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Näthatet uppmärksammas idag som ett växande problem. Internets 

utbredning har gett upphov till att hat och hot yttras mer obegränsat. 

Syftet med föreliggande studie var att utforska kvinnliga journalisters 

utsatthet av näthat samt bidra med kunskap om behovet av potentiellt 

stöd. Deltagarna var tio väletablerade frilansande samt 

redaktionsanställda kvinnliga journalister. Datainsamlingen gjordes 

med fokuserade kvalitativa intervjuer. Tematisk analys användes som 

metod för dataanalys. Resultatet visade på näthat som ett djupt 

etablerat mångfacetterat fenomen. Utsattheten för näthat ansågs bidra 

bl.a. till stress, rädsla och påverkan på det allmänna välbefinnandet. 

Utsattheten kunde hanteras genom olika copingstrategier samt 

praktiska åtgärder. Journalisterna i studien visade på en djuplodande 

medvetenhet om hatfenomenet och vilja att förmedla sin kunskap om 

näthatet och dess konsekvenser. Vidare framhölls ett behov av stöd 

och ansvarstagande från arbetsgivare och rättsväsende. Resultatet i 

föreliggande studie är i linje med befintlig forskning om hat och hot 

på nätet.  

 

 

Näthatets omfattning har under åren växt sig större och betraktas numera av polisen som 

ett brett samhällsproblem. Näthat är ett samlingsbegrepp och kan utgöra allt från hat och 

hot till olika typer av trakasserier samt förtal och förolämpningar via nätet. Svårigheten 

med att avgöra vad som anses brottsligt eller inte gör att det kan vara svårt att avgöra 

var gränsen går mellan vad som betraktas som näthat och vad som faller inom ramen för 

yttrandefrihet (www.polisen.se). I och med näthatets omfattning och utbredning har 

medvetandet om näthatets existens samt näthatet som problem allt mer kommit till 

allmänhetens kännedom och bidragit till en växande debatt. Todd (2014) har i boken 

Extreme mean: Trolls, Bullies and Predators online, frågat sig varför denna ilska 

existerar på internet och varför anonymiteten som internet erbjuder används av många 

som vapen istället för att friheten som anonymiteten medför tas tillvara på ett 

konstruktivt sätt. Denna anonymitet som präglar internet samt möjligheten till 

kommunikation dygnet runt och lättillgängligheten till en stor publik kan bidra till 

näthatets omfattning (Davis, Randall, Ambrose & Orand, 2015). Olika förslag på 

lagändringar och nya etiska riktlinjer har lyfts fram. Idag finns det också i Sverige 

försäkringar som är avsedda att skydda personen mot kränkningar via sociala medier 

och mail. Debatten om näthatet leder ofta in på en diskussion om yttrandefriheten och 

om och vart gränsen går för vad som kan betraktas som lagvidrigt eller falla in under 

yttrandefriheten. Näthatets närvaro, inte minst inom dagens journalistik, kan anses vara 

påtaglig och oroande samtidigt som dess natur och konsekvenser för både individen och 

samhälle inte är tillräckligt utforskade i befintlig forskning (Berne, Frisén & Kling, 

2014). Detta tillsammans med faktumet att näthatet och dess problematik idag är på 

http://www.polisen.se/
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agendan visar på ett behov av studier på området. Befintlig forskning på området 

inriktar sig främst på ungdomars utsatthet av hat och hot på nätet samtidigt som 

utsatthet högre upp i åldrarna inte studeras i samma utsträckning (Näsi et al., 2014). Det 

tycks inte finnas mycket forskning som ger inblick i olika yrkesgruppers erfarenheter av 

hat och hot på nätet och vad det är för stöd individen kan tänkas få samt önskar och 

behöver, efter att ha blivit utsatt för näthat. Med föreliggande studie avsåg författarna att 

bidra med kunskap om ovanstående områden genom att fokusera på kvinnliga 

journalisters erfarenheter av näthat.  

Näthat som begrepp  

Begreppet näthat används inte konsekvent i litteraturen om hat och hot på nätet och en 

entydig engelsk översättning förekommer inte. Ett vanligt förekommande begrepp som 

berör fältet, framförallt i engelsk litteratur, är nätmobbning (på eng. cyber bullying). 

Distinktionen mellan näthat och nätmobbning är inte helt tydlig och enkel att dra. Båda 

benämningarna berör hat, hot, trakasserier, förtal och andra förolämpningar på nätet. En 

distinktion är dock möjlig att urskilja i forskningen där näthat kan ses innefatta hat, hot 

och trakasserier gjorda av personer som offret inte har någon relation till men också av 

personer som är av offret kända. Nätmobbning benämns i litteraturen mer uteslutande i 

samband med situationer där offret och förövaren är av varandra kända. Vidare berör 

forskningen om nätmobbning främst barn och ungdomar. En viktig faktor för att 

fenomenet ska kategoriseras som nätmobbning är, enligt Dredge, Gleeson och de la 

Piedad Garcia (2014) att företeelsen har en negativ inverkan på sitt offer, något som 

också nämns i en studie av Menesini et al (2012). Kriterier såsom uppsåt, ovikt i 

maktbalans, upprepning, anonymitet av förövarens identitet och publicitet är även de av 

vikt för att det ska ses som nätmobbning (Nocentini et al. 2010).  Carnley Murrhee 

(2010) skriver att det inte finns någon juridisk definition av nätmobbning och att man 

får vända sig till websidor om nätmobbning för att få den mest träffsäkra definitionen. 

En definition av nätmobbning är “avsiktlig och upprepad användning av mobiltelefoner, 

datorer och annan elektronisk utrustning för att trakassera och hota andra” 

(www.ncsl.org). Nätmobbning kan liknas vid mobbning där arenan för mobbningen har 

flyttats till nätet.  

 

Den något tvetydiga distinktionen i dagens forskning gör att näthat och nätmobbning 

kan ses vara sammanflätande, där båda benämningarna till stor del täcker in samma 

problemområde. Vidare i internationell litteratur rörande området tycks distinktionen 

mellan olika begrepp vara inkonsekvent. Begrepp som cyberbullying, internet threat, 

internet hate och online harassment är samtliga benämningar som omnämns i litteratur 

skriven på engelska. Enligt Lindsey och Krysik (2012) används begreppet online 

harassment mer vid utsatthet för äldre personer. Jane (2014a) benämner de 

sexualiserade hoten mot kvinnor på nätet som e-bile.  

 

I denna studie kommer begreppet näthat i huvudsak att användas som samlingsnamn för 

olika former av hat och hot som existerar på nätet. En konsekvent benämning kan 

tänkas bidra till att problemområdet lättare lyfts upp och uppmärksammas i samhället i 

stort samt underlättar för individen att nå en förståelse om fenomenet. Vid vissa 

tillfällen i denna studie benämns näthat som hat och hot på nätet. Detta är av 

skrivtekniska skäl. Benämningar som trakasserier och kränkningar förekommer också i 

studien. Beroende på kontext kan andra benämningar vara mer lämpliga än de som är 

http://www.ncsl.org/


3 

 

valda för denna studie. Med bakgrund av detta är det viktigt att ha i åtanke, som nämnts 

ovan, att näthat är ett samlingsbegrepp. 

 

Internet och utsatthet 

Internets utveckling har gett upphov till en ny plattform där personer mer eller mindre 

obehindrat kan komma med hat och hot mot andra. Detta problem tar inte hänsyn till ett 

lands gränser utan existerar globalt i och med internets utbredning. För att skapa ett 

vetenskapligt underlag om äldre personers utsatthet kan studier gällande ungas utsatthet 

anses bidra med relevant forskningsbakgrund för området. Samhällets oförmåga att 

hantera näthatet riktat mot flickor i ungdomsåren och unga kvinnor är ett stort problem. 

Detta förkunnar Svensson och Dahlstrand (2014). Deras studie visar att omkring en 

tredjedel av de unga kvinnor som deltog i undersökningen svarade att de aldrig har känt 

sig kränkta av vad andra har skrivit om dem på nätet. Detta tyder på att många unga 

kvinnor någon gång har upplevt kränkande attityder riktade mot dem på nätet. Studien 

pekar fortsättningsvis på internets inverkan på mobbning. Genom användning av 

internet har trakasserier och kränkningar tagit en ny skepnad. Mobbning i sig har inte 

ökat hos gymnasieungdomar. Däremot sker idag mobbning i större utsträckning via 

sociala medier, bloggar och liknande än öga-mot-öga. I och med att mobbningen 

numera utförs på nätet innebär det att hat, hot och kränkningar sprids i större omfattning 

och finns tillgängligt för alla internets användare att ta del av. Detta leder till en utbredd 

oro bland människor, inte minst unga kvinnor. Av de unga kvinnorna som deltog i 

studien svarade 25 procent att de var ganska eller mycket oroliga för att det som finns 

skrivet om dem på nätet ska generera en negativ bild av dem (Svensson & Dahlstrand, 

2014). I Notar, Padget och Rodens (2013) studie där de sammanställer befintlig 

forskning om nätmobbning visar forskningen att kvinnor oftare utsätts för nätmobbning 

än män.  

 

Nätmobbning påverkar dem som utsätts i form av att de löper högre risk att utveckla 

depression och ångest. Låg självkänsla till följd av mobbning på nätet är även det en 

påföljd som skiljer sig jämfört med personer som inte är utsatta. Berne, Frisén och 

Kling (2014) nämner i sammanhanget problematiken kring fältet, en problematik som 

grundar sig i en begränsad förståelse om mekanismerna kring näthat. Studien 

innefattade svenska elever i årskurs 6-9 och visade att nätmobbning påverkade 

självkänslan hos dem som blev utsatta. Elever som fått utstå trakasserier och andra 

kränkningar på nätet var mer missnöjda med sitt utseende i jämförelse med de som inte 

blivit utsatta. Att vända sig inåt och avskärma sig socialt, både online och offline, var 

sätt som flickor använde sig av för att hantera näthatet. Lägre självkänsla och en 

nedstämdhet kunde på så sätt avstyras genom att undvika sociala relationer med andra.  

 

Låftman, Modin och Östberg (2013) genomförde en studie bland studenter i Stockholm 

i åldrarna 15-18 år. Deras studie visade att kränkningar på nätet kan bidra till försämrat 

välmående hos den utsatte. Studien visade på en risk av depressiva symtom vid utsatthet 

av trakasserier på nätet. Författarna ser förövarens anonymitet som en bidragande faktor 

till dessa konsekvenser. Utsattheten kan förekomma när som helst och var som helst, i 

och med tillgången till internet, samtidigt som offret är ovetande om att det sker 

exempelvis ryktesspridning eller publicering av bilder. Det att trakasserier kan ske hur 

och när om helst understryks som skadligt understryks även av Slonje, Smith och Frisén 

(2013). Att som offer vara ovetande om vem eller vilka som trakasserar och vilka som 
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bevittnar detta på nätet försvårar även möjligheten till att agera effektivt mot 

trakasserierna då förövaren inte sällan är anonym (Slonje och Smith 2008).  Enligt 

(Låftman, Modin och Östberg 2013) kan utsatthet på nätet, tillskillnad från utsatthet av 

fysiska och verbala trakasserier, bidra med social ångest som en del i utvecklandet av 

depressiva symtom. 

 

Kvinnor och Internet 

Sexuella trakasserier på nätet mot kvinnor definieras av tre faktorer (Citron, 2009); - 

offret är kvinna, trakasserierna är särskilt riktade mot kvinnor samt trakasserierna 

åkallar den utsatta individens kön eller genus på ett sexuellt hotfullt plan och 

nedsättande sätt. I en studie om kvinnohatet på nätet skriver Jane (2014b) att 

kvinnohatet endast kan ges en rättvis och sann beskrivning genom att illustrera den i sin 

ursprungliga form, utan omskrivningar. Internet och dess sociala medier som fenomen 

är något nytt, men kvinnohatet som existerar inom sociala medier har sin grund i mer 

förankrade attityder mot kvinnor. Dessa attityder har i sin tur en förankring på en 

samhällelig nivå. Näthatet som enligt Jane utgörs av ovan nämnda kvinnohat, innehåller 

till stor del sexuella aspekter kopplade till det kvinnliga könet. Anonymiseringen som 

karaktäriserar nätets användare gör att näthatet generaliseras bort från individen som 

kommer med hatet. Svårigheten att binda en individ till hatet gör att det istället skapas 

en atmosfär av hat riktat mot kvinnor. Det medför att näthatets problematik blir svårare 

att hantera. Janes studie är inte ensam om att dra paralleller mellan näthatet som 

fenomen och genusproblematiken som existerar i samhället och som därmed också kan 

bidra med en negativ påverkan på individen. Greenberg (1997) nämner att den 

vanligaste typen av trakasserier på nätet är den riktad mot kvinnor. Internets anonymitet 

gör att hatet kan anta en extremare form där sexuella påhopp och sexuella förfrågningar 

till kvinnor sker. Det uppskattas i Greenbergs studie att upp emot 85 procent av nätets 

användare är män. Denna överrepresentation av män skapar en speciell mentalitet, 

präglat av manlig jargong. Detta bidrar till en atmosfär där kränkande och hotfulla 

kommentarer på nätet florerar mer fritt. Greenberg påpekar dock också att de ökade 

rapporterade sexuella trakasseringarna på nätet har skett samtidigt som kvinnors 

användande av internet har ökat. 

 

Filipovic (2007) studerar hat och hot som kvinnliga bloggare utsätts för. De hanterar sin 

utsatthet genom att de kopplar bort en del av den sociala vardagen. Det kan yttra sig i att 

de slutar närvara på lektioner i skolan samt upphör att närma sig klasskamrater. Även att 

sluta läsa kommentarer på sina blogginlägg blir en typ av strategi som används. 

Filipovic (2007) pekar även på att hatet kvinnliga bloggare utsätts för antyder att de har 

en sekundär status i samhället. Kvinnliga bloggare med feministiska perspektiv tenderar 

att vara de som utsätts för hat och hot på nätet i störst utsträckning. Vidare visade 

studien att utsatta för hat och hot på nätet är också kvinnor som verkar i en 

mansdominerad miljö, exempelvis mansdominerade yrken. Då kvinnorna skriver i sin 

blogg kring ämnen såsom politik eller andra mansdominerande områden påpekas det att 

de är kvinnor och inte är värda att lyssna på och borde straffas för att de förargar män. 

Bestraffningen sker då genom hat och hot på nätet. Filipovic (2007) menar att det har 

skett en normalisering av hotet mot kvinnliga bloggare som i studien uttrycks som ett 

stort problemområde. Vidare menar Citron (2009) att näthat riktad mot kvinnor används 

som ett upprätthållande av, enligt Citron, den rådande mansdominerande hierarkin i 

samhället. 
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Journalister och utsatthet 

Journalister är idag offentliga personer och syns ofta i media, inte bara som ett namn 

under en artikel i en tidning utan också ofta i tv-rutan och på reklampelare. 

Journalisternas mailadresser är lättillgängliga och hittas ofta i slutet på artikeln. Denna 

lättillgänglighet kan tänkas leda till en exponering för grova och kränkande 

kommentarer på nätet. Det är möjligt att den utsatthet som kvinnliga bloggare möter på 

nätet och som uppmärksammas i Filipovics (2007) studie också rimligtvis visar likheter 

med den utsatthet som kvinnliga journalister möter på nätet. Båda grupperna består av 

mediala människor som ofta är står i allmänhetens ljus och möjligtvis också exponeras 

på samma sätt på nätet. Detta kvinnohat på nätet som beskrivs samt dess existens på 

nätet som Jane (2014b) tar upp i sin studie kan även den bidra till utsatthet för näthat för 

kvinnliga journalister. Dessa två studier lyfter båda upp ett genusperspektiv på hat och 

hot på nätet. 

 

Brottsförebygganderådets rapport (Brå, 2015:12) innefattar bl.a. resultaten i 

Journalistförbundets (2009) rapport om våld och hot mot manliga och kvinnliga 

journalister. Enligt Journalistförbundet (2009) i Brå (2015:12) var en tredjedel av 

journalisterna utsatta för hot under 12 månaders tid. Journalistpanelen (2013) 

undersökte hotet och hatet mot svenska journalister. Studien visade att journalister som 

skriver för kvällstidningar var den största gruppen att utsättas för hot, 71 procent av 

dessa journalister utsattes för hot. Vidare visade studien att kränkningar är betydligt 

vanligare att utsättas för än hot, 8 av 10 journalister hade mottagit kränkningar de 

senaste 12 månaderna då studien genomfördes. Det gick att se att många av de grupper 

som utsattes för hot också var de som i störst utsträckning utsattes för kränkande 

kommentarer. Vidare fick kvinnor oftare motta hot om sexuellt våld och sexistiska 

kommentarer än män. Denna utsatthet är inte endast begränsad till att äga rum på nätet. 

Det är dock rimligt att en stor del av denna utsatthet har nätet som arena då mycket av 

kommunikationen idag, inte minst kommunikationen mellan allmänheten och 

journalister, kan tänkas ske via nätet. 

 

Sociala medier och journalistiken 

Sociala medier öppnar för en global spridning av hat och hot på nätet. Spridningen kan 

ske på kort tid, anonymt av förövaren, genom Facebook, Twitter, bloggar, etc. En stor 

del av internetanvändandet utgörs idag av bruket av sociala medier. Det är inte orimligt 

att hat och hot existerar på dessa kanaler. Många journalister använder Twitter som 

media både för att kommunicera ut aktuella debatter och händelser i samhället men 

också som nyhetskälla (Hong, 2012). Yonghwan, Youngju, Joong Suk, Jeyoung och Na 

Yeon (2014) undersökte hur Sydkoreanska journalister använder sig av Twitter inom 

arbetet. De fann fyra huvudområden där Sydkoreanska journalister använder sig av 

Twitter. Dessa var; personligt bruk, jobbrelaterad interaktion med allmänheten, Twitter 

som reklammedel, samt för att följa och läsa andra twitteranvändares åsikter. Studien 

visade vidare att ju mer journalisterna i studien använder sig av Twitter som medel för 

att kommunicera ut nyheter, desto bättre uppfattades Twitter-relationen till allmänheten 

att vara. Användandet av Twitter inom arbetet är dock inte helt problemfritt då det 

också för med sig en exponering där läsare på ett ögonblick kan kommentera en artikel. 

Något som inte alltid behöver medföra positiva effekter. Secko, Tlalka, Dunlop, 

Kingdon, och Amend, (2009) fann i sin studie att möjligheterna till att i realtid läsa och 

skriva kommentarer till publicerade artiklar på nätet ger upphov till att journalisten 
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förlorar sin kontroll och auktoritet över det narrativ artikeln innehåller. Läsarna har idag 

istället en större möjlighet att genom kommentarer förändra berättandet som artikeln 

innefattar. När en artikel publiceras online idag tar inte berättandet slut där. Istället kan 

läsarnas möjlighet till respons på artikeln genom kommentarer föra vidare berättandet 

bortom journalistens kontroll som publicist. Det kan medföra att narrativet i artikeln 

förändras och får sig genom kommentarerna en annan skepnad menar Secko, et al. 

(2009). 

 

Näthat i juridisk kontext 

Genom att reglera vad som anses kränka den personliga integriteten och säkerheten kan 

den som blivit kränkt på nätet utkräva straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar av den som 

utfört kränkningen. Civilrättsligt ansvar, d.v.s. att den som hotat eller kränkt blir skyldig 

att betala skadestånd, är den vanligaste typen av ansvar som utkrävs när det kommer till 

att ha blivit hotad eller kränkt på nätet. Anonymiteten som i många fall präglar 

interaktionen på nätet gör att ansvarsutkrävande vid kränkningar i digitala miljöer inte 

alltid är lätt. Anonymitetsproblemet uppkommer när det är svårt att identifiera vem det 

är som har utfört kränkningen (Schultz et al, 2013). För att lyckas bevisa att målsägande 

har utsatts för kränkningar är chansen störst om dessa har begåtts via internet och 

telefon samt om sms eller e-post har sparats. Utmaningen ligger i dessa fall istället i att 

kunna bevisa att det är den utpekade personen som faktiskt har utfört kränkningarna 

(Brå, 2015:2). Det har på politisk nivå också gjorts försök till att stärka skyddet och 

stödet för dem som utsätts för näthat. En motion (2014/15:189) om att det bör inrättas 

en nätombudsman har tillkännagetts. Motionen anförde att lagstiftningen inte ger ett 

tillräckligt skydd mot kränkningar och hot på nätet. Nätombudsmannens uppdrag skulle 

ha varit att stödja och hjälpa den som utsätts för kränkningar och hot på nätet samt 

erbjuda stöd vid polisanmälningar och driva skadeståndsprocesser. 

 

Citron (2009) uppmärksammar att lagstiftning har ett samhälleligt ansvar att fördömma 

näthat och förändra normer på nätet. Beteendet och jargongen som råder på nätet 

gällande näthat mot kvinnor är enligt forskaren accepterat av samhället. Detta gör att det 

samtidigt finns en förväntan att som kvinnlig individ tåla dessa trakasserier. Det ses som 

busstreck från unga människor och offren ses som överkänsliga mot detta. Enligt Citron 

(2009) kan det bidra med ett bristande mod hos den utsatta kvinnan att anmäla näthatet 

samt ett bristande intresse hos poliser och andra myndighetsföreträdare att följa upp 

anmälningar. När trakasserier på nätet förstås som näthat mot kvinnor och inte som en 

bagatell som bör ignoreras kommer kvinnors angelägenhet att uppmärksamma näthatet 

öka. Lagen har även rollen att få samhället att förstå de skador som näthatet för med sig. 

Det handlar om att lyssna på kvinnors klagan och övertyga näthatare om ett avslut, 

menar Citron (2009). Den amerikanska journalisten Amanda Hess skriver i artikeln 

Women aren’t welcome here (2014) om hennes utsatthet för näthat och hennes försök 

att anmäla de värsta hot hon mottar. Försöken att upprätta en anmälan till polisen är 

fruktlösa och lämnar henne maktlös i sin strävan att få upprättelse. Näthatet är bortom 

polisens förmåga att hantera. Dels på grund av en ren och skär oförståelse från polisens 

sida, men också på grund av en brist på tillämpliga lagar, enligt Hess. 

 

I Florida, USA, har det lagstiftats om att skolor ska ha en skyldighet att verka för att 

förhindra mobbning och nätmobbning mot elever och personal inom skolan. Lagen 

innefattar bl.a. att skolan skall involvera elever, föräldrar, lärare, polisen och andra 



7 

 

frivilliga aktörer vid arbetet mot mobbning och nätmobbning som sker inom skolan. 

Dessa riktlinjer skolorna tar fram är dock inte helt problemfria. Det har visat sig att vid 

skolans försök att förhindra nätmobbning genom att reglera elevernas 

onlinekommunikation inom och på skolan kan det leda till att regleringarna blir för 

omfattande. Regleringarna kommer då även att involvera onlinekommunikation som 

inte har med nätmobbning att göra (Carnley Murrhee, 2010). 

 

Konsekvenser för journalisten 

Resultatet i studien från Journalistpanelen (2013) visade att drygt en fjärdedel av 

journalisterna som utsattes för hot avstod från att bevaka vissa ämnen på grund av 

utsattheten. Vidare visade studien att en tredjedel av journalisterna kände oro samtidigt 

som hot bidrog till rädsla hos hälften av deltagarna. Praktiska konsekvenser av 

utsattheten kunde bestå av borttagning av uppgifter i personregister, undvika att vistas i 

hemmet samt installation av larm och andra åtgärder i hemmet. Feinstein (2012) 

studerade mexikanska journalisters emotionella hälsa. Resultatet visade att en fjärdedel 

av journalisterna i studien slutade bevaka drogrelaterade ämnen till följd av hot. 

Journalister som utsattes för hot visade också på höga nivåer av depressiva symptom. 

Vidare fann Backholm och Björkqvist (2010) i enighet med tidigare studier att 

rapportering av traumatiska händelser kan ha en negativ inverkan på journalisternas 

välbefinnande. En studie av Säkerhetspolisen (2009) bestod av ett urval av 3857 

verksamma journalister i Sverige. Studien visade att rädslan att utsättas för näthat 

bidrog till att försiktighetsåtgärder togs till av deltagarna på förhand, ofta gällande 

journalistiska texter kring organiserad brottslighet och politisk extremism. Kring en 

tredjedel av deltagarna uppgav att de i arbetet tvekat inför ett beslut på grund av 

näthatets existens. 15 procent av deltagarna undvek ett specifikt ämne efter att ha utsatts 

för näthat.  

 

Vidare visade Säkerhetspolisen (2009) på brister i utsatta journalisters stöd från 

arbetsgivare. Detta uppgavs bero på att kunskap om området saknades hos 

redaktionerna. Det saknades även struktur och organisation i stödsituationer. Polisens 

arbete och ansvar i frågan uppfattades också som undermålig vilket bidrog till att få 

polisanmälningar gjordes. Stödet som deltagarna ändå upplevde bestod främst av ett 

mentalt stöd från redaktionen samt säkerhetsåtgärder vid allvarliga hot bestående av lås 

och larm på bostaden. Working to Halt Online Abuse är en ideell organisation i USA 

som verkar för att bekämpa trakasserier via nätet. Organisationen arbetar för att delge 

kunskap till allmänheten, utbilda polisen och ge stöd till utsatta (www.haltabuse.org).  

 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka kvinnliga journalisters erfarenheter 

av näthat. Studien vill även undersöka befintligt stöd kvinnliga journalister får samt det 

stöd som de idag efterfrågar. 

 

 

Metod 

 

Urval och deltagare 

Urvalet bestod av 10 kvinnliga journalister inom åldersspannet 22-63 år (medianvärde: 

47,5 år). Urvalet förhöll sig till två urvalskriterier, för det första skulle urvalet utgöras 

av kvinnliga journalister bosatta i Sverige. För de andra skulle journalisterna har varit 

http://www.haltabuse.org/
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utsatta av näthat i någon form. Näthatets utsträckning samt dess natur omfattades inte av 

kriteriet. Deltagarnas positioner på arbetsplatsen varierade och kunde vara alltifrån 

skribenter till chefsredaktörer. Arbetslivserfarenheten som journalist sträckte sig mellan 

7-36 år (medianvärde: 20 år). Deltagarna arbetade för olika rikstäckande kvälls- och 

dagstidningar, samt en branschtidning och en tidning som endast delades ut till 

prenumeranter och medlemmar. Majoriteten av deltagarna var bosatta i Stockholms län. 

Förfrågan om att delta i studien skickades ut via mail till kvinnliga journalister och 

redaktioner. Mailet innehöll en presentation av studiens författare och studiens syfte. 

Mailet innehöll även information om studiens etiska riktlinjer vilka utgjordes av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.codex.vr.se). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av fokuserade intervjuer (May, 2011). 

Intervjuguiden bestod av en checklista med områden uttryckta i punktform. Dessa 

områden var; utsatthet, upplevelser, påverkan, hantering samt stöd. Varje intervju 

genomfördes enskilt med deltagarna av en av studiens två författare på en lugn och 

ostörd plats som båda parterna kommit överens om. Platserna var bl.a. ostörda rum på 

deltagarens redaktion, deltagarens bostad eller grupprum på ett bibliotek. Omfånget av 

intervjuerna var i genomsnitt 42 minuter. Författarna genomförde hälften av 

intervjuerna var. Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av inspelningsutrustning och 

mobiltelefon efter att detta godkänts av deltagaren. Varje intervju började med en 

presentation av studiens författare samt studiens syfte. Deltagaren informerades även 

innan intervjun startade om studiens etiska riktlinjer samt att en avidentifiering sker vid 

författandet av studien.  

 

Analys  

I studien användes induktiv tematisk analys, oftare enbart nämnt som tematisk analys, 

vid tolkningen av det insamlade datamaterialet. Analysprocessen följde en procedur 

som beskrivits av Hayes (2000) och genomfördes i följande steg; 1) Intervjuerna 

transkriberas ordagrant och läses igenom för att få en överblick av materialet. 2) 

Nyckelord och citat som är av intresse för forskningsfrågorna plockas fram ur samtliga 

transkriberingar 3) Nyckelorden och citaten från transkriberingarna sorteras preliminärt 

i övergripande teman. 4) Transkriberingarna läses igenom igen, nu utifrån varje enskilt 

tema. Befintliga teman korrigerades och nya tillfördes utefter texternas innehåll. 5) 

Slutgiltig benämning av teman gjordes. 6) Teman beskrevs av författarna. Belysande 

citat som kan kopplas till framtagna teman inkluderades i resultatet. 7) Teman relateras 

till varandra för att se om de var självständiga. Steg 1 och 2 i analysen genomfördes av 

studiens författare oberoende av varandra. De nyckelord och citat som plockades fram 

ur texterna diskuterades därefter gemensamt. Jämförelser gjordes för att finna relevanta 

och beskrivande nyckelord och citat. I de efterföljande stegen genomfördes analysen 

gemensamt. Vid författandet av studien justerades formuleringar i citaten för att 

förtydliga och avidentifiera dem.  
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Resultat 

 

Studiens fyra huvudteman med tillhörande underkategorier var; ”Näthatets olika 

ansikten”, ”Reaktioner på hat och hot”, ”Strategier” och ”Behov av åtgärder”. 

”Medvetenhet och vilja att delge” var ett övergripande tema. Figur 1. åskådliggör 

samtliga teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 1. Huvudteman och övergripande tema samt tillhörande underkategorier. 

 

1. Näthatets olika ansikten 

  

Studien visade att näthatet kan se ut på många olika sätt. Näthatet kunde vara 

organiserat där journalisterna hängdes ut och utsattes för hat genom drev som föreföll 

vara koordinerade. Studiens deltagare mottog även näthat som innefattade hot om att 

utsättas för våldtäkt samt dödshot. Mail som påvisade kvinnans sekundära position i 

samhället samt hat med antifeministiskt, rasistiskt och antisemitiskt innehåll förekom 

också. Dessutom framkom erfarenheter av att möjligheten att anonymt skicka hat och 

hot via nätet öppnade för ett grövre hat.  

  

 

 

 

 

 

 
Medvetenhet och vilja att delge erfarenheter 

- Förmedla kunskap 

- Journalistens ansvar 

- Hat mot kvinnor som syns 

 

Näthatets olika 

ansikten 

- Organiserat och 

systematiskt hat 

- Hot om sexuellt våld 

- Kvinnohat och 

politiskt underton 

- Anonyma avsändare 

Reaktioner på hat och 

hot 

- Stressreaktioner och 

otrygghet 

- Inte familjen! 

- Rädsla till följd av 

konkreta hot 

- Självcensur och 

självtvivel 

 

Strategier 

- Könsmaktsordning 

- Ett yrkesmässigt 

skydd 

- Verbalisering och 

dialog 

- Bemötande 

- Monitoring 

- Praktiska åtgärder 

Behov av åtgärder 

- Befintlig beredskap 

- Läsarnas stöd 

- Behov av mer 

officiellt stöd 

- Behov av  

förebyggande åtgärder 
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Organiserat och systematiskt hat  

Studiens resultat visade att deltagarna utsattes för ett organiserat näthat. Det 

organiserade näthatet innefattade att kvinnliga journalister systematiskt hängdes ut och 

smutskastades på forum, hatsajter och i andra sociala medier. Drev skapades på dessa 

sajter där dess medlemmar tillsammans skapade hatstormar, innehållande hotfulla och 

förolämpande kommentarer. Stämningen i dessa koordinerade uttryck kunde enligt 

studiens deltagare över tid piskas upp. Kommentarerna beskrivs grövre och mer hotfulla 

då dess aktörer tycktes försöka överträffa varandra i forumen. Det kunde också i 

forumen och på hatsajterna uppmanas till att söka upp de journalister som där 

omnämndes. Personuppgifter tillhörande deltagaren och dennes familjemedlemmar 

kunde publiceras och spridas på dessa sajter med följd att deltagarnas närstående också 

riskerade att utsättas för näthat.  

  

Och så kan man se att det verkligen piskas upp en stämning där de taggar 

varandra. Under den tiden där de skrev aktivt om mig så var det väldigt tydligt att 

varje gång de hade skrivit något om mig så fick jag också väldigt många mail. Då 

kunde man ju ana att det fanns ett samband mellan att många av de männen som 

läste de här forumen satt där och upprördes och hetsade varandra. Sen kände sig 

en del av dem manade att också skriva.  

  

Också i mail och åsiktsbombning av liknande karaktär som deltagarna mottog kunde 

systematik urskiljas. Det framhölls att högerextrema krafter stod för en betydande del av 

den systematiserade åsiktsbombningen. Vidare kunde deltagarna utsättas för 

ryktesspridning avsedd att underminera deras professionella identitet.  

  

Ofta när det handlar om när de försöker anstränga sig, när det inte är hat, så 

försöker de mest bara förstöra ens rykte och få det till att man ljuger. Att man inte 

gör sitt jobb, att man inte kan sitt jobb och sådant. Det bygger ju inte på någonting 

men då har han ju försökt verka seriös i det.  

  

Hot om sexuellt våld  

Studien visade också att deltagarna mottog mail med hot om sexuellt våld. Dessa 

utformades huvudsakligen inte ofta som direkta hot, utan snarare som önskningar och 

förhoppningar från avsändarens sida om att deltagarna av någon annan skulle utsättas 

för sexuellt våld. Hot om att avsändaren hoppades att deltagaren skulle bli våldtagen var 

ett återkommande inslag i dessa hot.  Ofta kombinerades dessa typer av våldtäksthot 

med rasism. Mindre frekventa än våldstäktshoten, men dock närvarande i de hot som 

mottogs av deltagarna, var direkta dödshot riktade mot dem. Vidare förekom också, via 

mail och kommentarer, hot om andra typer av fysiskt våld. Dessa kunde innefatta 

uppmaningar till andra att ’slå ned’ deltagaren om tillfälle ges.  

  

Det sexuella våldet fanns där som en röd tråd och att det är så intressant att se vad 

de hotar med. De hotar ju med någonting som är en faktisk realitet.  Hoten handlar 

ju om att skapa inre bilder i den hotades huvud.  
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Kvinnohat och politisk underton  

Hatet som riktades mot studiens deltagare hade även en mer övergripande form där 

kvinnans position i samhället degraderades. Det hatet beskrevs som könsfixerat och 

ämnat att påvisa en kvinnlig underordning. I hatiska kommentarer som var 

underminerande och reducerande påpekades att den kvinnliga journalisten var okunnig 

och obildad. I de hatiska kommentarerna hävdades det att hon inte var kompetent nog 

att utföra sitt arbete. Studien visade tydligt att en avgörande aspekt i hatets natur 

uppfattades vara ämnat att förminska kvinnliga journalisternas yrkesmässiga roll. Den 

här formen av näthat beskrevs komma från båda polerna i den politiska höger-

vänsterskalan. Hatet sände antifeministiska, rasistiska och antisemitistiska signaler. Den 

typen av blandade obsceniteter uppfattades av studiens deltagare främst vara uttryckta 

spontant av avsändaren. Ovannämnda hatingredienser uppfattades samspela och 

formade ett hat som inkluderade såväl förakt och fientlighet mot deltagarna och deras 

åsikter.  

  

Det var mycket sexuellt. De är extremt fixerade vid könet. Det är väldigt mycket 

att man ska våldtas och de ska göra det ena och det andra med ens kropp. Väldigt 

rasistiskt väldigt ofta också. Det kändes som att antifeminismen och rasismen går 

hand i hand.  

 

Anonyma avsändare  

Resultatet visade att näthat kunde komma från avsändare med fullständigt namn men 

också från anonyma avsändare. Det uppgavs att det skett en synlig intensifiering i 

näthatet från avsändare som uttrycker sig skyddad av anonymitet. Det anonyma hatet 

kunde av avsändaren både uttryckas reflexmässigt i kommentatorsfält samt i en mer 

organiserad form på olika sajter. Det beskrevs att näthatet i stort bygger på att 

avsändaren kan agera anonymt. Flera av studiens deltagare uppgav att hat och hot från 

anonyma avsändare upplevdes som grövre jämförelsevis med hat från icke-anonyma 

avsändare. Anonymiteten sågs bidra till att avsändaren kunde uttrycka sig aggressivare 

och komma med mer obscena hat och hot.  

  

Det bygger ju på anonymitet. De skulle ju aldrig våga sitta såhär (som vi gör nu). 

Då skulle man säga; ”Vad är det? Varför hatar du mig så mycket så att du skriver 

det här hemska sakerna? Vad är det du blir så arg på? Hur tänker du?” Det skulle 

de aldrig våga.  

 

2. Reaktioner på hat och hot 

  

Den ständiga utsattheten gav upphov till känslor av stress och nedstämdhet i vardagen. 

Känslor av otrygghet uppkom när deltagarna var osäkra på vilken hjälp de kunde få 

efter att ha blivit utsatta. Deltagarna beskrev att det förekom att de i samband med 

journalistiska arbetet undvek specifika ord och ämnen som upplevdes öka risken att 

utsättas för näthat. Deltagarna fruktade att närstående skulle påverkas av deras egen 

utsatthet. Konkreta hot gav upphov till rädsla. Vidare skapades ett ifrågasättande om det 

journalistiska arbetet är värt det hat och hot som dem utsätts för.  
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Stressreaktioner och otrygghet  

Det konstant närvarande hatet kunde beskrivas som ett vardagshat deltagarna tvingades 

utstå. Vardagshatet med dess lågintensiva ton upplevdes som tärande och att det slet på 

deltagarna. Det beskrevs att utsattheten försämrade den psykiska hälsan. Vardagshat 

uppgavs också bidra till allmänt försämrat välbefinnande. Detta uttryckte sig i 

nedstämdhet och känslor av stress. Stress och utmattning rapporterades också då näthat 

präglat vardagen under en längre och intensiv period.  Studien visade dessutom på 

känslor av otrygghet rörande vilken hjälp och stöd som kan väntas från både 

arbetsgivare och rättsväsende samt oro gällande möjligheter till skydd när anmälan om 

näthat inte sällan, enligt deltagarna, för lättvindigt läggs ned av polisen.  

  

Men det sätter sig och för mig så har det alltid varit att det ger nån slags 

stressreaktion. Och det är sådant som att det ökar puls, jag har svårt att sluta tänka 

på det. Det är som att man är med om en obehaglig händelse. Men det blir ju 

absolut som att det sitter kvar. Man kan ju märka sådant, man går en timme på 

yoga för att slappna av och du har fortfarande marathonpuls efteråt. Då är din 

kropp liksom i stressläge.  

  

Inte-familjen!  

Resultatet visade att det fanns en påtagligt underliggande oro att närstående skulle 

utsättas på grund av journalisternas egen utsatthet för näthat. Faktumet att familjen var 

oskyldig och inte förtjänade att dras in i utsattheten bidrog till påfrestningen. Deltagarna 

uttryckte en stark vilja att försvara familjen samt att kraftigt ta ställning och försöka 

motverka näthatet om familjen blev inblandad.  

Då passerar de en gräns, då blir jag liksom mer tigrinna. Då bråkar jag, för att få 

bort det.  

Praktiska åtgärder för att undvika hat och hot framkom också i studien. Det kunde 

upplevas säkrare när barnets adress och efternamn inte delades med den kvinnliga 

journalisten. Detta sågs som befriande för deltagaren/modern. Vidare framkom det att 

barnen kunde uppfatta förälderns utsatthet som värre och mer bekymmersam än 

deltagaren själv. Att avstå från att offentligt synas med sitt barn på grund av rädslan att 

barnet på så sätt skulle kunna dras in i utsatthet upplevdes som mycket påfrestande.  

  

Jag har ju sett till sådana här saker som att min son inte är skriven hemma hos mig 

[…] Hans namn står inte på dörren, han har ett annat efternamn än jag [...] Det 

obehagliga var att jag inte ville att de skulle möta… Han ser ut som jag. Om vi 

möts så kommer alla, oavsett om vi kramas eller inte, se att han är min son.  

  

Rädsla till följd av konkreta hot  

Det gavs uttryck för att en stark rädsla hos deltagarna följdes av hot om fysiskt våld, 

våldtäkt och dödshot som riktats mot dem. Rädsla att bli angripen kunde medföra att 

deltagare undvek att vistas ensam i sin bostad eller bodde hos vänner. Offentliga 

framträdanden kunde också ställas in vid ett tillstånd av rädsla för att ett hot skulle göras 

till verklighet. Vidare visade resultatet att massiva hat-mobbyttringar som uppkom på 

forum och hatsajter medförde en djupare rädsla än enskilda aggressiva mail. Det var 
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drabbande då deltagarna inte visste om någon av de otaliga involverade personerna var 

kapabel att realisera hoten.  

  

Då när det var som värst, då det verkligen var riktigt illa, då hade jag ju vänner 

som bodde hos mig i perioder för jag ville inte bo själv. Och det var jätteskönt för 

då var jag ju på riktigt rädd i den lägenheten och det kändes väldigt otryggt.  

 

Självcensur och självtvivel  

Resultatet visade på förändringar i det journalistiska arbetet i en strävan att undvika 

näthat. Utsattheten kunde bidra till att deltagarna undvek ämnen och specifika ord som 

uppfattades vara onödigt provokativa och som kunde väcka aggressiva responser. Ord 

som “man” och “kvinna” och ämnen som kretsade kring nationell identitet beskrevs 

som särskilt emotionellt laddade. Studien visade också att deltagarna kunde skjuta upp 

publicerandet av texter med för tidpunkten känsliga teman och istället fokusera på ett 

mer nedtonat ämne. Vidare visade studien på återkommande ifrågasättande om arbetet 

som journalist var värd den utsatthet de kvinnliga journalisterna var med om.  

  

På det sättet påverkar det verkligen mig, att jag liksom lägger ned vissa ämnen. 

För att jag orkar inte skriva om feminism. […] Mest är det nog att jag drar mig för 

vissa ämnen; “Nej men jag orkar inte idag”.  

  

Samtidigt framkom också ett tänk bland de kvinnliga journalisterna i studien om att 

andra journalister kan vara utsatta för ett mer omfattande och grövre hat än dem själva. 

Deltagarna kunde ifrågasätta sig själva och sin verklighet. De beskrev sig hamna i 

självtvivel, frågade sig om de hade en överdriven syn på sin egen utsatthet. Utsattheten 

kanske var något som skulle tålas – något självklart.  

  

3. Strategier 

  

Näthatet kunde ses utifrån ett samhällsperspektiv. Behovet av åtgärder med funktion att 

skydda journalisternas professionella identitet och integritet från näthat framkom i 

studien. När identiteten och integriteten var hotad påverkades också journalistikens 

grunder. Att gemensamt med andra kollegor prata om utsattheten bidrog till att 

avpersonifiera och avdramatisera näthatet. Det framgick även ett behov att utforska och 

förstå sig på näthatets mönster. Vidare visade studien på olika praktiska åtgärder som 

deltagarna använde som skydd och för att avstyra näthatet.       

  

Könsmaktsordning  

Näthatet sågs många gånger ur ett samhällsperspektiv där samhällsstrukturen gällande 

kvinnans underordning framhävdes. Det uppgavs inte sällan att det var en bidragande 

faktor till utsattheten. Det framhölls av studiens deltagare att kvinnor som syns i 

offentligheten förargar vissa grupper av individer. Detta gör kvinnliga journalister till 

givna mål för näthatet. Att placera näthatet i ett genussammanhang och se utsattheten på 

nätet som ett samhällsproblem, istället för blott en följd av journalistens rapportering 

och ståndpunkter, bidrog till en förståelse att hatet också behöver adresseras på 

samhällsnivå. De kvinnliga journalisterna beskrev att insikten bidrog till en viss 

distansering och avdramatisering.  
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Man försöker tänka att det här är strukturellt, det är såhär det är. Då blir det på nått 

sätt lättare att man liksom lyfter från sig själv. Det är inte bara jag utan det är 

såhär det är. Sen kan man säga att det är förjävligt att det är såhär det är.  

  

Ett yrkesmässigt skydd  

Utsattheten gjorde att undersökningsdeltagarna var i behov av att utveckla en barriär 

mot näthatet. De beskrev att de lärde sig att inte gå in i hatet – t.ex. att undvika att 

fördjupa sig i hatmejlen. Inte låta hatet påverka det innersta.   

  

Man måste bevara den där känsliga kärnan. Annars är man helt körd i det här 

jobbet. Jag tror inte jag skulle kunna skriva som jag gjorde om inte jag också har 

kontakt med det där (kärnan). Och det är den man måste liksom värna på något 

sätt och det kan vara lite knyx. Att både inför sig själv ha kärnan intakt och 

samtidigt ha den här rustningen utåt. […] När man får de här hatmailen, då känner 

man att den där känsliga kärnan blir lite, inte skadad, men den blir lite rädd under 

ett tag. Sen efter ett tag så är man ju där och fortsätter ändå.  

  

De skyddade sig genom ett förhållningssätt, som gick ut på att näthatet samt dess 

omfattning inte fick ta över hela deras synfält. De försökte behålla en sund 

verklighetsuppfattning som påminde om att hatet inte finns överallt. Detta beskrevs av 

studiens deltagare som avgörande för att skydda både den professionella och den 

personliga identiteten.  

  

Verbalisering och dialog  

Att tillsammans med andra prata om och läsa upp mail och kommentarer som de 

mottagit mildrade näthatets konsekvenser. Deltagarna beskrev att de gjorde så 

framförallt med kvinnliga kollegor med liknande erfarenheter och förståelse, att se det 

som ett gemensamt problem. Även dialog med andra utomstående med förståelse kring 

ämnet beskrevs fungera som hjälp.  

  

Om du bara satt ensam och läser sådana här otäckheter, då blir du ju mer utsatt. 

Men om du liksom kan lyfta upp det och prata om det och sätta det i sitt 

sammanhang tillsammans med de andra, då blir det ju mindre plågsamt. Då får du 

ju en trygghet i gruppen och att det dessutom inte bara drabbar dig.   

  

Bemötande  

Studien visade också på en benägenhet och ambition att aktivt bemöta det hat som inte 

uppfattades som det värsta. Deltagarna bemötte framför allt mail som innehöll en 

aggressiv ton och kritik mot journalisten och dennes texter. Bemötandet bestod i att på 

ett klokt och förståndigt sätt svara avsändare med förhoppningen att mildra tonen. 

Utgångspunkten var att nå ett konstruktivt meningsutbytande. Svaret kunde bestå av att 

be läsaren utveckla sitt resonemang eller läsa artikeln igen och sedan återkomma.  

  

Om du vill säga något mot min text, så varsågod. Då kanske jag kan svara och 

förtydliga. Men att jag är dum i huvudet och inte kan tänka, det är ingenting jag 

kan bemöta. Och gör man på det sättet då får man påfallande ofta faktiskt svar 
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igen där de utvecklar sin kritik istället. Sen brukar man kunna landa i att man 

kanske inte var överens. Man kan åtminstone vara civiliserade med varandra.  

  

Dessa typer av bemötande kunde resultera i att avsändaren återkom och ursäktade sig. 

Bemötandet av mailen kunde även forma sig som en motattack mot avsändarens 

aggressiva mail. Motattacken bestod av att journalisten konfronterade avsändaren med 

dennes påhopp. Deltagarna beskrev det som en balansgång som varierande mellan 

tillfällen. I värsta fall kunde en viss typ av bemötande istället eskalera hatet mot 

journalisten.  

  

Det går ibland, men ibland så blir reaktionerna värre därför att man försöker att 

lugna ner. Du vet ju själv om man är barn och skriker på sina föräldrar. Så säger 

de; “Nu tar vi det lite lugnt här, sätt dig ner så ska vi prata om det här” så kan man 

ju bli ännu argare. “Här ska inte du komma och säga till mig”.  

  

Monitoring  

Flera av studiens deltagare höll uppsikt över vad som skrivits om dem på nätet. Genom 

att kontrollera forum och hatsajter sökte de finna strukturer i hatet och hoten. Det 

uppgavs en strävan att lära känna näthatet. Separata mailboxar eller mappar 

innehållande sparade hat- och hot-mail skapades i detta syfte. Flera deltagare uppgav att 

de hade som avsikt att läsa allt näthat som riktade sig mot dem. En journalist liknande 

detta utforskande vid att det är som att lyfta på en sten och hitta äckliga kryp. Strategier 

för att hålla uppsikt på nätet kunde vara att t.ex. kontinuerligt googla sig själv. Strategin 

användes också för att undersöka om straffbara hot riktats mot deltagaren. Den kunskap 

om näthatet som detta utforskande bidrog med kunde resultera i skrivandet av texter, 

vilket fungerade som en bearbetning av näthatets konsekvenser enligt studiens 

deltagare.  

  

Mail från människor som är aggressiva, äckliga eller helt enkelt obehagliga. De 

hamnar där. Och jag sparar dem därför att jag vill veta om det finns mönster, om 

det dyker upp ett mönster. Men jag vill inte se dem så då gömmer jag dem i skit-

mappen. Så gömmer jag skit-mappen i en annan mapp och nu hittade jag den 

knappt. Så det är inget jag vill se varje dag.  

  

Ett antal av studiens deltagare angav en strategi att istället undvika näthatet som kommit 

till deras kännedom. Deltagarna valde att göra sig av med eller låta bli att läsa hatiska 

mail. Det uppgavs även att deltagare avstod från att besöka forum och hatsajter där de 

visste att de omnämndes.  

  

Praktiska åtgärder  

Flera av studiens deltagare hade skyddade personuppgifter. Det var inte heller ovanligt 

att även familjemedlemmar hade skyddade personuppgifter, som konsekvens av 

deltagarens utsatthet på nätet. Det förekom även fysiska åtgärder på bostaden. Det var 

vanligt att avstå från att inte vistas på offentliga platser tillsammans med andra 

journalistkollegor, att åka taxi till och från jobbet rapporterades också som en vanlig 

försiktighetsåtgärd. Vidare var det viktigt att inte låta den professionella sfären komma i 

konflikt med den privata sfären - inte blanda arbete och privatliv. Utsattheten sågs 

därmed som en arbetsbörda som de undvek att ta med hem. För att åstadkomma detta 
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var det nödvändigt att utveckla ett tydligt skydd som separerade yrkeslivet från 

privatlivet.  

 

Om någon ringer när jag är hemma och jag svarar så säger jag att jag är hemma, 

jag kan inte prata mer och så lägger jag på. För jag vill inte ha jobbet inom mitt 

eget liv, ganska rutinmässigt egentligen. Och det gör att när jag är hemma med 

min man eller mina barn, då ringer inte telefonen. Och då har jag inte mailen. Jag 

skulle aldrig läsa mailen på kvällar. Sådant gör jag inte när jag är hemma.  

   

En annan praktiskt åtgärd för att minska journalisternas utsatthet var rensningen av 

hatkommentarer. Detta kunde göras av andra på redaktionen, av deltagarna själva eller 

utföras tillsammans med en kollega. Att gå igenom hatiska kommentarerna till artiklar 

och ta bort dessa beskrevs som en del i en helande process. Deltagaren upplevde att den 

påfrestning som utsattheten innebar, lättade något. Ibland krävdes att 

kommentatorsfälten i en artikel helt togs bort för att avstyra hat och hot.  

  

I de artiklarna som vi lägger ut på Facebook, där uppstår ju sådana saker att man 

måste moderera dem för det kan liksom bli väldigt rasistiska drag ibland. Då 

måste man ju ha en som sitter med det hela tiden, det tar ju tid men det är ju det 

man får göra då. Och jag vet inte om det är värt den tiden, men just nu har vi det 

på Facebook.  

  

4. Medvetenhet och vilja att delge erfarenheter 

  

En vilja fanns bland deltagarna att förmedla näthatets problematik och omfattning. 

Genom sitt delgivande hoppades deltagare att kunna hjälpa andra i liknande situation. 

Vidare fanns en beslutsamhet att inte låta näthatet begränsa skrivandet. Utsattheten 

kunde istället bidra till att skrivandet intensifierades. Studien visade på deltagarnas djupt 

rotade förståelse av och insikt om att texter kan väcka starka reaktioner hos läsare. 

Deltagarna var också medvetna om att deras exponering i media kunde bidra till 

utsatthet för näthat.  

  

Förmedla kunskap  

Vidare visade studiens resultat att utsattheten bidrog till en vilja att använda 

erfarenheten till att förmedla kunskap om näthatet. Flera deltagare uttryckte en vilja att 

lyfta fram näthatets omfattning och belysa dess natur och problematik. Föreläsningar 

om högerextremism och kurser i hur människor kan arbeta kring och handskas med 

näthat rapporterades förekomma. Att skriva böcker om näthatets och dess natur angavs 

också som ett sätt att åskådliggöra problemet samtidigt som kunskapen om ämnet når ut 

till samhället. Det fanns också en ambition att bidra med kunskap i syfte att hjälpa 

kollegor i samma situation som deltagarna. Genom vägledning samt delgivning av 

information och kunskap om hur näthat kan hanteras och bemötas, önskade de hjälpa 

nyblivna och oerfarna journalister som blivit utsatta för hat och hot på nätet.  

  

Hur ska en ny journalist kunna få vägledning? Det tycker jag är viktigt och det 

tycker jag kanske det finns för lite kunskap om. Och där känner jag också att jag 

kan bidra och hjälpa yngre kollegor så de inte behöver hjälpa sig själv gånger 

tusen.  
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Journalistens ansvar  

Resultatet visade på en beslutsamhet gällande att näthatet inte tilläts påverka deras 

journalistiska arbete. Det framhölls att deltagarna inte valde att backa undan efter att ha 

blivit utsatta. Utsattheten kunde bidra till en glöd som inspirerade till att ta kampen mot 

näthatet. Det kunde innefatta att intensifiera skrivandet om ämnet som provocerat fram 

näthatet samt att skriva mer om näthatet som fenomen.  Detta tillvägagångssätt var en 

tvärtomreaktion och hade sin grund i ett ansvarstagande som journalistyrket innefattade. 

Att ge vika för näthatet upplevdes inte förenligt med vad journalistiken innebär.  

  

Även om jag inte står på barrikaderna bokstavligt talat så måste man liksom 

fortsätta. Jag har ändå någon form av ansvar tycker jag med den här plattformen 

jag har med X miljoner läsare. Då känns det dumt att bara “Nej, vi kan skriva om 

blommor istället”. För jag känner att jag måste ta någon slags ställning.  

  

Hat mot kvinnor som syns  

Journalistens uppgift att vara debattförare och provokatör kunde medföra att vissa texter 

väcker starka reaktioner hos läsare. Det fanns en medvetenhet hos deltagarna att dessa 

reaktioner riskerade att bli grövre och aggressivare om läsarna upplevde sig vara 

åsidosatta och orättvist behandlade i den rådande debatten. Detta kunde uppkomma när 

journalister oaktsamt generaliserar och polariserar läsarskaran. Studiens deltagare 

visade också på en medvetenhet gällande att journalistens maktposition och exponering 

i samhället bidrog till utsattheten. Att inneha denna maktposition samt exponering och 

dessutom vara kvinna ansågs innebära en större risk att utsättas för näthat och ibland var  

’ett pris man får betala’.  

  

De ger sig inte på vem som helst. Det slår inte bara åt vänsterfeminister som mig 

utan det kan också handla om någon som presenterar vädret, en kvinna. […] 

Kvinnor som syns och tar plats i offentligheten. Det är inte någon kvinna som 

sitter tyst som bara får random hot.  

  

Att motta hat och hot via nätet sågs inte som accepterat, dock kunde det bland 

deltagarna uppfattas som en realitet i dagens journalistik. Vidare uppgavs det även att 

dagens hårda debattklimat mellan journalister kunde bidra till ett hårdare samtalsklimat 

också bland läsare.  

  

Så att lite självrannsakan tycker jag nog att skribenter ska ha faktiskt. Vår ton är 

inte så vacker alltid heller. Även om vi inte skriker massa hat så är vi pretty damn 

close ibland alltså.  

  

5. Behov av åtgärder 

  

Deltagarna beskrev att det fanns befintligt stöd i form av säkerhetsfunktioner på 

redaktioner. Uppbackning från läsare var något som värderades högt och bidrog till 

välbefinnande. Studien visade dock också på en större önskan om än större 

ansvarstagande från redaktionsansvariga samt ett utökat engagemang hos polisen vid 

hantering av anmälningar om utsatthet. Frilansjournalister saknade mycket av det stöd 
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redaktionsanställda hade. Vidare fanns det behov av organiserat stöd från arbetsgivaren 

gällande information om bemötande och hantering av näthat.  

  

Befintlig beredskap  

Resultatet visade att stöd framförallt fanns på redaktionerna. Olika former av 

säkerhetsfunktioner fanns tillgängliga. Säkerhetsfunktionen kunde göra ansträngningar i 

att spåra avsändare av näthat, samt göra en bedömning av journalistens aktuella hotbild.  

  

Att kontakta säkerhetsfunktionen var vanligt förekommande efter att ha mottagit hot 

som uppfattades som särskilt allvarliga. Det rörde sig oftast om hot om våldtäkt och 

dödshot. Vidare upplevde studiens redaktionsanställda deltagare att det fanns en 

övergripande beredskap för anställda som utsattes för näthat. Beredskapen bestod 

framförallt i en medvetenhet om att näthat var vanligt förekommande och att det således 

fanns en kännedom bland anställda gällande nödvändigheten av att visa stöd för utsatta 

kollegor. Det fanns också tillgång till psykologhjälp som erbjöds att betalas av 

arbetsgivaren. Denna resurs utnyttjades dock sällan av studiens deltagare.  

  

Om man ska tänka samma scenario som man är inne i nu och sen tänker man att 

det inte fanns någon där så skulle det vara mycket jobbigare. Det visar att det är 

jätteviktigt att ha chefsstöd. Att man känner att man är uppbackad av sin 

arbetsplats och att de tar det på allvar.  

  

Läsarnas stöd  

Den trygghet som närståendes närhet bidrog med mildrade näthatets konsekvenser. 

Däremot uppfattades inte detta stöd som lika avgörande som stödet från arbetsgivare 

och kollegor. Tillfällen då läsare slutit upp och stått bakom journalisten samt när läsare 

kommit med positiv respons uppfattades av studiens deltagare väga tyngre än det näthat 

som deltagarna fick utstå. Läsarnas positiva respons bidrog till att en tillvaro där näthat 

ständigt var närvarande blev lättare att uthärda.  

  

Behov av mer officiellt stöd  

En önskan fanns hos deltagarna, att redaktionsansvariga skall se näthatet som ett 

arbetsmiljöproblem. Vidare visade resultaten att redaktionens ansvariga bör än tydligare 

markera att näthatet tas på allvar. Detta skulle bidra till att journalisten kände sig 

tryggare i sin yrkesroll. Resultatet visade även på behovet att ansvarig redaktör i större 

utsträckning bidrar med stöd och uppbackning inte bara till redaktionsanställda utan 

också till frilansande journalister. Ansvaret för frilansjournalister som inte är anställda 

utan endast skriver för en redaktion var således något som ansågs vara bristfälligt.  

  

Jag skulle vilja att de som man skriver hos, vart man publicerar sig, skulle ta lite 

mer ansvar men risken är väl att de inte kommer ta in det då. Det är väl möjligtvis 

om man skulle göra någonting stort för en stor tidning men för det mesta tas det 

inget ansvar för frilansjournalister.  

  

Vidare uttrycktes en önskan om att rättssystemet och inte minst polisen tar sitt ansvar 

vid hantering av anmälningar om näthat. Det påpekades att polisen och lagstiftingen inte 

följt med i näthatets utveckling och att detta bidragit till deras avfärdande synsätt 
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gällande näthat. Det efterfrågades en utökad förståelse hos polisen gällande detta 

samhällsproblem och dess konsekvenser för individen samt en ökad vilja och 

engagemang att utreda de anmälningar som kommer in.  

  

Dom tar det inte på allvar överhuvudtaget. Det märks både praktiskt, i deras 

inställning och i deras approach. Det märks på deras nonchalans man blir bemött 

med och det märks på så sätt att det är fullständigt resultatlöst. […] Jag tror inte 

de förstår omfattningen. Jag tror inte de förstår mängden. Jag tror inte de förstår 

allvaret.     

  

Behov av förebyggande åtgärder  

Ett mer omfattande organiserat stöd på redaktioner efterfrågades. Tydlig information till 

anställda gällande vilka säkerhetsåtgärder som kunde användas behövdes. Det framhölls 

också av deltagarna att det bör finnas tillgång till kunskap om hur utsatthet av näthat 

kan bemötas och hanteras av nyanställda journalister. Det fanns ett behov av att 

utveckla modererandet av kommentarer. Deltagarna uppgav också att det bör finnas en 

funktion som hindrade dem att motta de värsta mailen och kommentarerna.  

  

De skulle ju ha någon moderator på kommentatorsfältet. Jag vet inte vad det heter, 

men de lägger ut det till något annat företag som har jättemånga andra sådana 

sajter att moderera. Det gör att det tar ganska långt tid att radera och sånt. Så det 

är väl just så, det är en ren hantering av kommentarerna.  

  

Studiens resultat visade vidare på behovet av uppbackning i form att tidningen och inte 

endast journalisten bakom artikeln hanterade responsen som följde en artikels 

publicering. Det föreslogs att flera på redaktionen signerar en skriven artikel. Detta för 

att minska risken att en enskild individ mottar och tvingas handskas med hatstormen på 

nätet.  

 

 

Diskussion 

  

Syftet med den föreliggande studien var att bidra med förståelse om kvinnliga 

journalisters erfarenheter av näthat. Studien ville även bidra med förståelse om befintligt 

stöd kvinnliga journalister får samt det stöd som de idag efterfrågar.   

  

Sammanfattningsvis visade studien att näthatet tycktes vara ett mångfacetterat och djupt 

etablerat fenomen. Konkreta hot om fysiskt och sexuellt våld samt utsatthet för ett hat 

som föreföll vara organiserat och systematiskt framgick i resultatet. Avsändare uttryckte 

ofta hat och hot anonymt. Näthatet kunde även anta en politisk underton samt yttras i ett 

försök att degradera deltagaren som journalist och kvinna. Utsattheten bidrog till ett 

försämrat allmänt välbefinnande som präglades av otrygghet och känslor av stress i 

vardagen. Vidare bidrog oron för att konkreta hot skulle realiseras till rädsla hos 

deltagarna. Rädslan att familjemedlemmar riskerade att påverkas av deltagarens 

utsatthet var påfrestande. Det existerade även ett ifrågasättande om det journalistiska 

arbetet var värt det dem får utstå. Dock fanns det också en beslutsamhet om att näthatet 

inte fick påverka deltagarna i deras journalistiska arbete. Att se näthatet som ett 
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samhällsproblem snarare än enbart riktat mot den enskilde individen bidrog till en 

avlastning för den utsatte. Vidare bidrog dialog med kollegor till en distansering från 

näthatet i form av att utsattheten avpersonifierades och avdramatiserades. En 

medvetenhet och kunskap rörande näthatet som fenomen samt en ambition att 

föremedla erfarenheter och kunskap om näthat till andra fanns hos deltagarna. Resultatet 

visade vidare på ett behov av ett utvecklat organiserat stöd bestående av information om 

hur utsattheten bör bemötas och hanteras. Det uppgavs även finnas en brist på 

ansvarstagande hos redaktionsansvariga, inte minst för frilansjournalister som inte hade 

tillgång till samma stöd som redaktionsanställda. Ett större engagemang av polisen vid 

hanteringen av anmälningar efterfrågades också.  

  

Näthatets olika ansikten  

Det organiserade hat deltagarna i den föreliggande studien utsattes för, samt hatets 

natur, överensstämde med och kan ses som parallell till Filipovics (2007) fynd i en 

studie om amerikanska kvinnliga bloggare. På liknande sätt som bloggskribenterna, 

hängs deltagarna i den föreliggande studien ut och svartmålas på nätet i systematiska 

former. Vidare visade resultatet i den föreliggande studien att journalisternas 

användning av sociala medier exponerade dem för och öppnade upp en ny plattform för 

systematiskt näthat. Resultatet var även i linje med Yonghwan, Youngju, Joong Suk, 

Jeyoung och Na Yeons (2014) resonemang kring att journalisters exponering på Twitter 

kan medföra negativa effekter, då det möjliggörs för läsaren att direkt yttra åsikter 

gällande en artikel.  

  

Möjlighet till att agera anonymt på internet kunde enligt resultatet i den föreliggande 

studien bidra till att näthatet intensifierades och blev grövre. Också detta resultat 

överensstämde med tidigare forskning. Greenberg (1997) visade att anonymiteten på 

nätet bidrar till extremare former av näthat, inte minst mot kvinnor. Även Davis et al. 

(2015) menade att anonymiteten spelar en avgörande roll i näthatets existens. Vidare 

menade Jane (2014b) att anonymiteten bidrar till att näthatet generaliseras bort från 

avsändaren. Det att anonymiteten gör det svårare att agera mot näthatet understryks 

också av Smith och Slonje (2008). Denna problematik rörande avsändarens möjlighet 

till att agera anonymt kunde även urskiljas i den föreliggande studien och skapade 

tydliga påfrestningar för studiens deltagare. De upplevde det anonyma hatet som hårt 

drabbande - då alla kunde antas vara potentiella kommande förövare.  Resultaten visade 

vidare att anonymiteten också var en problematik vid det organiserade och systematiska 

näthatet, där hatiska drev, riktat mot en enskild kvinnlig journalist, kunde koordineras 

av anonyma förövare.  Detta var i linje med Jane (2014b) som visade att anonymiteten 

bidrar till en atmosfär av kvinnohat som kan urskiljas på exempelvis hatsajter. Studiens 

fynd att hot och hat på nätet ofta var anonymt, överensstämde med Hongs (2012) 

resultat som visade att anonyma förövare kan yttra hat och hot med hjälp av falska 

konton på sociala medier.  

  

Den föreliggande studiens resultat ligger också i linje med tidigare resonemang om att 

den rådande kvinnliga underordningen i samhället och den mansdominerande hierarkin 

som existerar på nätet (Filipovic, 2007; Citron, 2009), bidrar till att sexuella hot samt 

kvinnonedvärderande hatkommentarer riktades mot de kvinnliga journalisterna i den 

föreliggande studien. Resultaten visade tydligt att en könsfixering ofta hade en 

framträdande roll i näthatet deltagarna utsätts för. Vidare var det tydligt att näthatet 
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kunde syfta till att underminera deltagaren i hennes roll som journalist och som individ. 

Denna form av underminering av individen kunde också möjligtvis vara en följd av den 

rådande kvinnliga underordningen i samhället, som hatarna drog kraft och inspiration 

av, samt speglade. I sin studie beskrev Jane (2014b) ett kvinnohat där hatet till stor del 

utgörs av sexuella aspekter kopplade till det kvinnliga könet. Den här typen av hat såg 

vi också i den föreliggande studien. Filipovic (2007) menade vidare att kvinnor som 

verkar i en mansdominerad miljö förargar män och gör dem till måltavlor för hat i ett 

försök att förminska dem. Deltagarna i den föreliggande studien verkade i en bransch 

där en stor del av journalistskaran består av medelålders män. Det kan tänkas att det 

existerar en uppfattning hos vissa läsare där en kvinna i en maktposition som journalist 

kan inkräkta i ett fält som, enligt dem, endast bör utgöras av män.  

  

Journalistpanelen (2013), uppmärksammade att kvinnor ofta får motta hot om sexuellt 

våld. Detta överensstämde med resultatet i den föreliggande studien som visade att hot 

om sexuellt våld på nätet var vanligt förekommande bland deltagarna. 

Journalistförbundet (2009) i Brå (2015:12) visade att en tredjedel av journalisterna i 

studien mottog olika former av hot under 12 månaders tid. Föreliggande studie 

omfattade inte någon frekvens av specifika hot. Däremot visade föreliggande studie att 

förekomsten av olika hot var ett ständigt närvarande innehåll i deltagarnas utsatthet.  

  

Reaktioner på hat och hot  

Slonje et al. (2013), menade att möjligheten att på nätet uttrycka trakasserier dygnet runt 

bidrar till negativa konsekvenser för den utsatte. Vidare visade Låftman et al. (2013), att 

ungdomar som utsätts för kränkningar på nätet riskerar att utveckla depressiva 

symptom. Även Citron (2009) menade att näthatet kan bidra till emotionell ångest.  

Resultatet i den föreliggande studien gick i linje med dessa resultat och visade att 

näthatets frekventa närvaro uppgavs försämra deltagarnas allmänna välbefinnande och 

psykiska hälsa.  

  

Resultaten i den föreliggande studien visade vidare på en underliggande rädsla hos 

deltagarna bestående av att närstående skulle påverkas av näthatet. Att utsättas för 

konkreta hot bidrog också till rädsla hos deltagarna själva och upplevdes som 

påfrestande i vardagen. Resultaten överensstämde med flera andra forskares fynd 

(Feinstein, 2012; Låftman et al., 2013) gällande att utsatta för hat, hot och trakasserier 

riskerar att utveckla social ångest. De visade också att journalister som utsätts för grova 

hot uppvisar depressiva symptom.  Likheter kan även dras till Filipovic (2007) som 

menade att den sociala vardagen kan kopplas bort i ett försök att undvika näthatet och 

dess konsekvenser för den utsatte. I den föreliggande studien gjorde deltagarna 

förändringar i sin sociala vardag främst för att skydda familjemedlemmar och andra 

närstående. Dessa kunde vara att undvika att offentligt synas med sitt barn. Deltagarnas 

vilja att motverka familjens utsatthet av näthatet, då familjen uppfattades vara oskyldig, 

var påtaglig i den föreliggande studien.   

  

Berne et al. (2014) resultat visade att utsattheten på nätet kunde bidra med försämrad 

självkänsla hos individen. Detta kan ses i förhållande till resultatet i den föreliggande 

studien där det poängterades att andra troligen utsätts för mer och grövre hat och hot än 

dem själva. Detta kan tänkas grunda sig i ett självtvivel hos deltagaren bestående av en 
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förminskning av allvaret i sin egen utsatthet. Olika aspekter av självtvivel av just detta 

slag kommer också fram i den föreliggande studien.    

  

Strategier  

Genom att se det hat och hot kvinnliga journalister utsattes för på nätet utifrån ett 

samhällsperspektiv, fungerade det som en avlastning för deltagarna i den föreliggande 

studien. Detta eftersom samhällsperspektivet bidrog till att deltagarna fick insikt i hur 

näthatet kan förhålla sig till rådande normer och strukturer i samhället. 

Samhällsperspektivet och hur det förhåller sig till näthatet uppmärksammades av 

Filipovic (2007), Jane (2014b) och Citron (2009), som samtliga menade att utsattheten 

kvinnan möter på nätet präglas av genusproblematiken i samhället. Det framkom också 

som nämnt ovan att samhällsperspektivet för deltagarna i den föreliggande studien 

bidrog till behövlig distans för att inte bli så personligt drabbad. Även dialogen med 

kollegor bidrog med att utsattheten avdramatiserades och avpersonifierades.  

  

Emotionella copingstrategier innefattar att individen kontrollerar sina egna känslor samt 

distanserar sig och undviker ett obehag eller problem (Folkman & Lazarus, 1980 i 

Carver, Weintraub & Scheier, 1989). Föreliggande studie visade att deltagarna 

utvecklade en barriär med funktion att skydda deras professionella identitet och som 

strategi för att hantera näthatet. Barriären utgjorde ett yrkesmässigt skydd som hjälpte 

deltagarna att hålla näthatet på avstånd. Barriären kan ses som en emotionsfokuserad 

copingstrategi. Deltagarna sökte sig på så sätt självhjälp i sin hantering av de negativa 

känslor som utsattheten gav upphov till. Davis, Randall, Ambrose och Orand (2015) 

problematiserade denna typ av skydd. De menar att skyddet kan fungera effektivt mot 

näthat samtidigt som det också kan medföra problem. Det kan yttras i svårigheter att 

avgöra när skyddet fungerar positivt och när det hindrar personen från att släppa in mer 

givande och fredliga yttringar i andra sammanhang.    

  

Deltagarna i den föreliggande studien bemötte aggressiva mail på ett flertal sätt. Oavsett 

teknik var ändamålet detsamma, att reducera näthatet. Bemötandet av hat som strategi 

för att hantera utsattheten som framkommer i denna studie, tycks överensstämma med 

vad Carver et al. (1989) ser som en problemfokuserad copingstrategi. En 

problemfokuserad copingstrategi ämnar att aktivt och konstruktivt lösa ett problem eller 

förändra källan till obehaget. Vidare var resultatet i den föreliggande studien också i 

linje med Carver et al. (1989) beskrivning av aktiv coping som enligt dem utgör en 

underkategori till problemfokuserad coping. Vid aktiv coping ökar individen sin 

ansträngning och använder sig av åtgärder för att hantera det aktuella problemet. Denna 

form av ansträngning kan liknas vid de olika bemötande-tekniker som deltagarna i den 

föreliggande studien använde sig av.  

  

Utforskandet av näthatet som deltagarna i den föreliggande studien ägnade sig åt kan 

ses fungera som strategi med funktion att öka kunskapen om näthatet. Detta utforskande 

kan dock möjligtvis också riskera att bidra till en sekundär utsatthet då konfrontationen 

med näthatet ökar. Ruminering innebär att individen passivt och återkommande 

fokuserar på de negativa och destruktiva faktorerna i en stressfull händelse (Skinner, 

Edge, Altman, & Sherwood, 2003). Ruminering kan vidare medföra ångest och 

depressiva symtom hos individen (Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995). Det är 
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möjligt att deltagarnas frekventa och återkommande utforskande av näthatet kunde bidra 

till ruminering och depressiva symtom, som de beskriver i den föreliggande studien.  

  

 

Medvetenhet och vilja att delge  

Studien visade att kunskap om och egna erfarenheter av näthat förmedlades av 

deltagarna till utomstående. Detta tycktes grunda sig i en vilja att delge kunskap inom 

detta väsentliga område, där den befintliga kunskapen ansågs bristfällig. Samtidigt kan 

det tänkas att delgivandet av kunskap också fungerade som en metod för att hantera sig 

egen utsatthet. Detta kan möjligtvis också utgöra en del i en problemfokuserad 

copingstrategi som Carver et al. (1989) beskriver. Näthatets negativa konsekvenser 

hanteras aktivt, genom att de delges och offentligt bearbetades av deltagarna i den 

föreliggande studien.  

  

Vidare visade deltagarna i den föreliggande studien på en stark strävan att inte låta 

näthatet påverka det journalistiska arbetet. Det att befinna sig i offentlighetens ljus som 

journalist tycktes bidra till en vilja att stå som förebild och företräda demokrati där 

yttrandefriheten inte fick underkastas hat och hot. Detta framkom som ett ideal i hur 

journalistiskt arbete skall bedrivas. Den föreliggande studien visade dock också olika 

former av självcensur. Deltagarna beskrev situationer där publiceringar av visa artiklar 

kunde medvetet skjutas upp samt att laddade ord undveks för att inte ytterligare 

provocera. Detta överensstämde med resultaten i Journalistpanelen (2013) samt 

Feinsteins (2012) studie, som båda visade att journalister kan undvika att bevaka ämnen 

som ger upphov till hot. Vidare visade Citron (2009), att näthatet mot kvinnor bidrar till 

att de avstår från att uttrycka sig på nätet. Det var möjligt att i den föreliggande studien 

urskilja en konflikt rörande en beslutsamhet att inte låta sig påverkas och att å andra 

sidan tvingas anpassa sitt skrivande till följd av utsattheten.  

  

Den föreliggande studien visade på en medvetenhet om vilken exponering 

journalistyrket innefattar. Dessutom pekar studiens resultat på en medvetenhet om 

faktumet att vara kvinnlig journalist kunde ytterligare bidra till utsatthet för hat och hot. 

Den medvetenhet som deltagarna beskrev, tycktes bidra till en behövlig avlastning och 

distansering. Medvetenheten kan även ses som en del i en acceptans som kan liknas vid 

en emotionell copingstrategi. Acceptansen grundar sig på olika steg i copingprocessen 

som Carver et al. (1989) beskriver. Enligt dem accepteras först utsattheten som en 

realitet, vidare utgörs acceptansen av en medvetenhet om att andra effektivare 

copingstrategier saknas. Detta i sin tur medför att en acceptans av utsattheten är det 

enda kvarvarande alternativet. Flera av deltagarna i den föreliggande studien 

accepterade en verklighet med näthatet som närvarande. Dessutom tycktes de ofta 

kunna ta avsändarens perspektiv och ha förståelse kring dennes agerande. Denna form 

av perspektivtagande nämner Davis et al. (2015) som en strategi för att hantera hat och 

hot.  

  

Behov av åtgärder  

Det fanns en vilja bland den föreliggande studiens deltagare att visa stöd för utsatta 

kollegor. Verbaliseringen kollegor emellan beskrevs bidra till att hanterandet av näthatet 

underlättades samt att fenomenet kom att ses med nya ögon. Detta överensstämmer med 

Säkerhetspolisens (2009) resultat som visade att mentalt stöd på redaktionerna var en av 
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få tillgängliga befintliga stödformer. Dialogen kollegor emellan som den föreliggande 

studiens deltagare betonade vara till hjälp, kan som en problemfokuserad copingstrategi. 

Dialogen tycks ha möjliggjort ett utbyte av perspektiv, bidragit med råd, information 

och givit upphov till socialt stöd. Forskarna Carver et al. (1989) beskriver i sin studie att 

dialoger kan ses ha just den typen av påverkan. Den föreliggande studien visade vidare 

att deltagarna ibland anmälde särskilt allvarliga hot till säkerhetsfunktionen på 

redaktionen. Detta var också samstämmigt med Säkerhetspolisens (2009) studie som 

visade att organiserade säkerhetsåtgärder vid grövre hot från redaktioner var en 

stödform som fanns att tillgå.  

 

Deltagarna i den föreliggande studien efterfrågade ett större ansvarstagande av 

redaktionsansvariga gällande näthatet. Samtidigt gavs det uttryck för i den föreliggande 

studien att journalister själva inte alltid aktivt söker upp hjälp efter att ha blivit utsatta. 

Reed (2008), i Aoki, Malcolm, Yamaguchi, Thornicroft och Henderson (2012), visade 

att 39 procent av journalisterna i deras studie tyckte att det på arbetsplatsen fanns ett 

stigma kopplat till det att man påtalade problem mental hälsa. Den föreliggande studien 

visade på en önskan att näthat i större utsträckning uppmärksammades som ett 

arbetsmiljöproblem. Möjligtvis skulle detta kunna bidra med ökad vilja hos utsatta 

journalister att söka hjälp.  

  

Informationen gällande lämpliga säkerhetsåtgärder och beredskapen för näthatet var inte 

tillräckligt konkret och strukturerad enligt resultatet i den föreliggande studien. Detta 

resultat överensstämde med Säkerhetspolisens (2009) studie där journalisterna uppgav 

att det befintliga organiserade stödet är bristfälligt. En möjlig åtgärd för denna 

problematik som den föreliggande studien uppmärksammade, var att arbetsgivaren i 

större utsträckning bidrog med kunskap kring bemötande och hantering av näthat. 

Denna typ av åtgärder önskades innan utsattheten sker. Detta menade man skulle kunna 

bidra till en förstärkt trygghet i journalistens vardag samt lindra utsatthetens 

konsekvenser.  

  

Metoddiskussion  

Det betraktades inte som en begränsning att samtliga deltagare arbetade i Stockholm. 

Detta eftersom det inte ansågs relevant för studien att nå en geografisk spridning i 

urvalet. Vidare gjordes det ingen avgränsning av deltagarnas ålder eftersom 

forskningsområdet var relativt outforskat. En sådan avgränsning skulle kunna medföra 

att utsagor av relevans inte kommit till kännedom. Urvalets spridning mellan olika 

tidningar samt att urvalet innefattade redaktionsanställda journalister och 

frilansjournalister bidrog till den kvalitativa generaliserbarheten. Trots en deltagares 

unga ålder hade deltagaren flera års erfarenhet av att arbeta som journalist och hade 

även blivit utsatt för hat och hot på nätet under flera års tid. Med detta i åtanke utgjorde 

inte deltagarens ålder någon problematik. Vidare användes ingen specifik definition av 

näthat som utgångspunkt i intervjuerna och vid författandet av studien. Detta eftersom 

det hade kunnat förhindra ett fritt berättande med individuella erfarenheter som 

utgångspunkt.  

  

Fokuserade intervjuer visade sig vara en lämplig intervjuform för datainsamlingen. 

Omfånget av samtliga intervjuer förhöll sig till riktlinjen att intervjuerna skulle omfatta 

cirka fyrtio minuter. Genom att utföra den tematiska analysens två första steg oberoende 
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av varandra gav det rum för individuella perspektiv och synvinklar till materialet. Dessa 

jämfördes för att nå en enhetlig tolkning. Detta genomförande kan anses gynna studiens 

validitet. Eftersom studiens författare förhöll sig till en gemensamt utarbetad 

intervjuguide samt kontinuerligt säkerställde att båda författarna genomförde 

intervjuerna i enighet med studiens syfte stärktes interbedömarreliabiliteten.  

  

Näthat som område var relativt obeträtt hos studiens författare vilket påverkade 

förförståelsen. Detta kan ha bidragit till att studiens författare förehöll sig öppna inför 

vad som kom att framgå under intervjuerna. Den likvärdiga förförståelsen av området 

präglades vidare av att studiens författare hade samma utbildningsbakgrund.  

  

Slutsats och framtida studier  

Att ständigt dras med rädsla och oro kring ett överhängande hat och hot samt att 

oavbrutet konfronteras med näthatets olika former tycks prägla tillvaron hos kvinnliga 

journalister. Det förefaller som att frånvaron av riktade åtgärder bidrar till de problem 

som beskrivs i studien. De kvinnliga journalisternas vilja att delge sina erfarenheter, 

samt att fler kvinnliga journalister ville delta än vad föreliggande studie kunde innefatta, 

belyser journalisternas engagemang och synliggör behovet att lyfta näthatet som ett 

rådande problem. Näthatets vardag skapar ett behov av konkreta stödåtgärder för utsatta 

journalister, inte minst mer polisiära och redaktionella åtgärder efterfrågas. Vidare 

efterfrågas stödgrupper på redaktioner samt utanför dessa. Studien indikerar att näthatet 

riktat mot kvinnliga journalister uttrycks som ett samhällsproblem präglat av 

könsmaktsordning och till exempel hot om sexuellt våld.     

  

Det finns ett tydligt behov av forskning där vuxnas utsatthet för näthat studeras. Detta är 

något som också Näsi et. al (2014) belyser. Vad gäller journalisters utsatthet för näthat 

skulle det vara av intresse och relevans att studera mer ingående hur näthatet påverkar 

den journalistiska gärningen och synen på demokratin. Det bör också studeras 

ytterligare vilka konsekvenser som utsattheten kan bidra med, förslagsvis hur näthatet 

påverkar den utsatte journalisten och dennes relation till närstående. Kommande 

forskning bör även fördjupa kunskapen om aktuella strategier och hur de förhindrar och 

dämpar näthatet för den utsatte. Vidare bör effekter av olika typer av åtgärder på 

redaktionen mot näthat studeras närmare. Detta för att nå en ökad insikt och kunskap 

hos arbetsgivare gällande lämpliga stödformer för utsatta journalister.      
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