att kontrollera stressande känslor (Brattberg, 2008: 41). Enligt Brattberg 

bemästrar människor med god copingförmåga situationen så som den är även om han eller 

hon inte har tidigare erfarenhet av liknande händelser. Dessa har under livets gång skaffat sig 

en verktygslåda med verktyg för alla tänkbara situationer. Den person, som helt saknar 

verktyg, blir i stället helt ställd. Brattberg förklarar vidare att ju sämre en människa mår desto 

sämre copingförmåga har hon. Vidare försämras copingförmågan av stress på samma sätt som 

stressen försämras av dålig copingförmåga (Brattberg, 2008: 37, 39) 

 

Avgörande för vilken copingstrategi en person väljer är bland annat den sociala och fysiska 

omgivningen, kognitiva insikter samt stämningsläge (Martz, 2007; cit. efter Brattberg, 2008: 

43). Till exempel medför ett stödjande nätverk att självtilliten ökar medan frånvaro av en 
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stödjande partner resulterar i sämre copingförmåga. Enligt Brattberg finns också klara bevis 

på att socialt stöd är positivt relaterat till hälsa och välmående (Brattberg, 2008: 44). 

 

När det gäller kognitiva insikter har det sätt på vilket en individ uppfattar sin kris stor 

betydelse för copingförmågan. En person som ser ett tillstånd som förväntat, kontrollerbart 

och möjligt att förändra har större möjligheter att bemästra det medan den som ser det som 

har skett som ett hot försöker reagera genom ett undvikande beteende (Brattberg, 2008: 44).  

 

3.2.1 Känslofokuserad coping 

Lazarus och Folkman skiljer på känslofokuserade copingstrategier samt problemfokuserade 

sådana (Lazarus, 1984: 150). Känslofokuserad coping är benägen att uppstå då en utsatt 

person upplever att det inte går att förändra skadliga, hotande eller utmanande miljömässiga 

förhållanden (Lazarus, 1984: 150). I stället, menar Brattberg, koncentrerar individen sig på att 

hantera de känslor, som skapas av situationen (Brattberg, 2008: 41). 

 

Det finns många olika former av känslofokuserade copingstrategier. Här ingår bland annat 

kognitiva processer och strategier, som riktar in sig på att minska den känslomässiga oron 

eller plågan genom exempelvis undvikande, minimalisering, distansering, selektiv 

uppmärksamhet, eller genom att forma positiva värden ur negativa händelser (Lazarus, 1984: 

150).  Vissa kognitiva former av känslofokuserad coping leder till att man tolkar en situation 

annorlunda utan att den faktiska situationen förändras. Detta oavsett om den förändrade 

uttolkningen grundar sig på en realistisk tolkning av signaler eller på en förvrängning av 

verkligheten. Lazarus och Folkman kallar sådana strategier för cognitive reappraisals. Ett 

exempel på sådana kognitiva omvärderingar är då en person intalar sig att det finns värre 

saker att oroa sig för. Detta medför att känslan av hot reduceras genom att han eller hon 

omtolkar situationens innebörd (Lazarus, 1984: 150 - 151).  

 

Även om känslofokuserade copingstrategier kan förändra innebörden av en stressande 

händelse utan att förvränga verkligheten finns det i dessa processer alltid en risk för 

självbedrägeri. Detta med tanke på att känslofokuserad coping används för att upprätthålla 

hopp och optimism, förneka fakta och innebörd, vägra inse det värsta, samt för att agera som 

om det inträffade inte har någon betydelse och så vidare (Lazarus, 1984: 151). 
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Stefan Sandström tar upp en reaktionstyp han benämner regressiv. Denna har gemensamma 

drag med känslofokuserad coping och innebär att man i en situation tenderar att reagera 

genom att fritt uttrycka sina känslor av sorg, ilska, skräck eller förvirring. Då man i dessa fall 

ofta stänger av tänkande och förståelse talar man om en återgång eller en så kallad regression 

till barnlika reaktioner. Här saknas de kognitiva funktionerna, vilket innebär att den utsatte 

behöver tänka över situationen. Dels för att minnas vad som hände och dels för att förstå 

sammanhanget inklusive de egna reaktionerna. I arbetsmiljöer där man hyllar tuffhetsideal 

kan ett sådant reaktionssätt leda till att den drabbade känner skam och att arbetskollegor och 

ledning möter honom eller henne med förakt. Enligt Sandström är detta i grunden ett uttryck 

för arbetsplatsens eller arbetskamraternas oförmåga att hantera rädsla (Sandström, 1998: 160 - 

161). 

 

3.2.2 Problemfokuserad coping 

Problemfokuserad coping handlar om att få bukt med det problem, som är orsaken till en oro 

eller plåga och används oftast då skadliga, hotande eller utmanande miljömässiga 

förhållanden upplevs som möjliga att lösa. Målet är att definiera problemet, frambringa 

alternativa lösningar, väga de olika alternativen mot varandra vad gäller för- och nackdelar, 

välja bland alternativen och sedan agera. Denna typ av coping innebär dels en saklig och 

analytisk process, som huvudsakligen fokuserar på omgivningen och dels strategier som riktar 

sig mot den enskilde individen. (Lazarus, 1984: 150, 152).  

 

Problemfokuserad coping motsvarar till viss del vad Sandström kallar rationell reaktionstyp. 

Personer, som tillhör denna typ, reagerar mycket osentimentalt och rationellt när de hamnar i 

krissituationer. De gör det som behöver göras och skärmar samtidigt av känslorna. I 

efterdyningarna av händelsen är det vanligt att känslorna kommer fram, men det händer också 

att känsloreaktionen uteblir. I ett sådant fall kan personen i fråga behöva hjälp med att åter 

komma i kontakt med sina känslor (Sandström, 1998: 160). 

 

Ytterligare en reaktionstyp som Sandström tar upp är de som fokuserar på andra. Denna typ 

tycks ha drag av både känslofokuserad coping och problemfokuserad sådan och innebär att 

människor i traumatiska situationer reagerar genom att fokusera på andras situation snarare än 

på sin egen. Även om sådana personer handlar både rationellt samt är i kontakt med sina 

känslor är det inte alltid de går helskinnade genom situationen. Det är också troligt att 

personer i ”offrets” omgivning i ren förvillelse riktar sin uppmärksamhet mot andra precis 
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som den drabbade. Resultatet blir då att den utsatte glöms bort. För en sådan individ, som 

fokuserar på andra och därmed utesluter sin egen upplevelse, är det viktigt att i efterhand 

integrera känslor och tankar, som relaterar till den egna situationen vid incidenten 

(Sandström, 1998: 161). 

 

Enligt Sandström reagerar de flesta människor i krissituationer på något av de fyra vis han 

redogör för 
3
. Om man däremot inte gör det tyder det förmodligen på att situationen inte är 

mera stressfylld än vad man utan vidare kan hantera (Sandström, 1998: 161). 

 

3.3 Demokrati enligt Demokratiutredningen 

Demokratiutredningen var en parlamentarisk kommitté med uppgift att belysa de nya 

förutsättningar, problem och möjligheter, som det svenska folkstyret skulle möta inför 2000-

talet (Demokratiutredningen, 2000: 3).  

 

Enligt Demokratiutredningen förutsätter ett demokratiskt styrelseskick att en medborgaranda 

av ömsesidig respekt och tillit hålls vid liv i familjen, på arbetsplatserna, i förskola och skola, 

i civilsamhället samt i politiken. Med andra ord är varje människa lika mycket värd och 

hennes värdighet får heller inte kränkas. Denna moraliska hållning bör inte bara prägla 

förhållandena medborgare emellan utan också relationerna mellan makthavare och 

medborgare. Varje medborgare förbinder sig att visa tolerans och respekt och då särskilt 

gentemot de människor, som man av olika anledningar inte är överens med. Denna 

grundvärdering ger skäl för empati och solidaritet, för ett engagemang och ansvar som 

sträcker sig utöver egenintresse, familjeband, kön, etnicitet, religion och så vidare. På denna 

grund byggs den mellanmänskliga tillit, som i sin tur är en förutsättning för att konflikter ska 

kunna lösas på fredlig väg och under bevarat förtroende. Om denna grund inte fortsätter att 

diskuteras, kritiseras och vårdas riskerar den att erodera (Demokratiutredningen, 2000: 15, 

17). 

 

 

 

 

                                                 
3
 Stefan Sandström tar också upp en fjärde reaktionstyp i sådana personer, som förnekar en situations realitet 

(Sandström, 1998: 159 – 160). Detta har jag dock redan berört i samband med Richard Lazarus och Susan 

Folkmans diskussion om känslofokuserade copingstrategier (Lazarus, 1984: 150 – 151).  
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3.3.1 Demokratimodeller och journalistik 

En analys av de intervjuade journalisternas upplevelser av hot i ett demokratiskt perspektiv 

kan se olika ut beroende på vilken demokratimodell som tillämpas samt vilka uppgifter 

journalistiken har enligt varje modell.  

 

Jesper Strömbäck redogör i Den medialiserade demokratin för fyra idealtypiska 

demokratimodeller varav tre kommer att fungera som undersökande verktyg i denna 

undersökning. Samtliga modeller ska ses som idealtypiska och analytiska förenklingar, vilket 

innebär att ingen av dem i realiteten existerar i renodlad form. De tre demokratimodellerna 

jag har valt att arbeta utifrån är konkurrensdemokrati, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati (Strömbäck, 2004: 56; Strömbäck, 2009: 40). Anledningen till att jag har 

valt just dessa tre modeller är framförallt för att de har varit framträdande i det senaste 

decenniets diskussion, men även för att Demokratiutredningen argumenterar för en 

deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter (Demokratiutredningen, 2000: 23; Strömbäck, 

2009: 40) 
4
. 

       

3.3.2 Representativ demokrati 

Samtliga tre demokratimodeller utgår från att demokratin i grunden är representativ 

(Strömbäck, 2004: 56). Enligt Demokratiutredningen utgör den representativa demokratin den 

svenska folkstyrelsens grund och det är i dess växelspel med medborgarnas erfarenheter och 

viljor, som folkstyrelsens utveckling avgörs. I den representativa demokratin spelar de 

politiska partierna en nyckelroll när det handlar om att vara länkar mellan medborgarna och 

den politiska makten, att sammanväga olika intressen och att stå för den politiska maktens 

utformning (Demokratiutredningen, 2000: 241). 

 

3.3.3 Konkurrensdemokrati och journalistik 

Den konkurrensdemokratiska modellen utmärks framförallt av att den ser demokratin, som en 

tävlan mellan konkurrerande eliter om folkets röster. Mellan valen styr de politiskt valda och 

under de perioderna är det mer eller mindre egalt om folket är politiskt engagerat eller inte. 

Medborgarna spelar däremot en viktig roll i samband med valen. Detta eftersom de genom sitt 

röstande kan utkräva ansvar av de som suttit vid makten på samma gång som de avgör vilken 

politisk riktning, som ska segra i konkurrensen (Strömbäck, 2004: 58).  

                                                 
4
 Ett annat ord för samtalsdemokrati är deliberativ demokrati (Nord, 2004: 23). 
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Det finns vidare två varianter av konkurrensdemokratin. I den bakåtblickande 

sanktionsmodellen ses valen i första hand som en möjlighet för folket att utkräva ansvar av 

de, som har haft makten. Den framåtblickande mandatmodellen å sin sida ser framförallt 

valen som en möjlighet för människor att avgöra styrkeförhållanden mellan olika politiska 

alternativ samt att ge politiker mandat att genomföra en viss politik (Strömbäck, 2004: 60).  

 

Enligt den bakåtblickande sanktionsmodellen bör medierna förse folket med så mycket saklig 

information som möjligt om hur de politiska makthavarna har skött sig (Strömbäck, 2004: 

90).  I enlighet med den framåtblickande mandatmodellen behöver medborgarna ha kunskap 

om partiernas åsikter och ideologier, om möjliga regeringssamarbeten samt om hur partierna 

kan komma att agera i framtiden. För att folket ska kunna ge mandat åt den politik, som ligger 

närmast de egna åsikterna, är det mediernas ansvar att förse det med sådan information 

(Strömbäck, 2004: 91). 

 

Då båda varianterna av konkurrensdemokratin koncentrerar sig på de politiska makthavarna 

bör journalistiken i första hand fokusera på dessa och deras agerande. Till skillnad från 

exempelvis deltagardemokrati är det i princip ointressant i vilken utsträckning vanliga 

medborgare får plats i journalistikens innehåll (Strömbäck, 2004: 91). 

 

3.3.4 Deltagardemokrati och journalistik 

I den deltagande demokratimodellen läggs vikt vid att människan inte bara är en individ utan 

också en social varelse. För att utveckla sin potential är det nödvändigt att hon lever 

tillsammans med andra människor i en anda av jämlikhet, tillit och kollektiva intressen. I 

denna gemenskap bör man sedan garanteras deltagande i den gemensamma politiska 

praktiken för att tolka och omtolka vad som är rätt och gott. Om rättigheterna ska bli 

kraftfulla påkallas ett aktivt medborgerligt engagemang. Vidare är det snarare en plikt än en 

rättighet att vara delaktig i de gemensamma besluten och helst ska alla dessutom delta direkt 

(Demokratiutredningen, 2000: 22). Enligt ett deltagardemokratiskt tankesätt kan demokratin 

till skillnad från alla andra styrelseskick aldrig bli starkare än vad folket tillsammans gör den 

till. Om inte människorna aktivt stöder demokratin genom intresse, engagemang och 

deltagande riskerar den förr eller senare att gå under (Strömbäck, 2004: 62). 

 

Enligt Lars Nord och Jesper Strömbäck är det ur ett deltagardemokratiskt perspektiv viktigt 

att journalistiken mobiliserar människor politiskt. För att åstadkomma detta krävs att folket 
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bereds en betydande plats i journalistiken (Nord, 2004: 24: Strömbäck, 2004: 92). Utan att 

bortse från partipolitiken måste journalistiken också gå bortom denna för att visa hur den är 

sammankopplad med medborgarnas vardag. Om medierna och journalistiken enbart ger 

bilden av politik, som en angelägenhet för de redan engagerade och av att vanliga människor 

ändå inte kan påverka, så förtvinar demokratin (Strömbäck, 2004: 92 - 93). En annan central 

roll som journalistiken bör ha är att förse människor med information om de politiska 

partiernas och andra medborgarorganisationers åsikter och värderingar samt att granska det 

sätt på vilket den politiska makten sköts (Nord, 2004: 24).  

 

3.3.5 Samtalsdemokrati och journalistik 

Anhängare av den deliberativa demokratimodellen understryker argumentationens och 

samtalets fundamentala betydelse för demokratin. För att en maktutövning ska kunna skapa 

förtroende måste den samspela med övertygelser som uppstått i fria samtal mellan 

medborgare. Enligt denna modell tillhandahåller demokratin ett ramverk för fri diskussion 

mellan jämlikar. Då politik är kopplat till diskussion är demokratin i behov av offentliga 

arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas (Demokratiutredningen, 2000: 22-

23). 

 

Precis som i relationen mellan deltagardemokrati och journalistik är det ur ett 

samtalsdemokratiskt perspektiv viktigt att journalistiken granskar hur den politiska makten 

förvaltas och att den tillhandahåller information om de politiska partiernas samt andra 

medborgarorganisationers åsikter. Journalistiken måste på jämlika villkor också låta fler än 

samhällets eliter komma till tals. Den ska med andra ord motivera människor att ta del av och 

delta i den samhälleliga politiska diskussionen. Dessutom har journalistiken ett ansvar för att 

se till att de offentliga politiska diskussionerna präglas av saklig och rationell argumentation, 

saklig information, intellektuell öppenhet, strävan efter kompromisser samt gemensam 

förståelse (Nord, 2004: 25).  
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4. Metod  

 

Då val av metod görs i enlighet med syfte och forskningsämne samt då ändamålet med denna 

undersökning är att gå på djupet snarare än på bredden har jag valt att använda mig av en helt 

igenom kvalitativ metod.  

 

4.1 Kvalitativ metod  

Larsåke Larsson redogör för de grundläggande skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod. Han menar att den senare är lämplig då det handlar om att erhålla generell kunskap 

samt kunskap om mängder eller samband mellan olika faktorer. Kvalitativ metod, å sin sida, 

är ett gott verktyg när det kommer till att söka förstå mer komplicerade fenomen, deras 

beskaffenhet och kännetecken samt de variationer och avvikelser, som ryms i dessa fenomen 

(Larsson, 2010: 54).  

 

Alan Bryman förklarar att kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten 

oftare ligger på ord än på siffror vid insamling och analys av data. Vidare menar han att en 

kvalitativ forskningsstrategi är konstruktionistisk, induktiv och tolkande. Framförallt de två 

sistnämnda epiteten går i linje med denna undersökning. Mer specifikt innebär detta att 

kvalitativ forskning ofta inkluderar en kunskapsteoretisk ståndpunkt, som brukar beskrivas 

som tolkningsinriktad eller interpretativ. Detta betyder att tyngden ligger på en förståelse av 

den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. 

Till skillnad från en kvantitativ forskare strävar en kvalitativ sådan därför efter en nära 

relation till de personer, som han eller hon studerar. Ett induktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och praktik innebär att teorin genereras på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten (Bryman, 2002: 249 – 250, 272). 

 

Inte sällan beskrivs kvantitativa data som ”hårda” i det avseendet att de är handfasta och 

entydiga. Detta bygger på den precision, som är förenad med objektiva mätningar. Kvalitativa 

forskare å andra sidan menar att deras kontextuella synsätt samt ofta långvariga engagemang i 

en specifik social miljö leder fram till fyllig information (Bryman, 2002: 273). Ofta beskrivs 

kvantitativa forskare i termer av att de har som mål att upptäcka eller påvisa storskaliga 

sociala trender och samband mellan olika variabler medan kvalitativa forskare anses ägna sig 
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åt mer begränsade aspekter av den sociala verkligheten. Detta kan till exempel röra sig om ett 

samspel mellan ett mindre antal människor (Bryman, 2002: 273). 

 

4.2 Generaliserbarhet 

Medan man inom kvantitativ forskning vill att data ska kunna generaliseras till en relevant 

population eftersträvar kvalitativa forskare en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter 

i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs (Bryman, 2002: 273). Bryman 

menar att en fallstudie inte utgör ett stickprov, som dragits från en känd population och att 

människor, som låtit sig intervjuas i en kvalitativ undersökning, därmed inte kan anses vara 

representativa för en population. I stället ska de kvalitativa forskningsresultaten generaliseras 

till teori. Detta innebär att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser, som formuleras på 

grundval av kvalitativa data, som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten 

(Bryman, 2002: 270 - 271). 

 

Med detta sagt ska inte resultaten i denna undersökning ses som generaliserbara i förhållande 

till en till större population människor. I stället har jag velat tränga in på djupet i åtta 

individers medvetanden samt strävat efter att finna förståelse för hur dessa tolkar sina 

personliga upplevelser av hot.  

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Två viktiga forskningskriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är 

reliabilitet samt validitet. Det förra begreppet avser frågan huruvida resultaten från en 

undersökning blir de samma om denna genomförs på nytt eller om de påverkas av 

slumpmässiga alternativt tillfälliga premisser (Bryman, 2002: 43). Eftersom det är omöjligt att 

”frysa” en social miljö är det allt som oftast svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ 

forskning. För att en kvalitativ forskare, som upprepar en etnografisk undersökning, ska 

kunna komma fram till resultat, som är jämförbara med den ursprungliga studien, är det därför 

nödvändigt att denna går in i en liknande social roll, som den första forskaren har gjort 

(LeCompte, 1982; cit. efter Bryman, 2002: 257). Detta går givetvis att applicera på mina egna 

förehavanden också. Samtidigt bör man dock komma ihåg att det inte är omöjligt att de 

journalister, som deltar i denna undersökning, skulle svara annorlunda på vissa frågor även 

om de sociala förutsättningarna inte hade förändrats nämnvärt. Detta exempelvis om lång tid 

skulle passera fram till den upprepade undersökningen eller om någon av journalisterna inte 

längre bevakade det ursprungliga ämnet och så vidare. 
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Validitet å sin sida går ut på en bedömning av om de slutsatser, som genererats från en 

undersökning, hänger ihop eller inte (Bryman, 2002: 43). Validitet handlar med andra ord om 

huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man säger sig göra (Mason, 1996: 24; 

cit. efter Bryman, 2002: 257). 

 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier framförallt för den kvantitativt inriktade 

forskaren när det gäller att få en bild av kvaliteten i en undersökning. Många forskare inom 

kvalitativ tradition har diskuterat hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa 

undersökningar. En ståndpunkt går dock ut på att man införlivar dem i den kvalitativa 

forskningen utan att förändra begreppens betydelsegrund. I stället lägger man mindre vikt vid 

frågor som rör mätning (Bryman, 2002: 257). 

 

Vidare tar Bryman upp begreppet intern validitet, vilket betyder att det ska finnas en god 

överrensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer, som denne 

utvecklar. I kvalitativa undersökningar tenderar den interna validiteten att bli en styrka. Detta 

framförallt i samband med etnografiska studier då den långvariga närvaron och delaktigheten 

i en social grupp möjliggör för forskaren att säkerställa en hög grad av överensstämmelse 

mellan begrepp och observationer (LeCompte, 1982; cit.efter Bryman, 2002: 257). I mitt fall 

strävar jag efter att nå en sådan hög grad av samstämmighet som möjligt snarare än en mer 

eller mindre exakt mätning. 

 

4.4 Urval      

Tidigare forskning tyder på att många av de svenska journalister, som har blivit utsatta för 

hot, skrivit om ämnen som varit relaterade till kriminalitet, integration och invandring 

(Journalistpanelen, 2013: 1, 4); Tidningsutgivarna, 2011: 7). I min undersökning strävade jag 

initialt efter att erhålla så stor kategorisk genrespridning som möjligt, men i slutändan har 

ändå fem av mina åtta intervjupersoner fått hot, som till viss del kan kopplas till invandring 

eller andra ämnesrelaterade frågor. Eftersom detta rör sig om en kvalitativ studie drar jag 

givetvis inga slutsatser av detta, men om man ser undersökningen som ett komplement till 

tidigare forskning känns trenden igen. 

 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är, som tidigare nämnts, att utforska åtta 

journalisters upplevelser i samband med hot. Av denna anledning har jag medvetet valt 
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intervjupersoner, som har erfarenhet av sådana. Samtliga deltagande journalister har vid minst 

ett tillfälle blivit utsatta för hot i någon form. 

 

Då jag under mitt första studieår på JMK gjorde ett par arbeten, som berörde hot mot 

journalister, kom jag i kontakt med yrkesmän, som hade blivit utsatta för sådana. En av dessa 

medverkar också i denna undersökning. Under arbetets gång och i mina kontakter med 

medieföretag och journalister har jag sedan blivit tipsad om journalister, som har erfarenhet 

av hot och därefter tagit konakt med dessa. På så vis utgörs delar av mitt urval också av ett så 

kallat snöbollsurval. Bryman förklarar snöbollsurval i termer av att en forskare tidigt i 

urvalsprocessen ser till att få kontakt med ett mindre antal människor, som är relevanta för 

undersökningens tema. Dessa kontakter använder sedan forskaren för att komma i kontakt 

med ytterligare respondenter (Bryman, 2002: 115).  

 

4.5 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer skiljer sig i regel på många punkter från intervjuer inom kvantitativ 

forskningstradition. Enligt Bryman brukar tillvägagångssättet vara betydligt mindre 

strukturerat i kvalitativ forskning. Denna betonar till skillnad från kvantitativ sådan det 

generella när det gäller formulering av de inledande frågeställningarna samt lägger också 

tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Vidare är det i kvalitativa 

intervjuer önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar då detta ger kunskap om vad 

respondenten upplever vara relevant och viktigt. Ytterligare en skillnad mellan kvalitativa och 

kvantitativa intervjuformer är att i de förra vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar 

medan ändamålet i de senare är att generera svar som snabbt kan kodas och bearbetas 

(Bryman, 2002: 300).  

 

Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland, och Leif Ove Larsen förklarar vidare att 

kvalitativa intervjuer är viktiga metoder när det kommer till att samla in och analysera data 

om människors övertygelser, värderingar och handlingar (Østbye, 2002: 99). 

 

4.6 Semistrukturerade intervjuer 

Det finns olika former av kvalitativa intervjuer och i mitt fall kommer jag att använda mig av 

semistrukturerade sådana. Enligt Bryman är även detta ett begrepp, som täcker många olika 

exempel på intervjuer. Han menar dock att det i regel handlar om att den som intervjuar har 

en samling frågor som generellt sätt kan beskrivas som ett frågeschema. Till skillnad från 
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exempelvis strukturerade intervjuer, som är vanliga inom kvantitativ forskning, behöver dock 

frågorna inte komma i samma ordningsföljd som i schemat. Intervjupersonen har också stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vidare brukar semistrukturerade intervjufrågor vara 

mer allmänt formulerade än strukturerade sådana. Till sist har intervjuaren dessutom ett visst 

utrymme att ställa ytterligare frågor till det som uppfattas vara viktiga svar (Bryman, 2002: 

122, 127, 301). 

 

Precis som enligt beskrivningen ovan följde jag ett frågeschema under mina intervjuer. Det 

förekom att jag ändrade på frågornas ordningsföljd intervjuer emellan och att jag tillät mig att 

ställa uppföljande frågor vid sådana tillfällen då jag ansåg att det var befogat. Jag lämnade 

också stort utrymme åt mina respondenter att ge så uttömmande svar de ville. Det skall också 

tilläggas att jag vid vissa intervjutillfällen och på detaljnivå har omformulerat vissa av 

frågorna beroende på hur samtalet har tagit sin gång. De frågor som är avgörande för att finna 

svar på mina forskningsfrågor har dock alltid ställts. 

 

Den semistrukturerade intervjuformen har valts som insamlingsmetod för denna uppsats 

eftersom den borde utgöra det lämpligaste instrumentet för att få svar på mina 

forskningsfrågor. Med tanke på egenskaperna och kapaciteten hos denna typ av intervju finns 

det med andra ord möjlighet att nå det djup, som forskningsfrågorna kräver. 

 

4.7 Kvalitativ innehållsanalys: 

Det finns många olika kvalitativa metoder för att analysera data och uttolka dess mening och 

innebörd. I mitt fall har jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod ger mig 

möjligheten att bryta ned och hantera mitt transkriberade intervjumaterial, som består av 

närmare 100 A4-sidor. Även om det går alldeles utmärkt att applicera kvalitativ 

innehållsanalys på visuellt material, så används den framförallt på textmässigt sådant, som 

exempelvis e-postmeddelanden, arkivmaterial, nyhetsartiklar eller just transkriberade 

intervjuer (Schreier, 2012: 3).  

 

Enligt Margrit Schreier möjliggör kvalitativ innehållsanalys att på ett systematiskt sätt 

beskriva innebörd eller mening av ett kvalitativt material (Schreier, 2012: 1). Vidare menar 

Uwe Flick att den grundläggande idén med en kvalitativ innehållsanalys består av att 

upprätthålla den systematiska karaktären av en kvantitativ innehållsanalys utan att göra 

förhastade kvantifieringar (Flick, 2004: 266).  
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En viktig skillnad mellan den kvalitativa innehållsanalysen och andra kvalitativa metoder för 

dataanalys är att den förra inte erbjuder någon möjlighet att presentera en fullständig mening 

av ett givet material. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på utvalda delar av det totala 

materialet medan metoder, som har sina rötter i exempelvis hermeneutisk tradition, beaktar 

fler aspekter av materialet och kommer fram till en än mer omfattande mening av detta 

material. I kvalitativ innehållsanalys är det således forskningsfrågorna, som specificerar från 

vilken vinkel ens data ska undersökas (Schreier, 2012: 3 - 4). I enlighet med detta har jag 

därför skalat bort sådana passager i det totala transkriberade intervjumaterialet, som i 

förhållande till forskningsfrågor och teori, saknar relevans.  

 

Vidare menar Schreier att kvalitativa data i sig är så innehållsrika att det rent praktiskt är 

omöjligt att fånga dess fullständiga innebörd. Då kvalitativ forskning dessutom tenderar att 

generera en stor mängd data är det lätt att förirra sig i vad som kan utgöra hundratals sidor av 

transkriberat intervjumaterial. När man som forskare handskas med ett sådant rikt och 

omfattande material kan det därför vara lämpligt att fokusera på utvalda delar med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys (Schreier, 2012: 4).  

 

Det finns olika typer av kvalitativa innehållsanalytiska metoder. I denna uppsats har jag 

använt mig av delar av sådana för att på så vis skapa ett förfarande, som passar mig bra. För 

att bryta ned mitt material till en kort, hanterbar och relevant enhet inledde jag mitt arbete 

genom att använda mig av vad Flick refererar till som summarizing content analysis. En 

sammanfattande innehållsanalys innebär att man komprimerar textmaterialet på så vis att det 

för undersökningen väsentliga innehållet bevaras (Flick, 2004: 268). Jag har också nyttjat vad 

Flick kallar inductive category formation. Den grundläggande idén bakom induktiv 

kategoribildning är att forskaren använder de förfaranden, som hör den sammanfattande 

innehållsanalysen till, för att gradvis utveckla kategorier ur det givna materialet. Dessa 

kategorier kan dessutom delas in i ett mindre antal samlingskategorier (Flick, 2004: 268). 

 

Genom att komprimera mitt material till en för mina ändamål relevant enhet utvecklade jag i 

enlighet med ovanstående riktlinjer ett antal huvudkategorier och underkategorier. Mina tre 

huvudkategorier benämner jag mental påverkan, praktisk påverkan samt upplevd 

samhällpåverkan. Två av dessa är sedan ordnade i följande underkategorier: rädsla, trötthet 

och ilska (mental påverkan) samt påverkan i form av skydd och påverkan på arbete och 

skrivande (praktisk påverkan). Vad gäller huvudkategorin upplevd samhällspåverkan, så har 
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jag valt att inte dela in den i olika underkategorier.  Syftet med denna kategori är helt enkelt 

att presentera mina respondenters egna tankar om huruvida hot mot journalister kan få 

konsekvenser för samhället. 
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5. Resultat och analys 

 

I den här delen kommer jag att redovisa samt analysera de resultat jag har kommit fram till i 

min undersökning. Denna presentation utgörs delvis av en syntes av det totala materialet. 

Samtidigt lägger jag också extra tid och vikt på sådana fall och händelser, som jag anser vara 

speciellt anmärkningsvärda.  

 

5.1 Mental påverkan 

 

5.1.1 Rädsla  

Sex av journalisterna har vid minst ett tillfälle upplevt någon form av obehag eller oro i 

samband med hot. Hälften av intervjupersonerna upplever dessutom en viss oro, känner 

obehag eller har svårt att läsa av om ett möte med främmande människor är av allvarlig eller 

oskyldig art. En av dessa kunde under en period inte gå någonstans utan att känna obehag. 

Vid ett annat tillfälle riktade en person ett vapen mot honom:  

 

Det här glömmer jag aldrig. Jag var på väg in med hunden när en moped med två personer 

stannade bredvid mig. En av dem riktade pistolen mot mig och sedan körde de där ifrån. 

 

Två journalister mådde under en period väldigt dåligt och en tredje fruktar hot och eventuella 

följder så pass mycket att dennes villkor för medverkan i denna uppsats var att jag varken 

skulle publicera namn eller andra identitetsröjande uppgifter. 

 

Resultaten ovan kan jämföras med siffror i Journalistpanelens undersökning Hotet och hatet 

mot journalister. Denna studie visar att hälften av de journalister, som varit utsatta för hot, 

känt rädsla i samband med dessa medan 67 procent av de, som fått nedsättande kommentarer, 

har känt sig sårade (Journalistpanelen, 2013: 2). För att dra en parallell till en annan 

yrkesgrupp kan samtliga resultat ovan också jämföras med statistik från Brottsförebyggande 

rådet. Av de förtroendevalda, som tagit del i studien Politikernas trygghetsundersökning 

2012, uppger totalt 14 procent att de under 2011 varit oroliga över att bli utsatta för någon 

brottslig handling i egenskap av yrkesman. Dessutom uttrycker 13 procent av dessa att det 

funnits en oro över att en anhörig skulle drabbas (Brå, 2012: 53). Vidare uppger sju av åtta 

respondenter i kandidatuppsatsen Utsatt för hot och våld? – en kvalitativ studie om 

behandlingsassistenter på boenden utan krav på drogfrihet att rädsla eller oro för att utsättas 
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för hot- och/eller våldsituationer någon gång har begränsat dem i deras yrkesutövande. Dessa 

menar att de låtit rädsla eller oro inverka på beslut eller handlingar (Andersson, 2013: 30). 

 

Bortsett från trötthet och i ett av fallen en viss oro över barn och hustru har således två av 

journalisterna aldrig upplevt någon som helst fruktan eller känt några obehagskänslor i 

samband med hot. Anmärkningsvärt i detta sammanhang är att den ena av dessa journalister 

framförallt drabbas av hot när han skriver om brott och straff samt om frågor, som rör en 

liberal form av kriminalvårdspolitik. Vad gäller den andra journalisten är han utpräglad 

kriminalreporter. Vidare säger förvisso den förra journalisten att det ibland sätts igång 

våldsamma krafter och att detta stundvis kan vara lite jobbigt. Det ska dock tilläggas att det 

här inte påverkar journalisten mer än att denna blir trött. Den andra av dessa två journalister 

talar i allmänna ordalag om att det kan vara ganska tungt att vara kriminalreporter och att det 

är få som håller på med det en längre tid. Denna journalist säger följande:  

 

Ingenting kan beröra mig i dag.  Jag kan se på ett lik utan att det bekommer mig. Om det är bra 

eller dåligt det kan man ju fråga sig. Men jag tror att jag är en känslig person. 

 

Uttalandet har förvisso ingenting med hot att göra, men går ändå helt i linje med journalistens 

inställning till dessa. I teorin skulle det vara möjligt att diskutera båda dessa journalisters 

beteenden utifrån känslofokuserade copingstrategier enligt vilka en individ förnekar fakta och 

innebörd eller agerar som om det inträffade inte har någon betydelse (Lazarus, 1984: 151). 

Min uppfattning är dock att ingen av dessa journalister någonsin har förvrängt bilden av den 

hotproblematiska verklighet de befinner sig i. Tvärtom så förefaller de mycket medvetna om 

att det hela tiden finns en risk för att de kan råka ut för något.  

 

Vidare har tre av journalisterna, som antingen är gifta eller sambor, partners som någon gång 

har känt någon form av obehag eller oro i samband med hoten. Barnen till dessa journalister 

har dock inte påverkats nämnvärt. En av de tre journalisterna upplever det ibland som 

obehagligt att partnern påverkas av hoten. En fjärde journalist, som är gift och har barn, har 

en fru och ett barn, som vid minst ett tillfälle har tagit illa vid sig när fadern har råkat ut för 

otrevligheter.  
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5.1.2 Trötthet  

En annan tydlig effekt av hot i denna undersökning är en känsla av trötthet i bemärkelsen att 

hoten tar på krafterna. Fem av journalisterna säger uttryckligen att de blir trötta av hoten. En 

av dessa nämner till exempel att han har blivit avtrubbad på så vis att han inte alltid tar hoten 

på så blodigt allvar samt att han har blivit härdad av att ägna sig åt politisk journalistik. Denna 

tendens kan med fördel jämföras med det som Dorian och Wirkensjö kommer fram till i deras 

uppsats. Denna visar att vissa av de medverkande krönikörerna upplever att det massiva hat, 

som ibland uppstår, har en nedbrytande verkan och att de inte orkar med att ta del av det hat 

som följer av en kontroversiell publicering (Dorian, 2013: 31).  

 

Tre av mina intervjupersoner kan ibland känna sig mer eller mindre ledsna eller nedstämda 

över det faktum att vi lever i ett samhälle där hot mot journalister och andra yrkesmän 

förekommer. Hos en av dessa journalister tolkar jag det som att nedstämdheten är nära 

sammankopplad med en tärande trötthet. Hon beskriver sin situation i termer av en depression 

och förklarar att man inte ska underskatta vad hoten kan göra med ens själ och hjärta. På 

grund av hårt tryck från bland annat asylsökande kan hon ibland dessutom hamna i en sorts 

hopplöshet i bemärkelsen att hon ifrågasätter sig själv och sin egen roll.  

 

Vidare uttrycker samma journalist att hon känner ett ansvar gentemot dessa personer samt att 

hon upplever det som obehagligt när eller om hoten riktas mot dem. I det här fallet finns 

anledning att dra paralleller till det reaktionsmönster som Sandström talar om i de som 

fokuserar på andra (Sandström, 1998: 161). Att denna journalist inte har gått helskinnad 

genom det uppdrag hon har fått skulle i enlighet med nämnda teori kunna bero på att hon har 

lagt mer fokus på andras situation än sin egen. Därmed inte sagt att hon inte är i kontakt med 

sina känslor eller att hon inte handlar rationellt. Mycket tyder dock på att hon till viss del 

verkar utesluta sina egna upplevelser och att hon i överensstämmelse med Sandströms modell 

är i stort behov av att återintegrera dessa liksom de tankar och känslor, som relaterar till den 

egna situationen vid aktuella incidenter (Sandström, 1998: 161). Då journalisten i fråga 

upplever att hon stundvis inte har fått det stöd hon har velat ha av sin arbetsgivare är det 

möjligt att hon har ”glömts bort” av denna. Sandström menar nämligen att det är troligt att 

personer i ett ”offers” omgivning i ren förvillelse riktar sin uppmärksamhet mot andra precis 

som den drabbade (Sandström, 1998: 161).   
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Exemplet ovan kan jämföras med resultat från kandidatuppsatsen Utsatt för hot och våld? – 

en kvalitativ studie om behandlingsassistenter på boenden utan krav på drogfrihet. Denna 

undersökning visar att en av respondenterna ibland kan känna sig psykiskt uttömd efter ett 

arbetspass där hot- och/eller våldsincidenter har förekommit. Några av dessa respondenter 

nämner också att de upplever att de bär med sig problemen hem och att de har en förhöjd 

stressnivå. Andra uppger att de har lärt sig att skilja på arbete och privatliv och att de inte har 

några problem med att lämna kvar känslorna på jobbet (Andersson, 2013: 31).  

 

5.1.3 Ilska  

Det är tydligt att det i åtminstone hälften av fallen förekommer en viss irritation eller ilska 

över hot och de personer, som ägnar sig åt att uttala dessa. En journalist förklarar att det 

händer att dennes humör påverkas så pass mycket att han frågar sig själv om det är värt att 

skriva om vissa ämnen. En annan journalist uppger att det har hänt att han har överreagerat i 

situationer, som senare har visat sig vara helt oskyldiga. Vid ett tillfälle skällde han till 

exempel ut en person, som stannade till med sin bil utanför journalistens hus. När det visade 

sig att bilisten var ute på ett uppdrag av länsstyrelsen bad journalisten om ursäkt. 

 

Det här beteendet har tydliga kopplingar till det som Stefan Sandström benämner regressiv 

reaktionstyp. I enlighet med detta reaktionsmönster reagerar journalisten i situationen genom 

att fritt uttrycka sina känslor av ilska. Detta tyder på att han i stunden stänger av tänkande och 

förståelse, vilket gör att man skulle kunna tala om en återgång till barnlika reaktioner. För en 

rationell reaktionstyp kan det kanske tyckas att denna journalist klarat sig helskinnad genom 

incidenten då denne givit uttryck för sina känslor (Sandström, 1998: 160). I det här fallet bör 

det dock tilläggas att det händer att intervjupersonen än i dag får dåligt samvete över 

händelsen. Då de kognitiva funktionerna förefaller ha uteblivit vid tillfället för journalistens 

reaktion kan det vara så att denna behöver tänka över situationen. Detta för att i enlighet med 

Sandströms teori minnas vad som rent sakligt hände samt för att förstå sammanhanget och de 

egna reaktionerna (Sandström, 1998: 160). 
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5.2 Praktisk påverkan 

 

5.2.1. Påverkan i form av skydd 

Skydd i bemärkelsen säkerhetsmässiga rutiner kan till exempel röra sig om att skydda 

adressuppgifter eller att åka taxi till och från jobbet. Utöver denna definition har jag även 

räknat in stöd från arbetsgivare i denna underkategori. 

 

Tre av journalisterna utmärker sig speciellt när det gäller rutiner i bemärkelsen 

säkerhetsmässiga sådana. En av dessa kontrollerar regelbundet att bildäcken sitter fast på 

bilen samt lever med överfallslarm och strålkastare på gården. Han och hans fru har dessutom 

ställt in semestrar på grund av oro för parets djur samt genomfört en flytt delvis på grund av 

hot, som mynnade ut i krossade bilrutor och pistolhot. Ett tag hade journalisten två bilar 

(varav en som han inte stod registrerad på) och än i dag varierar han körrutten fram och 

tillbaka till jobbet. I dessa sammanhang kan journalistens beteende jämföras med en 

problemfokuserad copingstrategi. Jag har tidigare förklarat att dessa strategier handlar om att 

få bukt med det problem, som är orsaken till en oro eller plåga och att de oftast används då 

skadliga, hotande eller utmanande miljömässiga förhållanden upplevs som möjliga att lösa. 

Denna typ av coping innebär dels strategier, som riktar sig mot den enskilde individen och 

dels, som i detta fall, en saklig och analytisk process, som huvudsakligen fokuserar på 

omgivningen. (Lazarus, 1984: 150, 152). Då den aktuella journalisten tycks agera rationellt 

och relativt osentimentalt påminner också hans beteende om vad Sandström beskriver som en 

rationell reaktionstyp. Eftersom det finns en risk att en individ, som reagerar enligt detta 

mönster, samtidigt skärmar av känslorna är det vanligt att dessa kommer fram i 

efterdyningarna av händelsen. I ett sådant fall menar Sandström att personen kan behöva hjälp 

med att åter komma i kontakt med sina känslor (Sandström, 1998: 160). Det här skulle också 

kunna vara aktuellt när det gäller journalisten i fråga. Detta eftersom vi talar om samma 

journalist, som enligt egen utsago, vid vissa tillfällen har överreagerat i situationer, som 

senare har visat sig vara helt oskyldiga. 

 

Den andra av de tre journalister, som utmärker sig speciellt när det kommer till 

säkerhetsmässiga rutiner, har tagit bort sin namnskylt på dörren och har ett barn som är 

skriven på en annan adress samt har ett annat efternamn. Hon är ogärna ensam på kontoret 

och har också börjat vända sig om när hon är ute och går. Hoten har också gjort att hennes 

rörelsemönster har begränsats och under perioder vill hon inte gå ut alls. Den tredje 
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journalisten, vars villkor om medverkan var att vara anonym, är sedan många år mycket 

försiktig eftersom denna inte vill utsätta sig för risken att råka ut för tråkigheter. Journalisten 

undviker vissa matcher och väljer att se dessa på TV i stället. När journalisten väl tar sig till 

arenorna åker denna ofta taxi i god tid till matchställena. Efter slutsignalen stannar 

journalisten kvar och jobbar på arenan. På så vis hinner människor lämna området innan 

denna tar sig hem.  

 

Framförallt det senare fallet är ett tydligt exempel på en copingstrategi där känslorna står i 

centrum och där journalisten mer specifikt har anammat en undvikande taktik. Lazarus och 

Folkman menar att känslofokuserade copingstrategier bland annat består av kognitiva 

processer, som riktar in sig på att minska den känslomässiga oron eller plågan genom 

exempelvis undvikande (Lazarus, 1984: 150). Som jag nämnde i teorikapitlet tenderar 

känslofokuserade copingstrategier att uppstå då en utsatt person upplever att det inte går att 

förändra skadliga, hotande eller utmanande miljömässiga förhållanden (Lazarus, 1984: 150). 

Det är tydligt att den aktuella journalisten upplever en viss hopplöshet inför hotproblematiken 

och att han därför följer den linje han gör. Det är också viktigt att påpeka att denna journalist 

uppger att han vid något tillfälle har önskat mer respons eller stöd från sin arbetsgivare i 

samband med hot. Samma sak gäller även ytterligare tre av mina respondenter. När jag talar 

med en av dessa journalister om detta berättar hon att hon tycker att det är arbetsgivarens 

ansvar att ta hand om sin personal när den, liksom hon har gjort, far illa. På frågan vad hennes 

arbetsgivare säger när hon talat om att hon under en period varit väldigt nedstämd på grund av 

hotfulla e-postmeddelanden dag ut och dag in, svarar hon följande: Det är väl sådant som 

försvinner i den där allmänna stressen. 

 

Det bör också tilläggas att det finns en person på den här journalistens arbetsplats, som har ett 

uttalat säkerhetsansvar. Vidare fick samma journalist vid ett tillfälle skydd av sin arbetsgivare 

i form av ett ”dygnet runt-nummer”. Hon förklarar dock att hon inte kan prata mer om detta. 

Värt att påpeka är att denna journalist är den samma som tidigare i undersökningen talar om 

sin hotproblematiska situation i termer av en depression. Vad gäller dessa resultat bör det 

påpekas att ett stödjande nätverk medför att självtilliten ökar medan frånvaro av ett sådant 

resulterar i sämre copingförmåga. Enligt Brattberg finns också klara bevis på att socialt stöd 

är positivt relaterat till hälsa och välmående (Brattberg, 2008: 44). 
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Resultaten ovan kan jämföras med Dorians och Wirkensjös studie där krönikörerna 

understryker vikten av att ha en redaktion i ryggen och att säkerhetsarbetet på redaktionerna 

är nödvändigt för att de ska kunna sköta sitt arbete (Dorian, 2013: 22). Respondenterna i 

samma undersökning tycker att redaktionerna gör ett bra jobb när det kommer till att skydda 

sina anställda och motverka näthat (Dorian, 2013: 28). Arvidssons studie visar på en 

marginell skillnad i det att samtliga intervjupersoner, som har berättat om de hot de har utsätts 

för, känner ett mycket eller ganska stort stöd från ledning och chefer (Arvidsson, 2011: 30). 

Enligt Säkerhetspolisens undersökning har dock långtifrån alla arbetsgivare en handlingsplan 

eller utarbetad struktur för hur hot ska hanteras. Ungefär var femte journalist, som i enkäten 

har rapporterat om våld, hot eller trakasserier, uppger att de i samband med dessa fick lite 

eller inget stöd från sina arbetsgivare trots att de hade behov av det (Säkerhetspolisen, 2009: 

15). I sammanhanget kan också nämnas att 9 procent av de, som svarat på Tidningsutgivarnas 

enkät, uppger att hot har resulterat i att deras personal har sjukskrivit (Tidningsutgivarna, 

2009: 12).  

 

Det faktum att hälften av mina respondenter vid något tillfälle har önskat mer respons eller 

stöd från arbetsgivaren i samband med hot kan dessutom ställas i relation till Anderssons 

undersökning om behandlingsassistenter. Intervjupersonerna i denna studie upplever att de får 

det sociala stöd de behöver från arbetsledningen och uppger att de tycker att denna tar hot- 

och våldssituationer på allvar. Ett par av respondenterna anser dock att frågan om hot och 

våld bör uppmärksammas i ännu större utsträckning eftersom dessa förekommer så pass ofta i 

deras arbete (Andersson, 2013: 41 - 42). 

 

Fem av mina intervjupersoner har i princip inte alls vidtagit några säkerhetsrutiner alternativt 

gjort det vid något enstaka tillfälle. Detta kan återigen jämföras med Dorians och Wirkensjös 

uppsats i vilken framkommer att flera av intervjupersonerna har behövt vidta åtgärder på 

grund av hot. Det kan till exempel röra sig om skyddade personuppgifter, säkerhetsfönster, 

polisskydd eller att köra olika vägar till arbetsplatsen (Dorian, 2013: 29). Min teori är att 

denna skillnad har sin grund i att Dorian och Wirkensjö har intervjuat åtta politiska krönikörer 

inom svensk kvällspress. I exempelvis Arvidssons undersökning är de nämligen de reportrar 

som jobbar med kriminal- och rättsfrågor, utrikesfrågor samt politiska och samhällsrelaterade 

frågor de som är mest utsatta för hot. Dessutom är det vanligare att kvällstidningsreportrar 

råkar ut för hot än reportrar på morgontidningar (Arvidsson, 2011: 25 - 26). Detta får också 

stöd i Journalistpanelens undersökning, vilken visar att journalister i kvällspressen är de som 
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är mest utsatta för hot (Journalistpanelen, 2013: 1). Möjligen är dessa fakta också anledningen 

till att kvällstidningsredaktioner verkar ha en tämligen rigorös stödapparat.  Vidare framgår i 

Journalistpanelens undersökning att lite fler än var tredje hotad journalist har gjort något för 

att skydda sig. Detta kan till exempel röra sig om att skaffa hemligt telefonnummer, ta bort 

alla personuppgifter från Eniro eller att byta färdväg till och från arbetet (Journalistpanelen, 

2013: 2). 

 

Vidare konstaterar en av de två journalister, som uppgivit att han aldrig har känt några 

obehagskänslor i samband med hot, följande: 

 

Tvärtom så är det faktiskt något av ett statement från min sida att jag finns i telefonkatalogen. 

Punkt jävla slut. Jag skiter i vad ni sysslar med. 

 

Denna journalist förklarar att han har vidarebefordrat ett litet antal e-postmeddelanden till 

redaktionsledningen, som i sin tur samarbetar med ett säkerhetsföretag. Ett och annat direkt 

hot har också polisanmälts, men aldrig lett till någonting. Journalisten har dock blivit tillsagd 

att inte prata om dessa allvarligare former av hot. Sättet denna journalist agerar på går i linje 

med en problemfokuserad strategi på så vis att han agerar sakligt och fokuserar på 

omgivningen (Lazarus, 1984: 152). Genom att journalisten reagerar osentimentalt och 

rationellt finns här också likheter med vad Sandström benämner rationell reaktionstyp 

(Sandström, 1998: 160). Däremot finns det ingenting som tyder på att journalisten skulle ha 

vidtagit nämnda säkerhetsåtgärder på grund av rädsla eller obehagskänslor. 

 

En annan av de fem journalister, som inte har vidtagit säkerhetsåtgärder i någon större 

utsträckning, fick vid ett tillfälle sällskap av en kollega då hon skulle besöka ett asylboende.  

Anledningen till detta var att hon tidigare känt sig hotad i samband med ett besök på samma 

arbetsplats och att hon denna gång inte vågade åka dit själv.  

 

5.2.2 Påverkan på arbete och skrivande  

Ingen av de åtta journalisterna har någonsin övervägt att sluta jobba som journalist på grund 

av rädsla för hot. Detta kan jämföras med Tidningsutgivarnas undersökning i vilken 90,3 

procent av de svarande menar att hot mot personalen inte har resulterat i att medarbetare har 

sagt upp sig. Resterande 9,7 procent vet ej (Tidningsutgivarna, 2011: 13). Möjligen vittnar 

detta om ett eventuellt mörkertal i spörsmålet. 
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Fem av journalisterna har heller aldrig modifierat eller tänkt tanken på att modifiera en text på 

grund av rädsla för hot. En av dessa uppger dock att det har hänt att hon har modifierat en text 

för att skydda de personer hon skriver om. När det till exempel gäller asylsökande somaliska 

kvinnor är hon väldigt noga med att inte publicera fullständiga namn, var de bor eller att 

lämna ut andra detaljer, som kan röja deras identitet. Denna journalist säger följande: 

 

Om jag, som har skrivit en text om en svart kvinna som kommer hit med sina barn, får så här 

mycket skit, så kan man ju föreställa sig vilken kraft det är i det som projiceras emot henne. 

 

Ytterligare en av dessa fem journalister skriver i dag i mindre utsträckning om vargfrågan och 

när han väl gör det, så försöker han att skriva på ett så pass balanserat vis att vargmotståndare 

inte ska bli upprörda. Orsaken till detta är inte rädsla för hot utan snarare att han blir trött av 

de ilskna reaktioner samt nedvärderande kommentarer om hans person, som ofta har 

förekommit. Journalisten kallar själv detta för en typ av självcensur. På frågan om han 

någonsin har modifierat eller tänkt tanken på att modifiera en text på grund av rädsla för hot, 

svarar en annan av de fem journalisterna att han snarare skulle göra tvärtom om någon skulle 

hota honom. 

 

Vad gäller de tre återstående journalisterna är en av dessa mån om hur hon uttrycker sig i text 

eftersom hon inte vill råka ut för tråkigheter i onödan. Detta är dock något som hon gör på ren 

rutin. Samma journalist uppger att hon, som en konsekvens av tröttheten, då och då drar sig 

tillbaka från sociala medier samt tackar nej till medverkan i TV-program eller andra offentliga 

sammanhang. Detta innebär inte att hon drar sig tillbaka från själva skrivandet. Den andra av 

dessa journalister har en gång gjort ändringar i ett inslag om ett asylboende. Detta berodde på 

hot och aggressiva tongångar från en före detta anställd på boendet samt även från ägaren 

(detta är samma journalist som vid ett tillfälle fick sällskap av en kollega då hon skulle besöka 

asylboendet). I likhet med den andra journalisten, som skriver om asylsökande personer, 

upplever denna journalist att det är obehagligt när eller om hoten riktas mot dessa. Till 

skillnad mot den förra journalisten har dock inte denna intervjuperson farit illa i någon större 

utsträckning. 

 

Den tredje journalisten svarar att det gäller att vara vaksam för hur och vad man skriver när 

det gäller vissa ämnen: 
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Det kan till exempel röra sig om de element kring fotbollen, som inte alltid är förenliga med de 

spelregler som finns.  

 

Sju av de åtta journalisterna har aldrig övervägt att sluta bevaka ett specifikt ämne på grund 

av rädsla för hot. Däremot har två av dessa valt att avstå från att skriva om enskilda händelser 

på grund av andra orsaker. En journalist valde att säga nej till ett jobb, som rörde en 

vargobservation. Detta eftersom han skulle resa bort i samma veva och inte ville riskera att 

hans fru skulle råka illa ut. Den andra journalisten avstod från att skriva om ett ärende på 

grund av jäv. Den journalist, som ibland ser vissa matcher på TV, har dock avstått från att 

skriva om vissa saker eftersom denna inte vill utsätta sig för risken att råka ut för hot. Vad 

gäller den journalist, som tidigare har talat om sin situation som en slags depression, skulle 

denna i framtiden gärna sluta bevaka det flyktingrelaterade område hon i dag arbetar inom. 

Detta beror dock snarare på nedstämdhet och trötthet än på rädsla. 

 

Resultaten ovan kan jämföras med Journalistpanelens undersökning, vilken visar att drygt var 

fjärde hotad journalist har avstått från att bevaka vissa ämnen på grund av hoten 

(Journalistpanelen, 2013: 2). I Otillåten påverkan mot medier finns enligt Säkerhetspolisen 

även där indikationer på att det förekommer en form av omedveten självcensur bland 

journalister. Säkerhetspolisen uppger att de har haft kontakt med åtskilliga journalister, som 

vittnar om att man vidtar särskilda försiktighetsåtgärder och visar en särskild hänsyn vid 

skriverier om personer eller grupper, som man bedömer som obehagliga. Detta gäller 

framförallt vid skriver om organiserad brottslighet och politisk extremism. Flera av de 

journalister, som deltagit i Säkerhetspolisens undersökning, anser enligt uppgift att detta leder 

till en mer ensidig journalistik inom dessa områden (Säkerhetspolisen, 2009: 14 – 15). 

 

Ambitionen att inte vika ned sig på grund av hot är dock relativt genomgående hos de 

journalister jag har intervjuat. Snarare blir man sporrade av dessa hot. Detta kan jämföras med 

Dorians och Wirkensjös studie i vilken författarna noterar att det bland krönikörerna verkar 

finns en stark vilja att leva upp till journalistikens demokratiska ideal och att därmed inte vika 

sig för hat och hot (Dorian, 2013: 32). 

 

Särskilt sporrade av hoten tenderar de två journalister, som aldrig känt fruktan eller 

obehagskänslor i samband med hot, bli. Den ena av dessa uppger följande: 
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Jag kan inte låta bli att mellan varven skriva en smula tillspetsat. Att reta upp dessa nättroll, 

högerextremister, rasister, homofober och antifeminister. Det är ju i grund och botten samma 

personer. Då kommer det också en hel del hat. 

 

Den andra journalisten är inne på samma linje och säger följande: 

 

Jag har gått in för att skriva om och ta fram deras dåliga sidor, som till exempel att vissa är 

dömda för snatteri och kvinnofridskränkning eller att de inte betalar sina barns underhåll.  

Detta för att göra dem lite oaptitliga, vilket också har retat upp dem. 

 

Även detta kan jämföras med Dorians och Wirkensjös undersökning. Författarna menar att 

det finns en viss tendens till att ett mindre ansvar vad gäller uppkomsten av näthat kan ligga 

på media och journalisterna själva. Ett par av intervjupersonerna i deras undersökning anser 

att tonen i debattklimatet har skruvats upp och blivit hårdare och att de som krönikörer har en 

del i det (Dorian, 2013: 24 - 25). 

 

Sett till min undersöknings helhet är det relativt sällsynt att journalisterna på något sätt backar 

från sina uppdrag. Säkerhetspolisens undersökning visar däremot att närmare var tredje 

journalist av de som har blivit drabbade av våld, hot eller trakasserier i enkäten (cirka 200 

journalister) ska ha tvekat inför en åtgärd eller ett beslut i sitt arbete på grund av det 

inträffade. I undersökningen hänvisar man också till att det finns flera exempel på att 

journalister har ändrat i en planerad rapportering efter påtryckningar. Påpekas bör dock att de 

partier som har tagits bort inte har bedömts vara av betydelse för samhällsintresset 

(Säkerhetspolisen, 2009: 14). 

 

Resultaten ovan kan till sist också jämföras med Brottsförebyggande rådets undersökning om 

hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. Drygt 5 procent av dessa respondenter har 

efter att ha blivit utsatta för någon brottslig handling påverkats till att överväga att byta eller 

lämna både ett specifikt uppdrag och samtliga uppdrag. Något över 1 procent av politikerna i 

undersökningen bytte eller lämnade också ett särskilt uppdrag på grund av utsatthet eller oro 

för utsatthet och knappt 1 procent lämnade samtliga uppdrag (Brå, 2012: 58). 

 

5.3 Upplevd samhällspåverkan 

När det kommer till hotens eventuella effekter på samhället upplever en journalist att 

gränserna hela tiden flyttas framåt och att hotfulla beteenden mot journalister och även andra 
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yrkesgrupper blir mer och mer accepterade. Han menar också att hot mot journalister kan 

innebära ett hot mot den yttrandefrihet, som råder i Sverige i dag. En annan journalist stöder 

dessa hypoteser genom sin uppfattning att det i dag släpps igenom saker i kommentarsfält, 

som inte skulle ha släppts igenom för tio år sedan. Samma journalist tror att om den inslagna 

självcensuren ökar, så är risken stor att militanta små grupper får möjlighet att utöva 

utpressning indirekt via just självcensur och att vi som konsekvens får ett sämre fungerande 

samhälle och därmed en sämre demokrati. Han tror också att yttrande- och tryckfriheten hotas 

i samband med hot, men sätter samtidigt hotproblematiken i ett internationellt perspektiv: 

 

Jag känner journalister från exempelvis Rwanda och där skjuter man personer, som man anser 

har skrivit fel. Det läget har vi ju inte i Sverige. 

 

Ytterligare en journalist säger att man måste vara medveten om den radikalisering, som kan 

ske på nätet och som tidigare skedde i mindre grupper. Hon menar att det på vissa 

internetsidor mer eller mindre råder en slags åsiktsdiskriminering och att den bekräftelse, som 

någon får efter att ha uttryckt ett hot i exempelvis ett kommentarsfält, ofta är väldigt stor. 

Journalisten i fråga anser att denna utveckling är väldigt farlig för samhället och att vi 

behöver ett pluralistiskt sådant. Vidare menar hon att hennes oro inte gäller de journalister 

och opinionsbildare som har blivit utsatta för hot och som sedan har gått ut med det. Vad som 

bekymrar henne är det faktum att hon har mött lokaltidningsjournalister, som inte törs skriva 

om Sverigedemokraterna i sina kommuner. En anmärkningsvärd jämförelse i detta 

sammanhang är att Arvidssons undersökning visar att reportrar på landsortstidningar är mer 

försiktiga än kvällstidningsreportrar och andra morgontidningsreportrar när det kommer till 

att skriva om vissa ämnen, personer eller grupper på grund av risken för hot (Arvidsson, 

2011: 37). Till sist uppfattade den aktuella journalisten att en tidigare arbetsgivare helt hade 

abdikerat från sin roll att berätta om vad som sker i samhället: 

 

Jag tror inte på konsekvensen av neutralitet i bemärkelsen att man ska bry sig om huruvida 

Sverigedemokraterna får mer uppmärksamhet på grund av att man skriver om dem. Det är en 

lögn att inte berätta för läsarna att Sverigedemokraterna har gått över fyra procent. 

 

En fjärde journalist upplever att de så kallade nätmobbarna utgör ett slags demokratiskt hot. 

Inte i den bemärkelsen att Sveriges demokrati är på väg att undermineras. Denna är nämligen 

väldigt stabil anser journalisten. Däremot ett demokratiskt hot på så vis att det finns risker för 



41 

 

att enskilda journalister och opinionsbildare kastar in handduken för att de inte orkar med sitt 

arbete alternativt att de åtminstone undviker vissa ämnen eller ordval.  

 

Resultaten ovan kan jämföras med Arvidssons studie, som visar att 85 procent av de hotade 

reportrarna, anser att hot mot journalister påverkar journalistiken negativt. 98 procent av dessa 

är också av åsikten att hot mot journalister är ett ”allvarligt problem för demokratin” 

(Arvidsson, 2011: 39 – 41). Vidare ser merparten av krönikörerna i Dorians kandidatuppsats 

en risk i att den förekommande självcensuren leder till att journalistiken inte kan uppfylla sitt 

demokratiska uppdrag. De menar att rapporteringen kommer att bli inkorrekt om journalister 

inte vågar skriva vad de vill och att detta leder till att den demokratiska funktion, som 

journalistiken ska ha, inte upprätthålls (Dorian, 2013: 34). 

 

Ytterligare tre journalister i min undersökning anser att situationer där journalister låter sig 

påverkas av påtryckningar från externa grupper eller enskilda individer också är eller riskerar 

att bli ett hot mot det demokratiska samhället. En av dessa journalister säger följande: 

 

Det är ju lite paradoxalt. Många av de, som säger att man inte kan säga något i det här 

samhället utan att bli kallad rasist, jobbar ju själva för just det. Att man inte ska få säga det man 

vill. 

 

En annan av dessa tre journalister menar att hotproblematiken är ett svårlösligt problem och 

tror att de som hotar når ganska långt med liten risk för rättsliga processer. 

 

Vidare understryker tre av de åtta journalisterna att deras egen yrkesgrupp långtifrån är den 

enda som utsätts för hot i Sverige. En av dessa uppger följande: 

 

Jag tycker att det är bra att den här debatten kommer upp, men jag kan också se lite av ett 

hysteriskt drag i den. Det är liksom många fler yrkesgrupper än journalistkåren, som drabbas 

av hot. 

 

Resultaten ovan bygger till stor del på en direkt fråga till mina respondenter. Jag ville veta om 

journalisterna trodde att det på sikt kan få konsekvenser för samhället om en journalist 

modifierar en text eller avstår från att skriva om något på grund av hot. Här bör det tilläggas 

att en av journalisterna upplevde denna fråga som komplex och avstod från att svara. 



42 

 

I övrigt var man i stora drag överrens om att gränserna för vad som anses vara okej att skriva 

och uttrycka hela tiden flyttas fram och att hotfulla beteenden blir mer och mer accepterade. 

Min analys är dock att resultaten i denna undersökning i kombination med tidigare forskning 

inte tyder på att hot mot journalister skulle innebära ett hot mot Sveriges demokratiska 

grundval. Detta oavsett vilken av de tre demokratimodellerna, som anammas.  

 

Samtidigt finns anledning att vara vaksam då journalister ur exempelvis ett 

samtalsdemokratiskt perspektiv, som i ett antal fall i denna undersökning, av någon anledning 

tar ett steg tillbaka. För att de politiska samtalen ska vara deliberativa och demokratiskt 

utvecklande krävs bland annat att de bygger på jämlikhet, en strävan efter gemensam 

förståelse, lyssnande och intellektuell öppenhet, samt rationella och sakliga argument (Nord, 

2004: 23). När en journalist väljer att skriva om varg på ett sådant sätt att det inte ska uppröra 

eller då en reporter avstår från att ta sig till sportarenor i jobbsyfte innebär detta i någon mån 

att de samtalsdemokratiska idealen inte har uppfyllts. Då en journalist överväger att sluta 

bevaka ett ämne på grund av trötthet och nedstämdhet naggas också dylika ideal i kanten. Ett 

annat samtalsdemokratiskt normproblem utgörs möjligen av exemplet med den journalist, 

som alltid tackar nej till SVTs program Debatt. Det bör dock tilläggas att journalisten inte 

tackar nej till TV-programmet på grund av rädsla samt att hon bidrar till att förse medborgare 

med granskande information om det politiska landskapet på andra sätt. Detta faktum betyder 

förmodligen att journalisten uppfyller den konkurrensdemokratiska modellens anspråk på 

journalistiken, som politiskt granskande och informationsbringande (Strömbäck, 2004: 90 – 

91). 

 

När journalister av olika anledningar modifierar texter, avstår från att skriva om vissa saker 

eller tackar nej till medverkan i debattprogram finns också anledning att varna för att de 

journalistiska byggstenar, som hör en deltagardemokrati till, riskerar att rubbas. Detta 

speciellt med tanke på att journalistiken enligt den denna modell bör förse människor med 

information om de politiska partiernas och andra medborgarorganisationers åsikter och 

värderingar samt granska det sätt på vilket den politiska makten sköts (Nord, 2004: 24). 

Samtidigt torde detta, precis som i fallet med den konkurrensdemokratiska modellen, i 

förlängningen inte vara beroende av enskilda journalister.  

 

Att journalistiken enligt den deltagardemokratiska modellen måste kunna gå bortom 

partipolitiken och visa hur den är sammankopplad med medborgarnas vardag (Strömbäck, 
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2004: 92 - 93) är vidare något som åtminstone till en liten del är beroende av att journalister 

syns i det offentliga diskussionsrummet. Så länge det finns ett flertal journalister, som är 

villiga att skriva om känsliga ämnen, borde det dock vara möjligt för svensk nyhetsmedia att 

enligt deltagardemokratins modell ta forumuppgiften på allvar (Strömbäck, 2004: 92) trots att 

en och annan journalist väljer att ta ett steg åt sidan. 

 

Vidare är det inte omöjligt att vissa journalister bidrar till att sätta en hårdför ton i 

samtalsklimatet. Detta med tanke på de två journalister, som i det ena fallet inte kan låta bli 

att ”reta upp vissa krafter” och som i det andra ofta går in för att ta fram brottslingars negativa 

sidor. Centralt i ett samtalsdemokratiskt perspektiv är nämligen, som tidigare har nämnts, att 

dess ideal aldrig kan förverkligas om medierna och journalistiken inte aktivt bidrar till 

deliberativa politiska samtal i den medierade offentligheten (Strömbäck, 2004: 95). 

 

Dorian och Wirkensjö konstaterar i sin kandidatuppsats att den självcensur, som förekommer 

bland respondenterna, är ett problem för demokratin om man utgår från att fria medier är en 

förutsättning för en fungerande demokrati. I likhet med mig understryker de dock att de inte 

kan uttala sig om hur stort problemet är (Dorian, 2013: 31, 37). I Arvidssons undersökning 

uppger 26 procent av alla de svarande att de är försiktiga med att skriva om vissa ämnen, 

personer eller grupper på grund av risken för hot. Enligt författarna kan detta innebära att 

kriterierna för en väl fungerande media inte blir uppfyllda (Arvidsson, 2011: 37). 

 

Det skulle vara möjligt att stapla ett otal liknande resonemang i enlighet med olika 

demokratiska teorier och journalistiska uppgifter. Kontentan av det här kapitlet är dock att det 

förekommer att demokratiska byggstenar knakar i fogarna och att dessa, beroende på modell 

och situation, om än tillfälligt rubbas. Samtidigt är det viktigt att påpeka att denna studie utgår 

från åtta journalisters upplevelser av hot och att vissa uttalanden, som tidigare nämnts, 

antyder att det finns ett mörkertal vad gäller journalister, som avstår från att ta sig an vissa 

ämnen på grund av rädsla för hot. Men att den svenska demokratin skulle vara på väg att 

urholkas på grund av att journalister inte tillåts göra sina jobb ligger förmodligen relativt långt 

borta.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur åtta enskilda journalister påverkas av hot samt 

analyserat dessa upplevelser i enlighet med olika demokratiska modeller. Eftersom mycket av 

den forskning, som har gjorts på området om hot och journalister, på något sätt berör frågan 

huruvida dessa skulle kunna innebära ett demokratiskt problem, så var min strävan att försöka 

gå till botten med dessa förehavanden. Detta visade sig på sätt och vis dock vara en mycket 

komplex fråga. Huruvida hot mot journalister utgör ett demokratiskt problem är enligt mina 

resultat beroende inte bara på vilka journalistiska uppgifter anammad demokratimodell 

kräver, utan även på situation och omständigheter. Jag vill också påpeka att samtliga 

författare till de undersökningar, som jag har tagit upp, är väl medvetna om de många 

bottnarna i denna fråga. Svaren kan dock bli olika beroende på vilka teorier man använder sig 

av. 

 

Som jag har konstaterat tidigare, så befinner sig det svenska mediesamhället förmodligen 

ganska långt borta från ett demokratiskt förfall. Samtidigt råder det inga tvivel om att hot mot 

journalister samt eventuella konsekvenser ibland har en effekt på olika demokratiska ideal. 

Det här behöver dock inte alltid betyda att journalister inte kan fullgöra sina yrkesmässiga 

plikter. 

 

Ett förslag till framtida forskning skulle kunna vara en studie, som uteslutande riktar sig mot 

reportrar på landsorten. Detta dels med tanke på att en av mina respondenter har mött 

lokaltidningsjournalister, som inte törs skriva om Sverigedemokraterna i sina kommuner och 

dels då Arvidssons undersökning visar att reportrar på landsortstidningar är mer försiktiga än 

kvällstidningsreportrar och andra morgontidningsreportrar när det kommer till att skriva om 

vissa ämnen, personer eller grupper på grund av risken för hot (Arvidsson, 2011: 37). Det är 

givetvis bra och nödvändigt att det finns journalister i storstadsregionerna, som inte backar för 

ämnen, som av andra kan uppfattas som känsliga. Samtidigt är det dock viktigt att vara 

medveten om det potentiella mörkertal av exempelvis lokaltidningsjournalister, som drar sig 

för att ta kontakt med vissa av traktens politiker. Det allvarliga i detta blir än mer tydligt då 

politik, enligt den samtalsdemokratiska modellen, är kopplat till diskussion och demokratin är 

i behov av offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas 

(Demokratiutredningen, 2000: 22-23). En studie, som särskilt tar upp lokala spörsmål, skulle 

därför med stor sannolikhet vara till gagn för mediebranschen överlag.   
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Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har dock varit att undersöka hur journalisterna 

påverkas av hot på ett mentalt samt praktiskt plan. Några av fallen är särskilt 

anmärkningsvärda. En av journalisterna har talat om en slags depression medan en annan 

väljer att se vissa matcher framför TVn i stället för att åka till arenorna. Detta för att han inte 

vill ta risken att råka ut för hot eller andra otrevligheter. Ytterligare en av respondenterna 

berättar att han, som en konsekvens av de hot han utsätts för, ibland överreagerar i helt 

oskyldiga situationer. Att vissa journalister lever på det här sättet är givetvis oacceptabelt och 

ett minst lika stort demokratiskt problem, som hot mot journalister i sig. Här har därför 

arbetsgivaren ett viktigt ansvar när det kommer till att hörsamma sina arbetstagare och 

tillgodose deras behov av stöd och samtal. Detta är enligt såväl min egen, som tidigare 

forskning, något som inte alltid fungerar som det borde. 

 

Jag finner det också intressant att två av journalisterna i denna undersökning uppger att de 

aldrig har upplevt någon som helst fruktan eller känt några obehagskänslor i samband med 

hot. Då båda dessa journalister ofta skriver om kriminalrelaterade frågor och dessutom verkar 

vara väldigt trygga i sina yrkesroller trots de hot de utsätts för är det befogat att ställa sig 

frågan om vissa journalister är mer lämpade än andra för specifika uppdrag. Jag tänker mig att 

även denna frågeställning skulle kunna utgöra en del av ett potentiellt framtida 

forskningsprojekt.  

 

Till sist vill jag också poängtera att jag i uppsatsens förstadium samt efter några dagar av 

telefonsamtal med åtskilliga journalister och branschpersoner, upplevde det som lättare att få 

papperstidningsjournalister att ställa upp på intervjuer än deras kollegor i etermedier. De allra 

flesta av de intervjupersoner, som har medverkat i denna undersökning, tillhör också detta 

förra skrå. Vad gäller orsakerna till dessa förehavanden kan jag givetvis inte presentera några 

vetenskapliga belägg, men av samtalen att döma tenderar man speciellt inom TV, men även 

till viss del inom radio, att vara mer försiktig när det kommer till att prata om hot och 

upplevelser kring dessa. En hypotes är att denna försiktighet till viss del kan bero på att man, 

framförallt som TV-journalist, bokstavligen talat ger sig själv ett ansikte. Under denna 

research var det också en person som uttryckligen teoretiserade kring tanken att det finns en 

risk att man när hotbilden mot journalister om man pratar om den för mycket.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Hur gammal är du?  

Alternativ fråga: Hur gammal var du vid tidfället för hotet? 

Hur länge har du jobbat som journalist? 

Vilken typ av journalist skulle du kategorisera dig som? 

Vilken tidning/typ av tidning (alternativt radio- eller TV-station) jobbar du på? 

Alternativ fråga: Vilken tidning/typ av tidning (alternativt radio- eller TV-station) jobbade du 

på vid hotillfället? 

Har du fast anställning, jobbar som frilans eller är du anställd av ett bemanningsföretag? 

Alternativ fråga: Hade du fast anställning, jobbade som frilans eller var du anställd av ett 

bemanningsföretag vid tillfället för hotet?  

Vilket är ditt civiltillstånd? 

Alternativ fråga: Vilket var ditt civiltillstånd vid tidfället för hotet? 

Har du barn (hemmaboende eller inte)? 

Alternativ fråga: Hade du barn vid tillfället för hotet? 

 

Frekvens och typ av hot 

Hur vanligt är det att du utsätts för hot i ditt yrkesliv? 

Vilken typ av text/sammanhang föranleder/föranledde hoten? 

Eventuell följdfråga: Vad är det som har gjort att du specialiserat dig på att skriva om just 

Sverigedemokraterna (eller annat ämne i det fall journalisten har nischat sig)? 

Vilket medel använde hotaren för att hota dig? 

Eventuell följdfråga: Påverkas du olika beroende på vilket medel hotaren använder? 

Identifierade du eller kunde koppla hotaren till en specifik miljö? 

Eventuell följdfråga: Påverkas du olika beroende på om hotaren är anonym eller inte? 

Kan du ge exempel på hur hotet/hoten/lyder/löd? 

 

Påverkan 

Hur påverkas/påverkades du av dessa hot?   
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Alternativt (beroende på journalist och frekvens av hot etcetera): Hur påverkas du / beskriv 

hur det är att leva med en mer eller mindre ständigt överhängande hotbild? 

Eventuella följdfrågor: Hur påverkas/påverkades du mentalt av dessa hot? 

                 Hur påverkas/påverkades du rent praktiskt av dessa hot? 

I samband med att du får ett hot, är du rädd att det ska verkställas?  

Om ja: På vilket sätt tar sig denna rädsla uttryck? Vidtar du några åtgärder? 

Om nej: Hur kommer det sig att du inte känner fruktan? 

Hur påverkas/påverkades din familj/partner av hotet/hoten? 

Har det någon gång hänt dig att ett hot har verkställts? 

Om ja: Berätta gärna mer om hur du tacklade det samt om efterdyningarna och om du vidtog 

specifika säkerhetsåtgärder? 

Eventuell följdfråga: Hur är det att leva med trygghetskameror (eller annat beroende på svar) 

runt knuten? 

Var fick du stöd någonstans? 

Var fick du inte stöd någonstans? 

Vilka blev rädda? 

Hur visade det sig att folk var rädda? 

Hur påverkade det dig att folk blev rädda? 

 

Journalistisk uppgift 

Har du någon gång modifierat (alternativt tänkt tanken att modifiera) en journalistisk text på 

grund av rädsla för repressalier? 

Om ja: Varför/Hur gick dina tankebanor här? 

Om nej: Vad är det som driver dig som journalist? 

Har du någon gång övervägt att sluta jobba som journalist? 

Om ja: Varför/Hur gick dina tankebanor här? 

Om nej: Vad är det som driver dig som journalist? 

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

Om ja: Varför/Hur gick dina tankebanor här? 

Om nej: Vad är det som driver dig som journalist? 

Vilken anser du är din främsta uppgift som journalist? 

(Oavsett tidigare svar) Vad är det som driver dig som journalist? 

Har du någonsin polisanmält ett hot? 

Om nej: Av vilken anledning? 
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Vilka blir konsekvenserna för samhället då du som journalist/journalister överlag avstår från 

att skriva/modifierar en text på grund av rädsla för repressalier?   

Vad tycker du att man ska göra åt den hotproblematik som finns mot svenska journalister i 

dag? 
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Bilaga 2  

 

Presentation av respondenter 

Journalist 1  

Ålder: 43 år.  

Typ av mediejobb: Lokaltidning, som kommer ut en gång i veckan. 

Antal år som journalist: Ungefär 16 år. 

Typ av journalist: Allmänreporter.  

Civiltillstånd: Gift. 

Barn: Nej. 

 

Journalist 2  

Ålder: 50 år. 

Typ av mediejobb: Frilans inom framförallt press. 

Antal år som journalist: Ungefär 26 år varav 21 år på dagstidning.  

Typ av journalist: Allmänreporter. 

Civiltillstånd: Gift.  

Barn: Ja. 

 

Journalist 3  

Ålder: 48 år. 

Typ av mediejobb: Kvällstidning. 

Antal år som journalist: 23 år. 

Typ av journalist: Nyhetskolumnist.  

Civiltillstånd: Singel. 

Barn: Ja. 

 

Journalist 4 

Ålder: 53 år. 

Typ av mediejobb: Dagstidning. 

Antal år som journalist: 25 år. 

Typ av journalist: Nyhetsjournalist. 

Civiltillstånd: Gift. 
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Barn: Ja. 

Journalist 5  

Ålder: 53 år 

Typ av mediejobb: Dagstidning. 

Antal år som journalist: Cirka 25 år. 

Typ av journalist: Kultur- och opinionsjournalist samt chefredaktör och politisk redaktör. 

Jobbar också som frilans. 

Civiltillstånd: Gift. 

Barn: Ja. 

 

Journalist 6 

Ålder: 63 år. 

Typ av mediejobb: Dagstidning. 

Antal år som journalist: Cirka 38 år. 

Typ av journalist: Kriminalreporter. 

Civiltillstånd: Gift. 

Barn: Ja. 

 

Journalist 7 

Ålder: 31 år. 

Typ av mediejobb: Radio. 

Antal år som journalist: Cirka tre år. 

Typ av journalist: Radioreporter. 

Civiltillstånd: Singel. 

Barn: Nej. 

 

Journalist 8 (med anledning av att denna journalist hade anonymitet som krav för medverkan 

är viss information nedan ej utskriven)   

Ålder: 46 år. 

Typ av mediejobb: Jobbar i dag på ett stort medieföretag i Sverige. Har tidigare jobbat på 

både kvälls- och morgontidning.  

Antal år som journalist: Cirka 18 år.  

Typ av journalist:  

Civiltillstånd: Sambo. 
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Barn: Ja.  

 

 

 

 

 


