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Shut up! The internet threat against democracy – a 
qualitative interview study on net hate and it's consequences 
for journalism 
 

ABSTRACT: 
The purpose of this essay is to study the consequences of the swedish concept ”näthat” (hate on the internet 

hate), similar to the english hate speech, against swedish journalists and it's consequences for journalism as a 

whole in a democracy. How does it affect swedish journalists to have sensitive information about themselves 

and their families on public websites? How does threats from anonymous people affect them? 

 

The study focus on the work ethics of journalism and it's function in a democratic society, how net hate 

affects it, and what consequences net hate may have on democracy.  

 

The method of choice is a qualitative interview study, where the results from the interviews were analyzed 

against the theoretical science. The following people were chosen for the interviews: Helena Giertta, editor in 

chief at the newspaper Journalisten, Björn Wiman, head of culture at the newspaper Dagens Nyheter, Ann 

Persson, reporter at Dagens Nyheter, Johan Everljung, legally responsible publisher at the Swedish 

Television in Umeå, and Josefine Holgersson, reporter at the Swedish Television in Umeå.  

 
In short: The study concludes that net hate is a big threat against journalism, in the sense that it can, and is, 

being used as a tool to silent journalists and sources that speaks about sensitive subjects as feminism, 

immigrants and related matters. It is also clear that some groups are more frequently using it, such as 

xenophobic groups. The problem is therefore that many people, at the risk of being subject of net hate, decide 

not to participate in neither the public conversations in society or as sources in the media. As a consequence, 

some matters will not be featured and reported on, and that is very problematic not only for journalism as a 

whole, but also for democracy. 

 

Keywords: Net hate, hate speech, threats against journalist, journalism, journalism ethics, journalists, 

democracy, net crimes. 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka konsekvenser så kallat ”näthat”, har på journalistiken: Hur 

påverkas journalister av att bli uthängda och hotade av anonyma? Vad får det för konsekvenser för 

journalistiken? Tyngdpunkten i undersökningen ligger på den journalistiska yrkesrollen i en samhällelig 

kontext, hur den påverkas av näthat, vad näthatet kan få för konsekvenser för demokratin och även att 

problematisera och studera begreppet näthat. 

 

Metodologiskt bygger studien på en kvalitativ intervjustudie där resultaten ska jämföras med, och analyseras 

mot, normativ teori i form av befintlig litteratur och empirisk forskning. För att få svar på studiens 

frågeställningar valdes fem informanter ut genom strategiskt och snöbollsurval efter sin yrkesmässiga 

relevans. Valda informanter var Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten, Björn Wiman, 

kulturchef på Dagens Nyheter, Ann Persson, nyhetsreporter på DN, Johan Everljung, ansvarig utgivare på 

SVT i Umeå och Josefine Holgersson, nyhetsreporter på SVT i Umeå. Med hjälp av materialet (intervjuer, 

och litteratur) ville studien ge en bild av hur näthatet påverkar journalistiken och journalisters 

yrkesutövande. 

 

Kortfattat kom studien fram till att hot och hat på nätet är ett stort problem för journalistiken och det kan få 

stora konsekvenser för demokratin. Näthat används som ett verktyg för att tysta journalister och källor som 

vissa grupper (oftast främlingsfientliga) ogillar. Det är tydligt att vissa ämnen som ”feminism”, ”invandrare” 

och ”flyktingar” är extra känsliga och ofta generar näthat. Att det dessutom ofta är redan utsatta grupper som 

påverkas (exempelvis kvinnor och flyktingar) gör problemet ännu allvarligare då det kan leda till att dessa än 

mer utesluts eller väljer att inte medverka i det offentliga samtalet, vilket urholkar journalistikens 

demokratiuppdrag: att förmedla information, vara ett forum för debatt och diskussion, kommentera 

samhällsskeenden och granska politiken.  

 

Keywords: Näthat, journalistik, journalister, demokrati, hate speech, nätbrott 
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Förord 
 
Under hösten 2012 startade tankearbetet med att formulera ett lämpligt uppsatsämne och en bit in på det 

nya året föddes idén att skriva om hot mot journalister ur ett demokratiskt perspektiv. När jag sedan fick nys 

om Lisa Bjurwalds bok om näthat och extremism utkristalliserades idén till sin nuvarande form, en uppsats 

om näthatets konsekvenser för journalistiken. Sedan kom Uppdrag Gransknings reportage och plötsligt var 

ordet näthat på allas läppar och jag stärktes i mitt ämnesval.  

Först och främst vill jag tacka alla informanterna som ställt upp med tid och intressanta resonemang, utan er 

hade denna uppsats aldrig sett dagens ljus. Stort tack till Helena Giertta, Björn Wiman, Ann Persson, Johan 

Everljung och Josefine Holgersson!  

Ett särskilt tack riktas till min handledare Lena Lundgren, vars hjälp har varit oumbärlig för uppsatsarbetet 

och väl utöver vad som formellt kan krävas. Tack för ditt personliga engagemang och stöd. 
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1. Inledning och problemformulering 
 

Din äckliga lilla fitta hoppas en kongoneger våldtar och mördar dig omgående. Du är värd mindre [än] en 

silverfisk på toalettgolvet. (Aftonbladet 2012-12-20) 

 

Citatet ovan kommer från en artikel om hatet mot kulturchefen och journalisten Åsa Linderborg. Problemet 

med hat mot journalister, ofta riktat mot kvinnor, togs också upp i ett avsnitt av det mediegranskande 

radioprogrammet Medierna i P1. I programmet tas flera exempel upp, bland annat nämns kränkningar och 

hat mot författaren Lisa Magnusson (Medierna).  

 

I och med internets genomslag sedan dess uppkomst på 1990-talet, har journalistikens förutsättningar 

förändrats. Förr var läsarnas medskapande begränsade till insändare och debattartiklar, men i och med 

tidningar och radios nya medverkan på nätet har en helt ny värld öppnats upp, med direktkontakt mellan 

medier och läsare. Att kommentera och uttrycka en åsikt är numera bara några klick bort och i princip vem 

som helst har möjlighet att delta (Bergström 2012:387).  

 

Trots nya möjligheter är det dock långt ifrån alla som använder sin rätt att uttala sig i de nya kanaler som 

internet fört med sig (Twitter, Facebook, mejl och nättidningar, med flera). Enligt internationell forskning 

skapas en oproportionerligt stor del av användarskapat mediamaterial av en minoritet av användarna. 

Majoriteten är passiva läsare och endast fem procent skriver kommentarer eller bloggar varje vecka, medan 

20 procent läser materialet (Bergström 2012:389). 

 

En konsekvens av denna nya ”närhet” till media har blivit att journalister får utstå hot och påtryckningar på 

nya sätt bland annat genom kränkande sms, mejl och kommentarer. Detta så kallade ”näthat” får sin mest 

extrema form i att journalister hängs ut på forum (Flashback 2013) med namn, telefonnummer och adress. I 

ett avsnitt av tv-programmet Uppdrag Granskning pratade kvinnliga journalister och skribenter om hatet de 

upplevt, med sexuella kränkningar och mordhot. Programmet fick debatten att blossa upp och i både sociala 

medier och ”traditionella” medier (tidningar, radio och tv), diskuterades från olika politiska ståndpunkter 

(UG). Näthatet skulle därför kunna ses som ett hot mot yttrandefriheten och demokratin, (se kap 2.2). 

Yttrandefriheten är en av grundpelarna i en demokrati och allas rätt att uttrycka sin åsikt betraktas som en 

grundläggande mänsklig rättighet, enligt Förenta Nationerna (FN, artikel 19):  

 
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion 

without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 

regardless of frontiers. 

 

Som ett svar på debatten vill Datainspektionen se en ny lag för att stoppa näthatet och kränkningar på 

internet (Rosén). Datainspektionen föreslår en lagändring som kriminaliserar grova kränkningar på nätet 

och straffbestämmelsen ska gälla dels nätsajter med utgivningsbevis (som nättidningar) samt övriga 

(exempelvis bloggar). Detta för att komma åt det som varken kan klassas som brott mot personuppgiftslagen 
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(PuL) eller förtal (Notisum) och stärka integritetsskyddet (Europakonventionen). Detta skulle innebära en 

inskränkning i yttrande- och tryckfrihetslagen och att skyddet av privatlivet skulle kunna gå före 

yttrandefriheten (DI). 

 

Tidigare har det forskats i ämnet men utifrån ett genusperspektiv och skillnaden i hatets innehåll och mängd 

beroende på om det rör sig om manliga eller kvinnliga skribenter (Andersson & Andersson). Det saknas 

forskning som undersöker vilka konsekvenser näthatet får för journalistiken och journalisters förutsättningar 

för att utöva sitt yrke. På grund av journalistikens funktion i det demokratiska samhället finns det behov av 

ytterligare forskning i ämnet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser så kallat ”näthat” har på journalistiken: Hur 

påverkas journalister av att bli uthängda och hotade av anonyma? Vad får det för konsekvenser för 

journalistiken? Tyngdpunkten i undersökningen ligger på den journalistiska yrkesrollen i en samhällelig 

kontext, hur den påverkas av näthat, vad näthatet kan få för konsekvenser för demokratin och även att 

problematisera och studera begreppet näthat. 

 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen är medvetet inriktad på en mer allmän nivå då det redan finns forskning angående näthat 

mot journalister utifrån rasism och genus. Uppsatsen syftar således till att undersöka vad näthat får för 

konsekvenser för den journalistiska yrkesrollen och journalistiken i ett demokratiskt samhälle. 

 

2. Normativ teori 
 
2.1 Tidigare forskning 
 

Då näthat fortfarande är ett relativt nytt fenomen är forskningen i ämnet begränsad och fokuseras ofta på 

förtal och hot från exempelvis främlingsfientliga grupper. Ämnet näthat verkar mest förekomma i svenska 

medier och kan på grund av detta ses som något av ett svenskt fenomen. Internationellt ligger begreppet 

”hate speech”, närmast, som kan jämföras med hets mot folkgrupp, men det går inte helt att likställa de två 

(Bjurwald 2013:94, jfr NE). Det är främst inom nämnda hate speech som det finns forskning och således har 

det varit svårt att finna forskning i ämnet näthat. Därför har teorin omkring ämnet varit knapphändig och 

främst grundats sig på Lisa Bjurwalds bok Skrivbordskrigarna. Detta då den som nyligen publicerad (2013) 

har en viktig funktion som bidragande till formulerandet av begreppet (som är relativt vitt, se kap.2.4) som 

är nytt och debatterats i media (se kap.1). Källan kan ses som forskningsmässigt svag och är inte helt 

oproblematisk, men har i denna studie ansetts tillföra en viktig grund i ett ännu relativt outforskat ämne. 

Dessutom grundar sig Bjurwald i sin roll som vetenskapsjournalist på vetenskapliga källor och 



 

 
Håll käften! Näthotet mot demokratin av Calle Ekblom Käck 7 

undersökningar (Bjurwald 2013:251ff). Allt detta sammantaget gör att källan anses godtagbar och relevant i 

sammanhanget. 

 

I kandidatuppsatsen För lite kuk? av Linnea Andersson och Kaisa Andersson undersöks i vilken utsträckning 

kvinnliga och manliga skribenter utsatts för nedlåtande kommentarer (sexuellt hat och hot) utifrån ett 

genusperspektiv. De kommer fram till att det är en majoritet av kvinnliga skribenter som blivit utsatta av 

näthat medan det var en betydligt mindre andel män som hotats och kränkts (Andersson & Andersson 

2011:27). En annan undersökning visar att män är mer aktiva i att uttrycka sin åsikt på nätet bland annat 

genom kommentarer (Bergström 2012:391). Enligt samma undersökning (Bergström) finns det problem som 

kan uppkomma när läsare möjliggörs att medverka. Det kan vara svårt att kontrollera vad som skrivs och att 

lagen följs. Det är svårt för de ansvariga utgivarna (i de fall de finns uttalade) att ta ansvar och det är både 

kostsamt och tidskrävande att kontrollera kommentarsfält, oavsett om de förhandsgranskas eller 

efterkontrolleras (Bergström 2012:392, jfr Hadenius, Weibull och Wadbring 2009:39-38, Dielemanns). 

Samtidigt visar undersökningen att allmänheten anser att läsarkommentarer är viktiga och ska finnas. 40 

procent av dem som svarade på Bergströms enkät ansåg dock att läsarkommentarer generellt har dålig 

kvalitet. Nästan hälften av de tillfrågade anser också att kränkande inlägg ska censureras (Bergström 

2012:392f). 

 

2.2 Journalistikens uppdrag 
 
Without journalism there is no democracy, but without democracy there is no journalism either. 

James W.Carey, professor i journalistik (i Strömbäck 2003:8) 

 

Med journalistikens uppdrag menas hur journalister arbetar och vad som utgör dess yrkesroll i en 

samhällelig kontext. Kapitlet beskriver också vad journalistik är i förhållande till annat medieinnehåll. 

Mediernas roll i det demokratiska samhället har diskuterats långt tillbaka i tiden och formaliserades under 

1960- 1970-talens pressutredningar. 1972 års utredning fick stort genomslag med sin formulering av ”tre 

centrala politiska funktioner hos svensk dagspress: informationsförmedling, forum samt kommentar och 

granskning” (SOU 1975:78, jfr Asp 2006:244). Pressen och annan media skulle vara en förmedlare av 

information, ett forum för debatt och diskussion, kommentera samhällsskeenden och granska politiken 

(Strömbäck 2003:5, jfr Asp 2006:245, McNair:2009:238-39). Under 80- och 90-talen kritiserades detta 

synsätt och 1994 års pressutredning ansåg följande: 

 
Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, nämligen 

uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika åsikter 

komma till tals (Strömbäck 2003:6, jfr Asp 2006:252, Hadenius, Weibull och Wadbring 2009:26, Ward 

2009:299).  

 

Strömbäck hävdar att det finns ett stort stöd för mediernas demokratiska roll bland både journalister och 
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medborgare. De uppgifter som ansåg viktigast av allmänheten var informationsuppgiften (99 procent), att 

olika kulturyttringar och åsikter hörs (89 procent) och granskning av makten (82 procent) (Strömbäck 

2003:7, jfr Petersson & Carlberg 1990:236-237). Han menar att det finns ett slags ”socialt kontrakt” mellan 

medierna (journalistiken) och det demokratiska samhället. Medierna bör ge medborgarna sådan information 

att de ”fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, låta olika åsikter komma till tals och granska 

makthavarna.” (Strömbäck 2003:8, jfr Hultén 1993:8,19, Asp 2006:250, Ekström & Nohrstedt 1996:51-52, 

McNair 2009:240). Demokratin och journalistiken fungerar i en slags symbios, där journalistiken är 

beroende av demokratiska friheter (så som yttrande- och tryckfrihet etc.) samt tillgången till offentlig 

information (jfr Hadenius, Weibull och Wadbring 2009:29 och 31, Lindblom Hulthén 2000:8-10, Petersson 

& Carlberg 1990:76-77). Strömbäck hävdar samtidigt att demokratin i sin tur behöver journalistikens 

informationsspridning, debatt och granskning: ”därför har journalistiken ett ansvar inte bara gentemot 

aktieägare eller annonsörer, utan också gentemot demokratin och medborgarna.” Denna symbios mellan 

demokratiska friheter och skyldigheter skiljer journalistiken från andra former av mediainnehåll (Strömbäck 

2003:8, jfr Asp 2006:243, Ekström & Nohrstedt 1996:18, Rosenberg 2000:214, Petersson & Carlberg 

1990:206-207). För att medborgarna i en demokrati ska få möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattandet, 

krävs den oberoende och granskande information som journalistiken ger. Detta eftersom det vore 

problematiskt att överlåta tolkningsrätten och informationsförmedlingen enbart till politiska partier som har 

ett egenintresse i hur och vad som framställs och därför inte kan ses som opartiska. Därför krävs en 

oberoende journalistik, självständig i förhållande till det eller de som är föremål för granskning (Strömbäck 

2003:18, jfr Asp 2006:253, Ekström & Nohrstedt 1996:46, Lindblom Hulthén 2000:56, Rosenberg 

2000:246-247, Ward 2009:298, Petersson & Carlberg 1990:9). Strömbäck (2003:11, jfr Asp 2006:267, 

Ekström & Nohrstedt 1996:43, Hultén 1993:31) menar att det finns olika element som är grundläggande för 

journalistiken. Han lyfter fram forskarna Kovach och Rosenstiels nio element: 
 

1. Journalism's first obligation is to the truth. 

2. Its first loyalty is to citizens. 

3. Its essence is a discipline of verification. 
4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 

5. It must serve as an independent monitor of power. 

6. It must provide a forum for public criticism and compromise. 

7. It must strive to make the significant interesting and relevant. 

8. It must keep the news comprehensive an proportional. 

9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal consciensce  

(Kovach & Rosenstiel 2001, sid.12-13). 

 

Dock påpekar Strömbäck att även då han ser elementen som nödvändiga förutsättningar för journalistiken är 

de för oprecisa för att kunna använda som ”avskiljare mellan journalistiskt medieinnehåll och annat 

medieinnehåll.” Dessutom är vissa element inte unika för journalistiken. För att få fram vad som ytterst 

urskiljer journalistiken från annat medieinnehåll, måste förhållandet till sanningen undersökas. Sanning är 

något som alltid diskuterats i samband med journalistiken och Strömbäck problematiserar förhållandet dem 

emellan (Strömbäck 2003:12, jfr Hultén 1993:71-73, Rosenberg 2000:79, Petersson & Carlberg 1990:213). 
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Dels förutsätter journalistiken att det överhuvudtaget finns sanningar att förmedla, detta är en av 

skillnaderna från annat medieinnehåll. Samtidigt är mediernas format och utrymme begränsat och det vore 

orimligt och naivt att tro eller kräva att hela verklighetens spektrum vore möjligt att porträttera (Strömbäck 

2003:12, Hultén 1993:16foch Petersson & Carlberg 1990:90-91). Därför krävs en avvägning gällande både 

urval av händelser, aspekter och personer. Framställningen av urvalet måste dessutom vara 

intresseväckande, faktabaserad och kännas meningsfull för att en allmänhet ska kunna och vilja ta till sig 

informationen (Strömbäck 2003:12, jfr Hultén 1993:19). I nyhetsproduktionens urval omformas verkligheten 

och kan i värsta fall förvanskas (Strömbäck 2003:13, jfr Hultén 1993:9, 16 och 17, Ekström & Nohrstedt 

1996:19, Petersson & Carlberg 1990:108-109). Därför menar Strömbäck att inga oberoende fakta existerar, 

vare sig i journalistiken eller i verkligheten: 
 

Facts are the pieces from which stories are made, but stories are necessary to determine te relevance of 
potential facts and to structurally corroborate those facts 

(Ettema & Glasser 1998 sid.152, ur Strömbäck 2003:13, jfr Ekström & Nohrstedt 1996:27, 

Rosenberg 2000:18)  

 

Ur detta växer vad Strömbäck kallar: ”den journalistiska sanningsparadoxen” fram. Med det menar han att 

journalistikens existensberättigande grundar sig i dess sanningsförmedling samtidigt som journalistikens 

produktionsvillkor och form innebär att innehållet aldrig kommer kunna vara helt överensstämmande med 

verkligheten (Strömbäck 2003:13, jfr Hultén 1993:23, 32, Ekström & Nohrstedt 1996:88-89, Petersson & 

Carlberg 1990:190). Strömbäck grundar sig på medieforskarna Kovach och Rosenstiels definition av 

journalistikens innersta väsen; verifikation: 

 
In the end, the discipline of verification is what separates journalism from entertainment, propaganda, 

fiction, or art 

(Strömbäck 2003:15) 

 

Därför bör journalistiken sträva efter att söka fakta och beskrivningar som överensstämmer med tydliga och 

välgrundade beskrivningar av verkligheten (Strömbäck 2003:15, Hultén 1993:27). Strömbäck (Strömbäck 

2003:15) sammanfattar journalistikens uppdrag som: 
 

Journalistik är en specifik form av medieinnehåll vars syfte är så långt som möjligt ta reda på vad som är 

sant och relevant och rapportera det på ett sätt som möjliggör för medborgarna att fritt och självständigt 

kunna ta ställning i samhällsfrågor 

(jfr Hultén 1993:19, Asp 2006:246) 
 

2.3 Journalistikens villkor 
 

Detta avsnitt handlar om journalistikens yrkesvillkor i ett demokratiskt samhälle. Strömbäck beskriver 

medierna som organisationer beroende av teknologiska och ekonomiska villkor, som bestäms politiskt. 
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Gemensamt är att de alla ”producerar medieinnehåll för konsumtion” (Strömbäck 2003:8, jfr Hultén 

1993:17, Petersson & Carlberg 1990:98-99). De kan vara verksamma i allt från underhållning, reklam eller 

propaganda såväl som journalistik och är därför inte per definition beroende av demokratin och dess friheter 

(Strömbäck 2003:8, jfr Hultén 1993:15, Petersson & Carlberg 1990:45 och 157). Enligt Strömbäck är 

journalistik bara ett visst slags medieinnehåll och till formen beroende av en självständighet från det 

politiska systemet och innehar anskaffningsfrihet och spridningsfrihet av information (jfr Hultén 1993:21 

och 31). Samtidigt problematiserar han självständigheten och menar att den inte är absolut, utan att alla 

delar av samhällets system lever i symbios med varandra, inte minst den politiska kommunikationens 

aktörer: ”politiker och politiska institutioner, medieaktörer och medieinstitutioner, samt medborgarna.” 

(Strömbäck 2003:8, jfr Hultén 1993:28, Hadenius, Weibull och Wadbring 2009:24-25, Ekström & Nohrstedt 

1996:47 och 140, Lindblom Hulthén 200:50, Rosenberg 2000:222-223, Ward 2009:302, Petersson & 

Carlberg 1990:35-37 och 145-46).  

 

2.4 Näthat som begrepp 
 

Näthat är ett relativt nytt begrepp som blivit aktuellt, inte minst i debatten som följt Uppdrag Granskning-

reportaget i ämnet. Programmet betecknar på svt.se näthat som ”sexuella trakasserier och dödshot” (UG). 

Internationellt ligger begreppet ”hate speech”, som kan jämföras med hets mot folkgrupp, närmast (NE, 

Bjurwald 2013:94), och det är främst i det fältet som det finns forskning. Samtidigt är både näthat och ”hate 

speech” begrepp som inte har någon ”allmängiltig definition”, trots att de flesta demokratier infört lagar mot 

det (Europarådet 2009:1, Callamard:2). Människorättsexperten Anne Weber menar att det är svårt att 

bestämma skillnaden mellan ”hate speech” och yttranden som går under yttrandefriheten (Weber 2009:5, jfr 

Europarådet 2009:2f, Bjurwald 2013:90, Callamard:3).  

 

I en ledarartikel i Smålandsposten kritiserar Marika Formgren begreppet näthat och menar det är otydligt 

och brett. Hon exemplifierar vilka egenskaper som olika grupper lägger in i uttrycket: 

 
Kränkning mellan privatpersoner, när en för allmänheten okänd privatperson kränker en annan okänd 

privatperson via hotfulla och obehagliga mejl, eller genom att sprida texter om eller bilder på den man vill 

kränka till andra. 

 

Kränkning mot offentlig person, när en för allmänheten okänd privatperson kränker en offentlig person, 

ofta en journalist eller debattör. Detta kan också ske direkt via mejl eller ut till allmänheten genom 

kommentarer och inlägg på olika sajter. 
 

Kränkning mot konsensus, det som får kritiker att anklaga sajter och forum som till exempel Avpixlat och 

Flashback för näthat. Kränkningar och hot mot enskilda förekommer förvisso också på dessa sajter, men 

det torde framförallt vara de politiska budskapen som ligger långt ifrån mittfåran som renderar sajterna 

omdömet näthat. (SMP) 
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Formgren menar att begreppet (som det används bland annat av media) är ”luddigt” och hon är skeptisk till 

inskränkningar i yttrandefriheten eftersom mycket av näthatet redan ”borde gå att beivra med dagens 

lagstiftning”, med brottskategorier som förtal, förolämpning, samt hets mot folkgrupp. Hon påpekar också 

att olaga hot är ett brott även på nätet (SMP).  

 

Denna undersökning använder sig av begreppet just på grund av dess sammanfattande egenskaper och med 

ordet näthat syftas här på dels UG:s beskrivning samt Formgrens, med fokus på tredje stycket, ”kränkning 

mot offentlig person[...]”. Detta för att båda beskriver fenomenet på ett tydligt och relevant sätt för 

undersökningen. (SMP, UG). 

 

I Skrivbordskrigarna, skriven av journalisten Lisa Bjurwald, undersöks hur extrema grupper (exempelvis 

främlingsfientliga) använder internet som ett maktmedel bland annat via hat, hot och informationsspridning. 

Boken börjar med ett exempel på näthat riktat mot författaren själv: 

 
UR DISKUSSIONSTRÅDEN ”SKVALLER om journalisten Lisa Bjurwald?” på Flashback.org: 

 

Skulle knappast tacka nej till att straffknulla den här korkade horan och lägga min ariska säd i munnen på 
henne. 

7 juni 2011 

 

Skulle inte förvåna mig ett endaste dugg om hon är en rasförrädare med tanke på all psykotiskt pladder hon 

spyr ut sig. 

5 juli 2011 

 

Nackskott..anser jag.. 

10 juli 2011  

(Bjurwald 2013:09) 
 

Poängen med citatens inkluderande är här desamma som hos Bjurwald, ett tydligt sätt att illustrera hur hatet 

kan se ut. Hon hävdar att ”det virtuella hatet” och nätextremismen är en avgörande fråga för vår framtid på 

internet, inte minst eftersom nätet på många sätt blivit allt mer i symbios med vårt liv i ”verkligheten” 

utanför internetvärlden (Bjurwald 2013:11 och 2013:12). Samtidigt uppstår nya säkerhetshot på nätet, vilket 

aktualiserades i Anders Behring Breiviks fall av högerextrem terrorism (Bjurwald 2013:15). Bjurwald menar 

att det finns ett stort hat mot journalister från extremhögern och att det ofta riktas mot kvinnliga 

journalister. Enligt henne har internet gjort att hatiska mejl och kommentarer ökat till ”överväldigande 

proportioner” (Bjurwald 2013: 47). Bjurwald hävdar att Breivik och hans anhängare ser journalister som 

fiender och motiverade måltavlor för både verbala och fysiska attacker och anser att de borde dödas 

(Bjurwald 2013:52). Under rättegången erkände Breivik att hans ursprungliga terrormål var den norska 

journalistkonferensen Skup. Han ska också ha haft ”dödslistor” över ”förrädare” som han ansåg borde 

avrättas och i översta kategorin återfanns chefredaktörerna på tidningarna Verdens Gang och Aftenposten 

(Bjurwald 2013:53).   
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I debatten om näthat har det kommit fram att en del skribenter anser att hat är något som ingår i jobbet och 

något ”man får tåla”. Enligt Bjurwald blir man som journalist avtrubbad och van vid hot och kränkningar. 

Journalister påverkas dock av det, i olika skala och hon tror att det kan leda till självcensur och att vissa 

”känsliga” ämnen undviks (Bjurwald 2013:232). Alla 231 skribenter som tillfrågats säger att de ”tänker efter” 

eller är mer försiktiga när de skriver om ett ämne som kan generera näthat (Andersson & Andersson 2011: 

25f). Det är problematiskt ur demokratisynpunkt när anonyma hatare får diktera villkoren för journalistiken 

(se kap.2.2). Samtidigt kan det vara svårt att se vilka konsekvenser näthat kan få och hur en individ kan 

påverkas av näthat, som Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund jämför med misshandel: 

 

Jag menar, en fysisk misshandel leder till skador. Men de skador en kränkning på nätet kan leda till, de kan 

vara precis lika djupa och svåra. Och det kanske man inte riktigt har förstått (Bjurwald 2013:217).  

 
2.5 Det anonyma hotet 
 

Internet har blivit något av en frizon för extremister, detta på grund av dess möjliggörande av kommentering, 

åsiktsspridning och interaktion med andra (Bjurwald 2013:68, jfr Hadenius, Weibull och Wadbring 

2009:126-27). Det har gett obegränsade möjligheter till propagandaspridning, rekrytering och 

kommunikation. I och med internets utbredning kan miljontals människor nås utan risker för upptäckt eller 

identifiering. På grund enkelheten till anonymisering på nätet gör det att åtal är svårt och sällan görs 

(Bjurwald 2013:68, jfr Hadenius, Weibull och Wadbring 2009:18). På internetforum och högerextrema 

hemsidor hängs journalister och meningsmotståndare ut med bostadsadress, namn och var barnen går på 

dagis (Bjurwald 2013:90). Samtidigt är det svårt att fälla hatarna för något brott, de är ofta svåra att spåra. 

Dessutom är hoten svårtolkade och urskiljningen mellan tomma hot och verkliga nästintill omöjliga. Ofta 

väljer hotarna en otydlig formulering så att även ifall de skulle identifieras vore det svårt att sätta dit 

personen för brott (Bjurwald 2013:156). Bjurwald stödjer allas rätt till yttrandefrihet, även de radikala och 

extrema, men undrar om det är rätt att göra det på ett sätt som får människor att känna sig hotade, förföljda 

och uthängda (Bjurwald 2013:165). Hon påpekar att det är samma lagar som gäller på nätet som i resten av 

samhället, samtidigt som få anmälningar leder till åtal eller dom. Anonymiteten gör det i princip omöjligt för 

polisen och brottsbekämpare att komma åt hatarna (Bjurwald 2013:181 och 2013:209).  

 

3. Metod och material 

Metodologiskt bygger studien på en kvalitativ intervjustudie där resultaten ska jämföras med, och analyseras 

mot, normativ teori i form av befintlig litteratur och empirisk forskning. 

 

3.1 Val av studie 
 

Professor Jan Trost säger i Kvalitativa intervjuer, att inför en studie behöver forskaren överväga om den ska 
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vara kvalitativ eller kvantitativ. Studiens syfte bestämmer valet av metod som ska ske ”i anslutning till val av 

teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen”. Enligt Trost är en kvalitativ studie att föredra om 

man vill se på vilka mönster som kan kopplas till ett fenomen eller ämne, i ett samhälleligt perspektiv. Ofta 

ställs dessa angreppssätt mot varandra, då det kvantitativa: ”analyserar relationer mellan variabler och inte 

mellan människor” (Trost 2010:25ff, jfr Denscombe 2009:319ff).  

 

Studien använder sig av en kvalitativ metod eftersom den lämpar sig bäst i förhållande till syfte och 

frågeställningar, då den är mer inriktad på att undersöka mönster och upplevelser för en förståelse i ett 

större perspektiv (Trost 2010:32f, jfr Denscombe 2009:321f). Resultaten från de kvalitativa intervjuerna 

kommer först att jämföras med varandra och sedan med normativ teori i form av befintlig litteratur och 

empirisk forskning. 

 

3.2 Forskarrollen 
 

Uppgiften som forskare kräver en analys av den egna rollen i ett vetenskapligt sammanhang 

(Larsson:2010:74). I intervjuerna intog intervjuaren en ”lärlingsroll” (Østbye 2003:104), grundad i Sokratisk 

intervjumetod i enligt med den så kallade barnmorskemetoden. Genom att ställa vad som i allmänt tal kallas 

”dumma frågor” (frågor som man vet svaret på), tvingar Sokrates den intervjuade (informanten) att fundera 

och komma till egna insikter i frågan och formulera ett svar (Wadenström, jfr Kvale & Brinkmann 2009:46). 

Samtidigt finns det risker med personliga intervjuer, då undersökningar hävdar att informanter svarar olika 

beroende på hur de uppfattar intervjuaren (Larsson 2010:244f, jfr Denscombe 2009:269). Därför krävs en 

medvetenhet hos intervjuaren och en genomtänkt hållning, som är så neutral och artig som möjligt. 

Samtidigt är också viktigt att se till att intervjusituationen känns trygg för att säkerställa att respondentens 

(informanten) har möjlighet att ”ge ärliga och fullständiga svar” (Denscombe 2009:44, 239 och 244f). För att 

tillgodose dessa grundförutsättningar (minskad intervjueffekt och god intervjusituation), intog intervjuaren 

en neutral men samtidigt empatisk och öppen hållning (jfr Trost 2010:56f). 

 

3.3 Urval 
 

För studien valdes fem informanter ut och intervjuades för att besvara studiens frågeställningar. Antalet 

informanter berodde på studiens syfte och på de frågeställningar som skulle besvaras. Antalet informanter 

var inte för litet då det kan leda till att man inte får möjlighet att uttala sig om den population som studeras. 

Det var inte heller ett för stort antal informanter då det kan förhindra mer djupgående tolkningar av 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009:129, jfr Trost 2010:143ff och Ryen 2004:77f och 85ff ) . 

 
3.3.1 Urval av informanter 

 

I studien användes ett strategiskt urval, delvis blandat med snöbollsurval (Denscombe 2009:38f) i valet av 

informanter. Informanterna valdes strategiskt efter relevans för studien (Esaiasson 2009: 216, jfr 
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Denscombe 2009:37f, Larsson 2010:61f, Trost 2010:33,137). Ann Persson valdes efter tips från DN-

medarbetare via så kallat snöbollsurval (Hartman 2004:285f), samt eftersom hon ansågs ha relevant 

information för studien. Andra delen av informanter valdes utifrån att de dels är verksamma inom andra 

journalistiska medier (teve), samt på lokalnivå istället för riksnivå. Detta för att en variation av urval ska 

uppnås samtidigt som ”[u]rvalet ska vara heterogent inom en given ram [..]”(Trost 2010:137f).  

 

De som intervjuades var Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter och Helena Giertta, chefredaktör och 

ansvarig utgivare för journalistförbundets tidning Journalisten (Journalisten.se 2013). Giertta valdes på 

grund av att hon som ansvarig utgivare på tidningen Journalisten representerar journalistbranschen och har 

en fot inom journalistiken, men också som en branschtidning granskar densamma utifrån. Hon 

kommenterar och debatterar också aktuella ämnen och kan därför ses som ett möjligt mål för näthat. Björn 

Wiman (DN) valdes på grund av att han dels är verksam på en stor rikstidning och dels i sin position som 

krönikör och debattör kan tänkas ha erfarenhet av näthat. Efter intervjun tillfrågades Wiman om tips på 

andra relevanta informanter och han frågade då kollegan Sanna Torén Björling. Hon föreslog i sin tur 

nyhetsreportern Ann Persson (på DN:s nyhetsredaktion) som valdes genom snöbollsurval och på grund av 

att hon under en lång period skrivit om flyktingfrågor och haft erfarenhet av näthat. Hon intervjuades 

samma eftermiddag. På lokalnivå valdes Johan Everljung och Josefine Holgersson från Västerbottensnytt 

(SVT). Dessa valdes via snöbollsurval genom tips gällande en diskussion om näthat som Publicistklubben i 

Norra Norrland hade den 13 februari 2013, där de medverkade. De valdes också på strategiska urvalsgrunder 

då de båda har erfarenhet av näthat på olika sätt, bland annat med ett inslag om lucia-firande som tas upp i 

resultatdelen (Publicistklubben i Norra Norrland). Everljung och Holgersson kontaktades först via mejl och 

sedan via telefon. Först bestämdes att intervjuerna skulle göras på SVT:s kontor i Umeå, men efter att 

Holgersson plötsligt sjukskrevs kunde enbart Everljung intervjuas personligen. Efter telefonkontakt på 

kvällen den 21 mars bestämdes att telefonintervjun skulle ske dagen därpå. Intervjumanualen skickades ut 

till Holgersson samma kväll för att se till att hon skulle få liknande förförståelse som övriga. Telefonintervjun 

med Holgersson spelades in och transkriberades i likhet med övriga informantintervjuer. 

 

3.4 Studiens genomförande 
 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av de kvalitativa intervjuerna med de fem informanterna som är 

yrkesaktiva journalister på olika redaktioner. Genomförandeprocessen beskrivs från kontaktskapande till 

insamlandet och transkribering av material (empiri).  

 

3.4.1 Kvalitativa informantintervjuer 

  

Vid kontaktskapande mejlades informanterna angående syftet med undersökningen, sedan bokades tid och 

plats för respektive intervju (jfr Esaiasson 2009:301). Dagen innan varje intervjutillfälle skickades en 

påminnelse via e-post, där frågorna inkluderades. Det gjordes för att påminna informanten om den inbokade 

intervjun och för att minska risken att intervjun glömdes bort (Esaiasson 2009:269). Detta gällde alla 
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informanter utom Ann Persson, som tillfrågades på plats, samt Josefine Holgersson som på grund av 

sjukskrivning var hemma och hörde av sig kvällen innan och bokade in en intervju per telefon. Dessa hade 

således inte samma möjligheter till förberedelse. Samtidigt skickades frågorna ut till övriga informanter 

eftermiddagen innan intervjun, så skillnaden i förförståelse ses inte som för stor. 

 

Intervjumanualen utformades från frågeställningarna samt studiens teoretiska utgångspunkter. Manualen 

inleds med information om frågornas syfte och en liten bakgrund i ämnet. Frågorna delades in i tre olika 

teman. Inledningsvis ställdes uppvärmningsfrågor kring informantens roll samt bakgrundsfakta kring 

dennas yrkesutövning. Sedan ställdes tematiska frågor om ämnet, varav många kompletterades med 

följdfrågor för att få tydligare och mer detaljerade svar. Intervjumanualen avslutades med att fråga 

informanten om den hade något att tillägga för att ytterligare komplettera den tidigare informationen samt 

om det var okej att återkomma med frågor (Ryen 2004: 47ff). 

 

Vid utformning av intervjufrågorna skapades två intervjumanualer, (se bilaga 1 och bilaga 2). Den ena som 

skickades till informanterna innehöll uppvärmningsfrågor, tematiska frågor och avslutande frågor. Den 

andra användes av intervjuaren under intervjun och den innehöll även teoretiska utgångspunkter för varje 

fråga. Detta underlättade för intervjuaren att kontrollera vilken frågeställning samt teoretisk utgångspunkt 

som respektive intervjufråga handlade om. 

 

De kvalitativa informantintervjuerna genomfördes i form av semistrukturerade, personliga intervjuer 

(Denscombe 2009:234f, jfr Larsson:2010:55f, 65f). Detta gällde med undantag för intervjun med Josefine 

Holgersson (se kap.3.7). Intervjuerna gjordes på plats med personen, främst på informantens arbetsplats. 

Platsen valdes av informanterna själva, oftast av bekvämlighetsskäl. En anledning till valet var också att 

informanten kan tänkas känna sig tryggare i en välkänd miljö än i en okänd (Trost 2010:65f). Alla intervjuer 

spelades in för underlag. Varje intervju tog mellan cirka 45 minuter och en timme. Under intervjutillfällena 

lades fokus på samtalet. För att skapa en dialog så ställdes följdfrågor samt tolkande frågor för att förtydliga 

det informanten menade. För att inte begränsa informationen ställdes öppna frågor som gav informanten 

möjlighet att tala öppet kring den ställda frågan (Esaiasson 2009:298F, jfr Denscombe 2009:221 ).  

Intervjuerna grundades i manualens struktur men informanterna tilläts påverka samtalets för att en så bra 

intervjusituation som möjligt skulle uppstå (Denscombe 2009:44). Dock såg intervjuaren till att alla frågor 

kunde bli besvarade. Informanten kunde även styra frågornas ordningsföljd som passade in i den 

information som förmedlades och följdfrågor formulerades beroende på det tidigare svaret. Intervjuerna 

hade därför en låg grad av standardisering (Trost 2010:19).  

 

3.4.2 Samtalets metodik 

 

Samtal blir olika beroende på personerna, varje person för ett samtal och tolkar individuellt. Olika personer 

för samtal på olika sätt och varje person har en individuell tolkningsförmåga. Därför kan det vara av vikt att 

påpeka att samma person höll i intervjuer med respektive informant, vilket minskar påverkande faktorer på 
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empirin (Trost 2010:58ff). Transkriberingen av intervjuupptagningarna skedde inom några dagar efter 

intervjuns genomförande, detta för att säkerställa att den fortfarande var klar i minnet för att få med även 

icke-verbal kommunikation som kan vara av vikt för att säkerställa en så ”rättvis” bild av intervjun som 

möjligt (Denscombe 2009:259f, jfr Larsson 2010:69). Samtidigt påpekar Denscombe också att ”[m]änniskor 

är lika ärliga vid telefonintervjuer..” och att en del forskare ifrågasätter antagandet att intervjuer ansikte mot 

ansikte ger mer tillförlitliga data (Denscombe 2009:30). 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

Den valda metodens karaktär ledde automatiskt till bättre validitet framför högre reliabilitet för denna 

studie. Det berodde på att den kvalitativa intervjumetoden medför tolkning av resultat och unika 

intervjusituationer vilket påverkar möjligheten att replikera, därför fokuserade denna studie mer på att mäta 

det den avser att mäta än att uppnå hög reliabilitet (Repstad 2007:22F och 127). För att uppnå hög validitet i 

denna undersökning, formulerades utförliga och noggranna intervjufrågorna utifrån frågeställningarna samt 

de teoretiska utgångspunkterna som låg till grund för studien. På detta sätt skapades operationella 

indikatorer till intervjufrågorna och detta i sin tur skapade relevanta intervjufrågor som kunde ge den 

information behövdes för att besvara frågeställningarna (Esaiasson 2009:58ff ). Det gällde även vid val av 

intervjupersoner, att de kunde bidra med relevant information för denna studie (Ryen 2004:83). Dock 

arbetades med studiens reliabilitet genom att samma person höll i alla informantintervjuer, samt att alla 

dessa spelades in till underlag för eventuella prövningar av studien (Esaiasson 2009:302). 

 

3.6 Bortfall 
 

I denna studie förekom det två bortfall. En där en hänvisad informant inte kunde nås. Efter veckor av 

kontaktförsök (bland annat via mejl och twitter), valdes informanten bort. En annan informant tyckte sig 

inte vara relevant och hade inget att säga i ämnet. Båda valdes därför bort till förmån för två andra lika 

passande informanter (Esaiasson 2009:210). 

 
3.7 Metodproblem 
 

För studien gjordes personliga intervjuer med informanterna. Denna form av intervju valdes utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (se kap.4.1). Personliga intervjuer kan ge en djupare bild och förståelse av 

informanten och intervjusituationen. En del forskare menar att de möjliggör till visuella signaler som 

uppmuntrar svarspersonen att uttrycka sig fullständigt. Samtidigt finns det en viss problematik med detta val 

då det kan leda till att intervjun påverkas av intervjuaren, den så kallade ”intervjuareffekten” (se kap.3.2).   

 

Alla intervjuerna gjordes personligen genom att träffa informanten utom Josefine Holgerssons intervju, som 

på grund av sjukskrivning var hemma och inte hade möjlighet att ses. Holgersson hörde av sig kvällen den 21 
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mars och bokade in en intervju per telefon till dagen efter. Holgersson och Persson hade inte samma 

möjligheter till förberedelse då Persson inte fick tillgång till frågorna förrän vid intervjutillfället (se 

kap.3.3.1). Samtidigt skickades frågorna ut till övriga informanter endast eftermiddagen innan intervjun, så 

skillnaden i förförståelse ses inte som för stor.  

 

I och med att Holgerssons intervju gjordes per telefon försvann fördelarna som en personlig intervju medför, 

men fördelarna med att inkludera intervjun sågs som större än nackdelarna. En studie bestäms av praktiska 

omständigheter och ibland inträffar saker som ingen rår över. Därför menar Trost att det kan vara en lösning 

att göra telefonintervjuer. Samtidigt pekar han på att man då måste vara medveten om det som förloras i 

jämförelse med personliga intervjuer (Trost 2010:108). Denscombe hävdar å andra sidan att ”[m]änniskor är 

lika ärliga vid telefonintervjuer..” och att trots att den visuella kommunikationen försvinner så finns det 

”personliga” inslaget kvar och att forskare ifrågasätter antagandet att intervjuer ansikte mot ansikte ger mer 

tillförlitliga data (Denscombe 2009:30). 

 

De dokumenterade intervjuerna transkriberades sedan noggrant för att bekräfta vad informanten sade 

(Esaiasson:2009:302). 

 

4. Empiri och analys 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade materialet från de genomförda (kvalitativa) intervjuerna samt 

resultat och analys från desamma. Med hjälp av materialet (intervjuer, och litteratur) syftar studien att ge en 

bild av hur näthatet påverkar journalistiken och vilka konsekvenser det får för journalisters yrkesutövande. 

 

4.1 Presentation av informanterna 
 

Helena Giertta 
Helena Giertta är chefredaktör, ansvarig utgivare och verkställande direktör för journalistförbundets tidning 

Journalisten. Förutom att arbetsleda ansvarar hon för webben och ekonomin. Hon skriver också ledare och 

ibland profilintervjuer. Hon har varit verksam i 25 år och har jobbat band annat som kommunreporter, 

nöjesreporter, kulturredaktör, tv-reporter, samt varit redaktionschef och debattredaktör. Hon har ingen 

formell journalistutbildning. Hon intervjuades på sitt arbetsrum på Journalistens kontor i Stockholm den 6 

mars 2013. 

 

Björn Wiman  
Björn Wiman är chef för kulturredaktionen på Dagens Nyheter. Han leder arbetet vid kulturredaktionen och 

se till att den drivs i enlighet med DN:s publicistiska linje. Han skriver en kolumn varje söndag och skriver 

ibland även intervjuer, essäer och kritik. Wiman arbetade tidigare nio år på Expressen som 

redaktionssekreterare och som biträdande kulturchef . Han har också jobbat som frilansskribent och 
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förlagsredaktör. Han har ingen formell journalistutbildning. Han intervjuades på sitt kontor på DN:s 

kulturredaktion i Stockholm den 6 mars 2013. 

 
Ann Persson 

Ann Persson är allmänreporter på nyhetsredaktionen, Dagens Nyheter. Sedan runt fyra år tillbaka skriver 

hon om flyktingfrågor. Hon bevaka flyktingfrågan och har jobbat i snart 25 år på DN. Innan dess arbetade 

hon på Ekot (nyheterna i Sveriges Radio). Hon har ingen formell journalistutbildning. Hon intervjuades i ett 

mötesrum på DN:s nyhetsredaktion i Stockholm den 6 mars 2013. 

 

Johan Everljung 
Johan Everljung är redaktionschef på SVT:s nyheter i Umeå, och ansvarig utgivare för Västerbottensnytt och 

rikssända nyhetsprogram Sverige. Förutom detta sitter han också med i Sverigeledningen på SVT i 

Stockholm och jobbar med webbutveckling. Sedan 1991 har han jobbat som journalist mest på tidning inom 

områden som sport, nöje, nyheter och webb. Innan han började på SVT arbetade han på 

Västerbottenskuriren och vk.se, där han var nyhetschef och tillförordnad utgivare innan han började på SVT 

för två år sedan. Han har det publicistiska ansvaret på SVT i Umeå och jobbar aktivt med i inriktningen av 

nyhetsarbetet nära journalistiken. Han är utbildad på Journalist-programmet i Sundsvall. Han intervjuades 

på sitt kontor på SVT i Umeå den 18 mars 2013. 

 
Josefine Holgersson 
Josefine Holgersson är nyhetsreporter på Västerbottensnytt, på SVT i Umeå. Hon har jobbat på SVT i elva år 

och varit verksam som journalist i totalt 20 år. Hon började på Sveriges Radio och har även jobbat på 

tidningen Sydnytt. Hon är utbildad på Strömbäcks Folkhögskola och har även läst enstaka kurser på JMK 

(Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms Universitet). Hon intervjuades 

per telefon den 22 mars 2013. 

 

4.2 Resultat och Analys 
 

I denna del presenteras tolkningarna av resultaten samt analysen av desamma under respektive rubrik. 

 

4.2.1 Journalistikens uppdrag 
 

Journalistik består utav att man gjort research, att man har ett förhållningssätt till materialet där man 

kontrollerat att det stämmer och är relevant och att flera sidor hörs. Helena Giertta 2013-03-06 

 
Resultat 
Alla informanter var överens om journalistikens vikt för ett demokratiskt samhälle och de flesta menade att 

demokratin bygger på den (Giertta) och att den är ”helt avgörande” (Persson). Wiman menade att 

journalistiken är ”en av de grundläggande pelarna i en demokrati” och tillägger att utan den ”... skulle det 
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kanske inte ens finnas något samhälle, i en mer abstrakt bemärkelse.” . I princip alla var överens om att 

journalistiken ska vara ”sann och relevant” (uttalat hos Giertta, Wiman och Everljung). Ann Persson ansåg 

att den ska vara relevant och både hon och Josefine Holgersson ansåg att det är viktigt att sträva efter 

objektivitet. Alla tycker den viktigaste uppgiften är att informera medborgarna så att de kan göra 

välgrundade demokratiska val (uttalat hos Giertta, Wiman, Persson). Everljung sade att de ska ”företräda 

den lilla människan” och Holgersson att de ska ge underlag så att ”den lilla människan har möjlighet att vara 

med och påverka”. Alla var också överens om att en viktig del av journalistikens uppdrag är granskningen av 

makten.  

 

Giertta menar att det finns problem med dels ett ”journalisthat” och att journalisterna har ”sämre 

självförtroende” än tidigare och att det måste återerövras för att de inte ska bli ”tillbakapressade” av 

lobbyister, pr-folk och kritiker mot ”pk-journalister” (politiskt korrekt). Hon sade också att journalistiken 

inte ska vara en del av makten, vilket vissa kritiserat och påstått att den är, och kunde inte heller se något 

alternativ till fri press för de uppgifter som demokratin kräver. Samtidigt sade hon att det finns ett 

”grundförtroende” för journalistiken. Everljung sade att det ”klassiska uppdraget” fortfarande gäller och 

behövs mer än tidigare samtidigt som det är hotat av besparingar och mindre tid, vilket Holgersson också 

instämmer i.  

 

Everljung lyfter fram två problem för journalistiken, dels visar forskning att vår demokrati bygger på 

morgontidningsläsande och när det nu minskar ”naggas” vårt demokratiska system i kanten eftersom 

medborgarna blir mindre kunniga. Det kan i sin tur leda till att det blir en mindre grupp som konsumerar 

mer, medan en ökande grupp aktivt väljer bort information, vilket då blir ett demokratiproblem. Han sade 

också att ju färre redaktioner som har ”kraft att granska”, desto oftare kan det bli fel i journalistiken och 

svårare att granska annan journalistik. Everljung tyckte också att branschen varit för slapp med sin 

självreglering och att det är viktigt att ha ett aktuellt och transparent pressetiskt system, där han skulle vilja 

se en gemensam medieombudsman som har hand om både tryckt media, etermedia och webb till skillnad 

från hur det ser ut idag. 

 

Analys 
Teorin beskriver hur journalister arbetar och vad som utgör dess yrkesroll i ett demokratiskt samhälle. Den 

vill också ge en bild av vad som utmärker journalistik är i förhållande till annat medieinnehåll för att svara på 

frågan: vad är journalistik? I korthet lyfte teorin fram journalistikens viktiga uppdrag i demokratin: att hålla 

medborgarna informerade så att de kan utöva sin demokrati, lyfta fram olika åsikter och granska ”de 

inflytelserika” i samhället. Strömbäck med flera, framhöll journalistikens och samhällets ömsesidiga 

beroendeförhållande men samtidigt problematiken med mediernas begränsade utrymme och 

produktionsvillkor innebär att den aldrig kommer var helt överensstämmande med verkligheten (se kap.2.2). 

 

Informanterna höll med om bilden som medieforskarna med Strömbäck i spetsen målade upp; av 

journalistikens symbiotiska relation till demokratin och det svenska samhället (se kap.2.2). Det finns ett 
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”uppdrag” eller ”socialt kontrakt” där journalistiken ska vara ”sann och relevant”, företräda och informera 

medborgarna och granska makten och det är viktigare än någonsin. Flera talar om ett hat mot journalister 

och då främst mot kvinnor, andra ansåg att det var en ny form av kvinnohat och oberoende av ämnesområde 

eller yrke. Journalistiken är under hård press från dels pr-folk och andra som har en agenda och är hårt 

kritiserad, samtidigt som den innehar ett ”grundförtroende” hos befolkningen.   

 

De slående likheterna visar att det finns en gängse bild av vad journalistik är och hur dess demokratiska 

uppdrag ser ut. Den kan kopplas till de gemensamma yrkesetiska regler som Journalistförbundet tagit fram 

och att den ”klassiska” synen som återfinns hos bland annat Kovach och Rosenstiel, fortfarande gäller för de 

verksamma inom branschen (se kap.2.2). Samtidigt togs flera problem upp som inte återfanns i teorin, 

exempelvis journalistikens försämrade självförtroende som ihop med dagens medieutveckling med färre 

redaktioner med kraft att granska och mindre tid, kan leda till att den djupa och ifrågasättande journalistiken 

kan försvagas. En konsekvens av detta kan bli att viktig granskning av exempelvis den politiska makten 

uteblir och att medborgarna vilseleds och inte kan göra välgrundade, demokratiska val. Enligt forskning som 

lyftes i intervjuerna så grundas vårt demokratiska system på ett brett morgontidningsläsande och i takt med 

att läsandet minskar, blir medborgarna sämre informerade och det bildas två grupper, en liten som 

konsumera stort och en större som missar viktigt samhällsinformation. Vad detta kan få för konsekvenser för 

demokratin är svårt att säga i nuläget, men det är tydligt att det finns ett problem. Giertta tyckte 

självgranskningen internt fungerar bra medan Everljung kritiserade också dagens pressetiska system som 

omodernt och otydligt och ville se en gemensam medieombudsman för både tv, eter- och printmedia. 

Tillsammans skulle detta kunna leda till att förtroendet för den fria pressen urholkas. Samtidigt är frågan 

som Giertta ställde sig högst relevant: Finns det något alternativ till fri press? Om inte så skulle det eventuellt 

behövas en statushöjning och en självförtroende-boost för att journalistiken ska stärka sin position och 

bättre kunna uppfylla sitt uppdrag. 

 

4.2.2 Journalistikens villkor 
 

Den stora utmaningen inför framtiden för journalistiken som helhet, är att se till att den fortfarande har 

pengar att betala sin självständighet med. Björn Wiman 2013-03-06 

 

Resultat 
Björn Wiman sade att en av journalistikens grundfunktioner är att ”skapa problem för samhället” och ”klä av 

dess förgivettagna sanningar”. Han gav som exempel på journalistikens funktion bilden av en konflikthärd, 

där några flyr därifrån medan journalisterna är på väg dit. Holgersson sade att svenska journalister ska vara 

tacksamma för att det i Sverige finns mycket data tillgängligt via offentlighetsprincipen, men sade också att 

trots detta går inte alltid media på djupet och gör då ett dåligt jobb. Giertta sade att journalistiken inte ska 

vara en del av makten, vilket vissa kritiserat och påstått att den är. Informanterna är relativt överens när det 

gäller vad som skiljer journalistik från övrigt medieinnehåll. Giertta sade att det krävs ett journalistiskt 

förhållningssätt med research och kontroll av fakta, relevans och att flera sidor hörs, vilket Persson instämde 
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i och kan jämföras med det Everljung kallade ”redaktörat material”. Holgersson sade att journalistiken har 

krav på saklighet och ska belysa frågor ur olika vinklar, medan Wiman sade att den har ett uppdrag att 

”berätta något som ingen redan visste”. 

 

Alla var överens om att den viktigaste frågan för journalistiken är dess ekonomiska förutsättningar. Ann 

Persson menade att det är stor skillnad idag med mindre annonsintäkter och mindre plats i tidningen och 

hoppas på nya möjligheter för en djupare journalistik på nätet med nya betalningssystem. Hon märker ett 

tydligare fokus på tidningen som en produkt som ska säljas, istället för att mer koppla den till dess 

demokratiska uppdrag, men sade samtidigt att hennes personliga arbetssätt inte förändrats.  

 

Everljung talade om ett ökat tryck från andra fält (exempelvis pr-byråer och företag) som vill ”komma in” 

eller efterlikna journalistik, med artikel-liknande annonser i tidningar. Han menade att det kan göra det 

svårt för konsumenten att se skillnad däremellan och att det ”naggar” på trovärdigheten och förtroendet för 

journalistiken. Han oroas över att om mediebranschens utveckling fortsätter, med färre anställda som ska 

göra mer så ökar risken för misstag och förtroendet minskar. Giertta håller med men tror att ett stort hot mot 

journalistikens oberoende är journalisters otrygga anställningar (med bland annat projektanställningar och 

bemanningsföretag som etablerats), och att det kan leda till att ett ”journalistiskt proletariat” bildas där den 

enskilda journalisten får svårt att stå emot ekonomiskt och vara självständig. 

 

Informanterna tyckte alla att journalistikens självständighet och oberoende är viktig och hänger samman 

med dess finansiering. Wiman menade att självständigheten fungerar eftersom ”den traditionella 

finansieringen” med läsare och annonsörer för tidningarna och avgiften för public service, fortfarande 

fungerar, men anser samtidigt att finansieringen är den stora utmaningen inför framtiden. Om banker och 

pr-byråer startar egna tidningar och finns risker att den journalistiken ersätter eller dominerar den 

journalistik som skapas och att den gamla finansieringsmodellen inte finns kvar. 

 

De flesta var överens om att journalistiken aldrig kan vara helt självständig utan måste få vara en del utav 

samhället för att ha något intressant att berätta. Däremot ska den sträva mot att vara självständig och 

oberoende. De flesta ansåg att journalistiken lyckas i sin självständighet och Giertta sade att 

självständigheten upprätthålls genom journalisters ifrågasättande av varandra (och med instanser som 

Allmänhetens Pressombudsman). Everljung tyckte att det pressetiska systemet behöver uppdateras (se 

kap.4.2.1).  

 

Både Everljung och Wiman talade om vikten att journalistiken följer med samhällsutvecklingen, utan att bli 

okritisk mot sin egen tid. Samtidigt menade Everljung att journalistiken ibland går för långt för att bevisa sin 

självständighet och inte vågar ta upp vissa saker som anses för nära kopplade till de anställda på 

redaktionen. Han ansåg att media inte speglar området den ska bevaka och pekar på problematiken med att 

sammansättningen av redaktionerna sällan är representativ och tyckte att media har ett stort ansvar och 

problem att jobba med. Han vidhöll att de journalistiska reportagen som görs är objektiva, det är en 



 

 
Håll käften! Näthotet mot demokratin av Calle Ekblom Käck 22 

förutsättning, men att det inte går att vara helt objektiv som människa. Holgersson var inne på samma spår 

och tror att det största hotet mot att avspegla hela samhället är bekvämlighet och att journalistiken lätt 

hamnar i den vita medelklass som ofta journalisterna tillhör och att vissa ämnesområden inte berörs. Hon 

sade också att den höga hastigheten gör att det lätt blir fel och att man inte kan kräva perfektion, men att 

felaktigheter korrigeras.  

 

Giertta trodde inte heller att objektivitet är möjligt och sade att det inte finns som krav bland 

journalistförbundets yrkesregler, utan att journalistiken speglar samhället genom att välja vad som är 

relevant och spännande. Wiman tyckte att det är självklart att nyhetsjournalistiken ska ha ambitionen att 

vara objektiv, men sade samtidigt att annan journalistik (som kulturjournalistik och opinionsjournalistik) 

strävar efter att ge en subjektiv bild och han tror att svensk journalistik rent generellt är på väg i en mer 

subjektiv riktning. 

 

Analys 
Sammanfattningsvis tog teorin upp journalistikens yrkesvillkor som beroende på teknologiska och 

ekonomiska villkor. Den lyfte också fram att journalistiken bara är ett slags medieinnehåll och till formen 

beroende av dels självständighet från den politiska makten, samt de demokratiska pressfriheter den innehar. 

Syftet med kapitlet i stort var att ge en bild av vilka förutsättningar, bland annat ekonomiska som 

journalistiken jobbar utifrån (se kap.2.3).  

 

Både resultaten och teorin var överens om synen på journalistikens förutsättningar, förutom gällande 

ekonomins vikt och finansieringsproblemet, som informanterna ansåg var viktigare än vad som framfördes i 

forskningsteorin. Detta eftersom de lever med problemet i sin vardag på ett annat sätt än forskarna. 

Informanterna lyfte fram problematiken med en framtida finansiering, då tidningsläsandet gått ner och nätet 

blivit en konkurrent istället för en ny inkomstkälla. Mediabranschens utveckling, med mindre redaktioner 

som ska göra mer, en växande arbetslöshet hos yrkeskåren och otrygga anställning och bemanningsföretag är 

några av hoten som tas upp. Det kan betyda att för att journalistiken ska kunna vara självständig i 

fortsättningen krävs en fungerande finansieringsmodell och det är ett problem som branschen måste se över. 

I nuläget börjar allt fler tidningar ta betalt och sätta in en så kallad ”betalvägg” (ett inloggningssystem) för 

sina nättidningar, men frågan är om det är den långsiktiga lösningen. Samtidigt framfördes internets 

möjligheter, exempelvis går det att blanda olika medieformat som tv, ljud och text (vilket många satsar på) 

och det fins inte samma begränsade omfång utan finns möjlighet till längre och djupare journalistik.  

 

Journalistiken lever i symbios i vårt samhälle, vilket både Strömbäck med flera och informanterna nämnde, 

och den verkar efter dess förutsättningar med samma krav på lönsamhet som andra (se kap.2.3). Samtidigt 

lyfte informanterna att det blir problem när den blir en ”produkt” och att det kan leda till att dess 

demokratiuppdrag får stryka på foten för ”klickmonster” eller det som ”folket” vill ha. Svensk journalistik har 

unika yrkesförutsättningar i och med de pressfriheter som lyfts fram men de är under press från olika 

intressegrupper och yrket kritiseras ständigt, trots att det finns ett ”grundförtroende” för journalistiken. Att 
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mediakonsumtionen minskar i vissa former kan i förlängningen tolkas som att medborgarna och läsarna inte 

önskar eller anser sig behöva, pressens demokratiska uppgifter, samtidigt visar forskning på det motsatta.  

 

4.2.3 Näthat som begrepp 
 

Det är en form [av hot] där du kan tysta reportrar och andra människor genom att använda den 

spridningsformen med obehaglig information. Johan Everljung 2013-03-18 

 

 
Resultat    
Majoriteten av informanterna menar att näthat är en ny form av det hat som alltid funnits men att det nu via 

nätet fått ett nytt ”instrument” (Wiman) och ”publiceringsverktyg” (Everljung) för att formulera och sprida 

hat (uttalat hos Wiman , Persson, Everljung, Holgersson). Många tycker också det är ett problematiskt 

begrepp just eftersom det är så brett (uttalat hos Everljung, Persson och Wiman). Giertta sade att det finns 

problem med ett hat mot journalister från olika intressegrupper. Hon ville se en uppdelning mellan näthat 

och näthot, även om de ligger väldigt nära varandra. Hon menade att hat och kritik är något som journalister 

”får ta” medan hot aldrig kan accepteras (Giertta). De andra instämde och hävdade att det ingår i yrket att få 

kommentarer om att man är ”dum i huvudet” och ”svagbegåvad”. Giertta förtydligade dock att det inte kan 

krävas av alla journalister eftersom ”vissa tar hemskt illa vid sig” och ändrade sig till att alla som uttrycker en 

åsikt (ej nyhetsjournalister), exempelvis ledarskribenter, får räkna med en del hat och att det ryms inom 

yttrandefriheten. Wiman ansåg att näthat var en ny form av ett uråldrigt och globalt kvinnohat och påpekade 

att detta bevisades av vittnesmålen från kvinnor i offentligheten som inte sysslar med åsikter eller 

opinionsjournalistik (bland annat i UG:s reportage). Han påpekade dock att kvinnliga journalister, speciellt 

de som skriver om ”känsliga” ämnen, får ta en extra stor del av hatet. Persson lyfte fram att de flesta 

anmälningarna av näthat var hatmejl där offret kände förövaren. 
 

De har alla olika erfarenheter av näthat. Wiman och Everljung har inte upplevt näthat riktat mot dem 

personligen, men väl sett det på nära håll när redaktionsmedarbetare som de arbetslett utsatts. De har också 

båda fått mer eller mindre kränkande omdömen skrivna om sig på olika internetsidor (exempelvis 

flashback.org och avpixlat.info). När Everljung jobbade med en redaktion som i samarbete med den 

antirasistiska magasinet Expo granskade högerextrema blev en journalist hotad i form av dennes hemadress 

och barnens dagis lades ut på nätet där folk ”mellan raderna” uppmanade till våld och hot. Han menade att 

näthat är en form av hot som kan tysta reportrar och andra utan att polisen kan komma åt det så länge det 

inte är uttalat.  

 

Everljung och Holgersson lyfte fram ett annat problem som de tycker är en större fara för journalistiken och 

demokratin: att hatet gör att personer inte vågar ställa upp som källor, vilket också Giertta instämde i. Detta 

tydliggjordes när de jobbade med ett inslag om ett inställt luciatåg förra vintern och rektorn som ställt upp 

fick känna på så mycket näthat att hon bröt samman och inte ville ställa upp på fler intervjuer. Detta fick 
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dem att tänka till över journalistikens ansvar för öppna källor och medieovana personer. Många tyckte att 

näthat i form av hot och sexuella trakasserier ska polisanmälas och att kränkande kommentarer och övrigt 

”hat” ska omtalas och att den drabbade journalisten ska få stöd av redaktionen. 

 

Majoriteten var överens om att man som journalist påverkas av näthatet och att det kan få konsekvenser för 

journalistiken och leda till ”självcensur” (Wiman), att man inte orkar skriva om vissa saker (Wiman, Persson 

och Giertta) eller att man ”backar” från ämnen (Everljung). Everljung menade att näthatets mekanismer får 

som konsekvens att de inte kan ta upp vissa ämnen till debatt eftersom hatarna tar över diskussionen. 

Samtidigt sade både han och Holgersson att det är viktigt att man kan publicera anonymt. Holgersson 

menade att det inte går att inse vidden av näthatets konsekvenser, eftersom nätet har blivit en del av vår 

vardag i och med att ”alla är uppkopplade hela tiden”. Ann Persson ville inte tro att det påverkat henne i 

fråga om ämnesval, men var inte säker. I sitt arbete som nyhetsreporter inriktad mot flyktingfrågor har hon 

fått känna på näthatet. Hon har dels fått mindre ”farliga” mejl riktat mot hennes arbete men också sexuella 

trakasserier både via brev, mejl och telefonsamtal. Hon sade att det läskigaste var att det fanns några som 

hon visste följde allt hon gjorde och att det är svårt att veta vilka hot som är på riktigt och vilka som inte är 

det, vilket Giertta instämde i. Efter ett tag ledde allt hat och hot till att Persson blev avtrubbad, ”lite 

deprimerad” och inte ville öppna sin mejlkorg. Hon sade att det har en utmattningseffekt (vilket också 

Giertta och Wiman instämde i) och hatet tillsammans med annat (som att hela tiden prata med utsatta) har 

gjort att hon vill byta ämnesområde i sitt jobb. Samtidigt framhöll Persson att det i princip lika ofta kom hot 

som inte riktats mot henne utan mot invandrare och svarta kvinnor och att det kan påverka en också.  

 

Giertta har inte samma erfarenhet men har upplevt både ”ok” näthat i form av negativa kommentarer, men 

också mer hotfulla påhopp där det skrevs att hon ”inte borde finnas” och att ”när vi tar över så kommer ni 

journalister försvinna”. Hon instämde med Persson och sade själv att hon förbereder sig mentalt på 

reaktionerna när hon skriver om ämnen som triggar näthat och att hon inte känner samma glädjekänsla och 

inte orkar engagera sig andra gången hon skriver om ett ”känsligt” ämne. Hon beskriver det som ”en 

trötthet” och tror att det kan leda till att man inte orkar skriva om de ämnena ”i längden”. Samtidigt 

påpekade flera att en del av ”hatet” (ej hot) i form av negativ kritik kan vara nyttig och positiv (Holgersson, 

Giertta och Wiman). Alla är överens om att det är främst ämnen som ”invandring”, ”flyktingar” och 

”feminism” som väcker hatarnas reaktioner. 

 

Analys 
I korthet gick teorin igenom och exemplifierade olika definitioner av begreppet näthat. Då det är ett relativt 

nytt begrepp som främst fått fäste i Sverige, jämförs (det hos Bjurwald) med det internationella begreppet 

”hate speech” (hets mot folkgrupp). Där framkommer det också att det finns en syn bland journalister att hat 

är något som yrket medför, samtidigt som Andersson & Anderssons undersökning visar att de är mer 

försiktiga när de skriver om ämnen som kan tänkas generera näthat (se kap.2.4). 

 

Som framkommit i både teori och resultat är näthat ett brett och problematiskt begrepp och informanterna 
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håller med Weber som påpekade svårigheten i att klassificera vad som är tillåtet och inte under 

yttrandefriheten (se kap.2.4). Flera gör skillnad på hot och hat på nätet och hur de ska hanteras. Både 

Bjurwald och informanterna ansåg att hot ska polisanmälas, medan hatfulla kommentarer och negativ 

”kritik” ska hanteras internt och ryms inom yttrandefriheten (se kap.2.4). Det framkommer också tydligt att 

det är svårt att veta hur en person och journalist påverkas av hatet. Både Bjurwald och informanterna 

framhöll främst dess negativa effekter, såsom tystandet av källor eller journalister, sexuella trakasserier och 

kränkningar samt en utmattningseffekt hos den drabbade. Men en del av informanterna pekade också på det 

positiva med dialogen och återkopplingen från internetanvändarna.  

 

Både hos Bjurwald och informanterna lyftes flyktingfrågor, invandring och feminism som områden där 

näthatarna var mest aktiva. I både teori och intervjuer lyfts problematiken med att människan med den nya 

tekniken har kommit mycket närmare nätet och det har blivit en självklar del av mångas vardag. Denna 

symbios gör att frågan om näthat kan ses som extra viktig i en tid när gränserna mellan den digitala världen 

och verkligheten blir allt otydligare (se kap.2.4). Många påvisade problemet med att låta anonyma hatare 

diktera villkoren för journalistiken och konsekvenserna av detta pekar i riktning mot en censurrisk där 

enskilda individer från vissa utsatta grupper (exempelvis kvinnor i offentligheten, invandrare eller 

yrkeskategorin journalister) utesluts eller väljer att inte delta i det offentliga samtalet. Vad detta får för 

konsekvenser för demokratin är svårbestämt, men det är inte orimligt att tolka det som en stor utmaning för 

både journalistiken och samhället att hitta en lösning. 

 

4.2.4 Det anonyma hotet 
 

Jag tycker det är avskyvärt och jätteobehagligt att folk kan göra vad som helst. De vet vem jag är 

men talar inte om vilka de själva är. Ann Persson 2013-03-06 

 

Resultat 
Majoriteten tyckte att internetbrott ska behandlas som vilket brott som helst och att alla hot ska 

polisanmälas (Everljung, Persson, Wiman, Giertta). Många tyckte att hat ska gå att hantera internt (se kap 

4.2.3). Persson tyckte att tidningars säkerhetsavdelning ska hantera allt utöver ”konkreta hot” (även 

Holgersson) och istället fokusera sitt arbeta på att stötta vanliga människor som hotas, exempelvis ”ica-

handlaren i Kaxås” (Råberg). Flera av informanterna tog upp svårigheten med att komma åt näthatsbrott 

(Giertta) och både Everljung och Holgersson ansåg gällande lagstiftning vara delvis ”tandlös” eftersom 

många brott finns på internetsidor i andra länder och utanför svensk lag. Everljung sade samtidigt att det går 

att utreda i de fall hataren publicerat under sitt namn. Han ansåg att polisen inte gör tillräckligt, vilket 

Giertta också instämde i. Han menade att polisen inte hängt med i teknikutvecklingen och behöver satsa på 

mer resurser på teknik och kunskap, samt att man skulle komma långt med ”ett aktivare spanings- och 

utredningsarbete”. Samtidigt framhöll han att drivkraften att uttrycka sig anonymt alltid funnits och att  

många av ”de drivande krafterna av internet utveckling” är byggt på anonymitet. Flera sade sig ha för lite 

kunskap för att uttala sig om polisens arbete (Persson, Wiman och Holgersson). Samtidigt tyckte samtliga att 
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åklagare och polisen har stort ansvar och Giertta sade att de ”måste väcka mer åtal”. Giertta trodde polisen 

hanterade ärende gällande hot bättre än hat.  

 

De flesta var överens om vikten av att media tar ett publicistiskt ansvar för sina ytor och modererar, 

exempelvis genom att kräva identifiering via Facebook för kommentarer (uttalat hos Everljung, Holgersson, 

Wiman). Majoriteten såg identifiering för kommentarer som en form av lösning, utom Giertta som inte 

tyckte att det fått någon ”stor effekt” och knappt någon betydelse, och att hatfulla kommentarer kommer lika 

mycket från anonyma, som öppna avsändare .  

 

Alla vidhöll vikten för källor och andra att kunna publiceras anonymt och få uttrycka sin åsikt, men var 

samtidigt kritiska till hur det används och att det ”missbrukas” (Persson). Giertta påpekade att ”åsikter inte 

kan vara straffbara” och att hon tyckte att tonen på nätet hade blivit mer ”sansad” med mindre ”uttalade 

hot”. Wiman instämde och vidhöll att det är bra att det finns lagar mot kränkning men ”att leva i ett samhälle 

innebär att man kan råka ut för förolämpningar” och att det inte behöver vara brottsligt. Holgersson var inne 

på samma spår och tog upp problemet med svårigheten att veta var gränsen går för förolämpning. Ingen ville 

direkt kommentera Datainspektionens förslag, men alla var generellt emot ytterligare inskränkningar i 

yttrandefriheten. Endast Holgersson var positiv till en översyn av lagen samtidigt som hon instämde i vikten 

av att främja yttrandefriheten. Hon menade också att problemet kan vara större än att hitta regler för nätet 

och kan vara en spegling av samhällets problem och hur vi behandlar varandra. Everljung sade att ”vi kan 

vilja och tycka en massa men vi äger inte frågan” och att det enda media kan göra är att kontrollera sina egna 

ytor. 

 
Analys 
Sammanfattningsvis tog teorin upp problematiken med nätets nya möjligheter till åsiktsspridning, 

rekrytering och interaktion, och hur dessa blivit viktiga verktyg för nätextremism. Nätets unika möjligheter 

till anonymitet har ännu mer möjliggjort för hatare och olika intressegrupper att växa och få nya plattformar 

för sina idéer (se kap.2.4) Anonymiseringen har också gjort det besvärligt för åklagare och polis att komma åt 

nätbrott. Hatarna har i och med näthatet fått ett kraftfullt verktyg att tysta meningsmotståndare (exempelvis 

journalister) bland annat genom att lägga ut känslig information om deras nära och kära. Dessa hot är 

dessutom ofta svårtolkade vilket gör det svårt för polisen att kunna åtala hatarna för brott. Samtidigt vidhålls 

att samma lagar gäller på nätet som i resten av samhället (se kap.2.5). 

 

Som framkommit både hos Bjurwald och i intervjuerna är näthat ett svårtacklat problem, anonymitet och 

servrar utomlands förhindrar lagen att komma åt brotten (se kap.2.5). Samtidigt anser de flesta att 

nätbrotten borde kunna beivras under nuvarande brottsrubriceringar och är starkt kritiska till ytterligare 

inskränkningar i yttrandefriheten. Synen på näthat överensstämmer mellan forskningsteorin och 

intervjuerna, vilket kan förklaras av majoriteten av källornas bakgrund i journalistiken. Många förespråkade 

ett aktivare initiativ från polisens sida, samt att fler åtal borde väckas. Många tyckte som tidigare nämnts, att 

hot ska polisanmälas, medan hat mot journalister ska hanteras internt. Detta skulle kunna tolkas som att 
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mediabranschen är väl medvetna om problemen med näthat, men inte har hittat någon lösning. Många 

menade dessutom att den lösning som media antagit, att stänga kommentatorsfält, förhandsmoderera eller 

kräva identifiering, inte alls fått önskad effekt. Med falska konton på sociala medier eller en slags ”allt är okej 

på nätet”-inställning, fortsätter hatet att frodas, både på och utanför mediekontrollerade forum.  

 

Å andra sidan stöddes individers rätt till anonymitet och den framhölls som en viktig del i demokratin, inte 

minst i och med meddelarskyddet. Detta visar på en tvetydig inställning gentemot anonymitet hos media. 

Holgersson föreslog att näthatet kanske var en spegling av samhällets problem och orättvisor och att det 

möjligen krävdes en attitydförändring och diskussion om hur vi behandlar våra medmänniskor. Liknande 

tankar har startat projekt som vill göra nättillvaron vänligare och få bort kränkande material, hot och 

barnporr, samt sprida kunskap om nätfaror (exempelvis netnanny och EU kids online) och dylikt. Hur 

nätbrotten ska hanteras kan ses som utanför medias kontroll precis som Everljung konstaterade, samtidigt 

som det kan tolkas som en av journalistikens och samhällets stora framtidsutmaningar. 

 

5. Slutsatser och egen diskussion 
Slutsatserna drogs utifrån analysen, som har genomförts utifrån studiens empiri och teori. I detta kapitel 

kommer studiens två frågeställningarna att besvaras och kapitlet innefattar också en egen diskussion kring 

resultatet och studien i sin helhet. 

 

5.1 Slutdiskussion 
Denna del syftar att diskutera och svara på studiens frågeställningar om näthat och dess konsekvenser för 

journalistiken.  

 

Hur påverkas journalister av att bli uthängda och hotade av anonyma? Som tidigare framkommit finns det 

en gängse syn inom mediabranschen att näthat är något som ingår i yrket, samtidigt visade det sig att när de 

tillfrågade tänkte efter så ansåg de ändå de påverkats av hatet och att det fått konsekvenser för deras 

yrkesutövande. Att man som journalist tystas genom att få en våg av hat och hot emot sig varje gång vissa 

ämnen tas upp, kan göra att man till slut väljer att inte skriva om dessa områden. Alla vill vi bli älskade, som 

Björn Wiman sade, och att ständigt och återkommande få den sortens respons kan göra att folk tappar lusten 

att fortsätta skriva om vissa ämnen eller överhuvudtaget inte vill fortsätta som journalist. Å andra sidan kan 

det ju också bli en drivkraft att jobba än mer med de känsliga frågorna och att man känner sig stärkt i vikten 

av sitt arbete. Men frågan är hur länge man orkar kämpa och där finns ett stort problem för redaktionerna att 

ta tag i, att dela bördan, antingen med flera namn under artiklarna eller att man turas om med känsliga 

ämnen. 

 

Flera beskrev också obehaget och frustrationen över att någon eller flera anonyma hatare har fritt spelrum 

att ta reda på vilka journalisterna är och personligen (både digitalt och via exempelvis telefon) spy ut sitt hat, 

utan att behöva identifiera sig. Däri ligger en ojämlikhet och näthatets anonyma natur gör det svårt för de 

drabbade att förstå varför och därigenom hantera hatet.  
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Hur påverkas en människa av att bli uthängd med känslig information om var man bor och var ens barn går 

på dagis? Alla personer hanterar det så klart på olika sätt, men jag tror de flesta blir väldigt påverkade, vilket 

också denna studie kommer fram till. Som Everljung påpekade, är det väldigt lätt att hota en journalist i vårt 

öppna informationssamhälle. Jag vågar påstå att det är få föräldrar som inte skulle fundera på hur långt de är 

villiga att dra sitt yrkesuppdrag, om det hotar deras barns säkerhet. Samtidigt är det än så länge en relativt 

ovanlig företeelse, men problemet är inte desto mindre allvarligt.  

 

Vad får detta för konsekvenser för journalistiken i stort? Som framlyfts av många, både hos informanterna 

och i allmän debatt, så finns det ett stort problem med mediernas representation. Redaktionerna är 

bokstavligen väldigt vita och består mestadels av män i övre medelåldern. Denna problematik går att spåras 

tillbaka till journalistutbildningar på alla olika nivåer och universitet i stort. Jag är övertygad om att 

mediebranschen är överbefolkad av vit medelklass med någon slags akademisk utbildning i grunden, eller i 

alla fall föräldrar med högre utbildning. Det är bara att se på vår journalistklass på Umeå Universitet, som 

består av enbart vita personer, i och för sig med skiftande klassbakgrunder. Det är samma sak med lärarna, 

universitetet i stort (med en del undantag så klart), är lika vitt som snön utanför. Hur ska medierna jobba för 

att få en representativ journalistik? Det är en stor och livsviktig framtidsfråga. Samtidigt kan man fråga sig 

vem som vill jobba med journalistik om det dels ingår att bli hatad och kanske till och med hotad? Som flera 

hävdat har vi bara sett början på näthatet och internets påverkan på journalistiken och samhället. Vad vi gör 

när hatet blir ännu värre och det blir ännu enklare att komma åt individuella journalister är en 

grundläggande problematik för framtidens journalistiks överlevnad. Och som flera sagt drabbar hatet i störst 

uträckning redan utsatta grupper som kvinnor, svarta och nysvenskar. Därför är en stor utmaning för 

mediebranschen att, trots riskerna för hat, få personer som kan kopplas till någon eller flera av de epiteten 

att söka sig till journalistyrket i framtiden. Problemets allvar kan inte nog understrykas, om de personer från 

förtryckta grupper som redan är underrepresenterade i media blir än mer underminerade, så kommer det att 

få katastrofala konsekvenser för både det demokratiska samhället och journalistiken. 

 

En annan dimension av problemet med näthat är hur den kan användas som ett verktyg för att tysta källor, 

vilket får som effekt att viss journalistik inte kan göras eftersom få personer (speciellt privatpersoner) vill 

riskera att bli utsatta. Absurditeten i detta har redan påpekats, SVT kan (som nämnts) exempelvis inte 

diskutera vissa frågor på grund av att hatarna tar över och förvrider och gör den till något helt annat. 

 
5.2 Fortsatt forskning 
 

Det vore relevant att komplettera studien med exempelvis en kvantitativ enkätundersökning där Sveriges 

journalister fick svara på frågor om deras erfarenheter av näthat. Det skulle också vara intressant att djupare 

studera begreppet näthat och kvinnohat och vad dessa får för konsekvenser för olika grupper i samhället. 

 

Detta leder fram till viktiga frågeställningar för framtiden: Har mediernas funktions bäring i den framtida 

demokratin? Vilken funktion kommer medierna att ha? Hur ska den finansieras? Hur ser framtidens syn på 
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journalistikens uppdrag ut och finns det någon skillnad mellan allmänhetens bild och mediernas egen? Hur 

kommer framtidens demokrati se ut? Svaren på dessa frågor kan ses som avgörande för journalistikens 

framtid. 
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7. Bilagor 
 
7.1 Bilaga 1: Intervjuarens manual 
 

För att säkerställa att frågorna är välgrundade i studiens syfte och frågeställningar samt den normativa 

teorin, inkluderas en motivering till varje intervjufråga.  

 

Intervjumanual 
Intervjun fokuserar på ämnet näthat utifrån ett yrkesperspektiv. Frågan om näthatets konsekvenser för 

journalistiken har lyfts fram bland annat av Uppdrag Granskning. Och studien utgår utifrån en samhällelig 

kontext och journalistikens roll i demokratin.  

 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta eller välja att inte svara på en specifik fråga. Är 

det okej att spela in intervjun? Är det okej att skriva ut ditt namn och din befattning i studien? Ställer du upp 

på intervjuns premisser? 

 

Bakgrundsfakta 
Berätta lite kort om dig själv och din arbetsroll.  

 Vad har du för befattning och vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

 Vad har du för journalistisk erfarenhet? 

 

Motivering: Frågorna syftar till att dels ge bakgrundsinformation till empirin men också om informantens 

journalistiska roll och sin arbetsroll på redaktionen, vilket kan ha betydelse för hur en eventuell utsatthet för 

näthat kan se ut. 

 
Journalistikens uppdrag 

 Vilken roll och funktion anser du att journalistiken har i demokratin? Finns det någon problematik 

med synen på journalistiken, anser du? I så fall, vilken? 

 Vad har journalistiken för ansvar gentemot medborgarna? Vilka krav ställs på den?  

 Vad krävs av journalistiken för att uppfylla de kraven?  

 

Motivering: Rubrik 2.3 om journalistikens roll i demokratin. Syftet är att se om informanten delar synen som 

framkommer i teorin. 

 
Journalistikens villkor 

 Hur ser du på förhållandet mellan journalistiken och samhället? Vilka problem finns? 

 Vad finns det för skillnader mellan journalistik och annat medieinnehåll? 

 Hur fungerar journalistikens så kallade självständighet (autonomi)? 
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 Hur fungerar den så kallade ”återspeglingen” av samhället i journalistiken? Ges en rättvis och 

”objektiv” bild? Är det ett rimligt krav? 

 
Motivering: Rubrik 2.4 om villkoren för journalistik, dess eventuella självständighet och autonomi i 

samhället.  

 
Näthat som begrepp 
Näthat är ett relativt nytt begrepp och beskrivs på svt.se som, ”sexuella trakasserier och dödshot”. (UG). I en 

ledarartikel i Smålandsposten kritiserar Marika Formgren begreppet näthat, och menar det är otydligt och 

brett och dessutom borde rymmas inom redan existerande brottsrubriceringar som förtal, hets mot 

folkgrupp och förolämpning. 

 Hur skulle du beskriva näthat? Vad innebär begreppet för dig? 

 Vad har du för erfarenhet av näthat? Om ja: Hur har det påverkat dig som person? I ditt yrke?  

 Vad tror du det kan få för konsekvenser för ditt yrkesutövande? Hur har det/kan påverka(t) dig? I så 

fall: Vad kan det få för konsekvenser för demokratin? 

 Hur ser du på förhållandet mellan olika ämnen och näthat? Finns det några speciella ämnen som är 

mer "känsliga"? Hur har näthatet påverkat dig i förhållande till dessa ämnen?  

 

Motivering: Frågorna grundas på rubrik 2.5, om vad begreppet näthat innebär och dess problematik. 

 
Det anonyma hotet 
 

 Hur tycker du att det fungerar med att komma åt näthatsbrott? Vad ser du för lösningar? 

 Hur ser du på internets anonymisering, i samband med näthat? 

 Hur ser du på DI:s förslag på inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten till förmån för tydligare 

lagar mot förolämpning/kränkning? 

 Hur ser du på näthat i förhållande till yttrande- och åsiktsfrihet? Nödvändigt ont eller något som borde 

bannlysas? 

 Vad har polisen och åklagare för ansvar? 

 

Motivering: Rubrik 2.5, behandlar problemen med näthatets anonyma avsändare och svårigheterna kring att 

komma åt hatarna ur rättsligt perspektiv. 

 

Avslutande frågor 
 

 Är det något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun? Finns det dokument som vi kan 

ta del av? 

 Går det bra att återkomma ifall jag har några funderingar? 
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7.2 Bilaga 2: Intervjumanual till informanterna 
 

Intervjumanual 
Intervjun fokuserar på ämnet näthat utifrån ett yrkesperspektiv. Frågan om näthatets konsekvenser för 

journalistiken har lyfts fram bland annat av Uppdrag Granskning. Och studien utgår utifrån en samhällelig 

kontext och journalistikens roll i demokratin.  

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta eller välja att inte svara på en specifik fråga. Är 

det okej att spela in intervjun? Är det okej att skriva ut ditt namn och din befattning i studien? Ställer du upp 

på intervjuns premisser? 

 
Bakgrundsfakta 
Berätta lite kort om dig själv och din arbetsroll.  

 Vad har du för befattning och vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

 Vad har du för journalistisk erfarenhet? 

 

Journalistikens uppdrag 
 Vilken roll och funktion anser du att journalistiken har i demokratin? Finns det någon problematik 

med synen på journalistiken, anser du? I så fall, vilken? 

 Vad har journalistiken för ansvar gentemot medborgarna? Vilka krav ställs på den?  

 Vad krävs av journalistiken för att uppfylla de kraven?  

Journalistikens villkor 
 Hur ser du på förhållandet mellan journalistiken och samhället? Vilka problem finns? 

 Vad finns det för skillnader mellan journalistik och annat medieinnehåll? 

 Hur fungerar journalistikens så kallade självständighet? 

 Hur fungerar den så kallade ”återspeglingen” av samhället i journalistiken? Ges en rättvis och 

”objektiv” bild? Är det ett rimligt krav? 

 

Näthat som begrepp 
Näthat är ett relativt nytt begrepp och beskrivs på svt.se som, ”sexuella trakasserier och dödshot”. (UG). I en 

ledarartikel i Smålandsposten kritiserar Marika Formgren begreppet näthat, och menar det är otydligt och 

brett och dessutom borde rymmas inom redan existerande brottsrubriceringar som förtal, hets mot 

folkgrupp och förolämpning. 

 Hur skulle du beskriva näthat? Vad innebär begreppet för dig? 

 Vad har du för erfarenhet av näthat? Om ja: Hur har det påverkat dig som person? I ditt yrke?  

 Vad tror du det kan få för konsekvenser för ditt yrkesutövande? Hur har det/kan påverka(t) dig? I så 

fall: Vad kan det få för konsekvenser för demokratin? 

 Hur ser du på förhållandet mellan olika ämnen och näthat? Finns det några speciella ämnen som är 

mer "känsliga"? Hur har näthatet påverkat dig i förhållande till dessa ämnen? 
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Det anonyma hotet 
 Hur tycker du att det fungerar med att komma åt näthatsbrott? Lösningar? 

 Hur ser du på internets anonymisering, i samband med näthat? 

 Hur ser du på DI:s förslag på inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten till förmån för tydligare 

lagar mot förolämpning/kränkning? 

 Hur ser du på näthat i förhållande till yttrande- och åsiktsfrihet? Nödvändigt ont eller något som borde 

bannlysas? 

 Vad har polisen och åklagare för ansvar? 

 

Avslutande frågor 
 Är det något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun?  

 

 

 


