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Sammanfattning  

Journalister är den yrkesgrupp i Sverige som utsätts för mest hot och hat. Kvinnliga 

journalister ses som särskilt utsatta för att det hot och hat som riktas mot dem ofta tycks vara 

av grövre och mer sexistisk karaktär. Utifrån kvantitativa ansatser har flera kartläggningar av 

yrkesgruppen gjorts, i vilka dessa övergripande mönster trätt fram. Med avstamp i den 

tidigare forskningen har denna studie byggts upp utifrån en önskan att undersöka de kvinnliga 

journalisternas upplevelser av detta på djupet. I denna studie undersöks konstruktionen av den 

kvinnliga journalisten samt hur hon upplever och förhåller sig till hot och hat. Utifrån studiens 

kvalitativa ansats har semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga journalister genomförts 

för att komma åt deras upplevelser. Efter en induktiv kodning av materialet har intervjuerna 

analyserats utifrån ett queerteoretiskt perspektiv där Judith Butler och Barbara Czarniawskas 

respektive teorier om hur genus och identitet konstrueras legat som grund. Analysen visar att 

kvinnliga journalister får motta hot och hat utifrån flera olika dimensioner: dels riktar sig 

hoten och haten mot deras kön, dels mot deras yrkesroll och är journalisten ung även mot 

hennes ålder. Studien visar även att det finns en stark uppfattning om vilka som utfärdar det 

hot och hat som ses som en del av vardagen för informanterna: i de allra flesta fall är 

förövarna män.  

 

Nyckelord: journalism, genus, hot, den heterosexuella matrisen  
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1. Inledning  
Fem av Sveriges största medier, Expressen, Dagens Nyheter, SVT, Göteborgs-Posten och 

Aftonbladet, menar att hoten mot journalister ökar. Situationen är allvarlig och medierna står 

enade kring att hot mot journalister är ett hot mot demokratin. Flera undersökningar från 2017 

bekräftar denna bild: hoten har ökat under de senaste åren (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 2017, Benkö 2017, Eriksson Ahlmgren och Ekblad 2017).  

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) släppte i mars 2017 en rapport där 

förslag om höjd beredskap kring hotbilden mot mediebranschen i Sverige presenteras. MSB 

ser den ökade digitaliseringen och förändringar i medielandskapet som anledningar till att 

hotbilden fått nya dimensioner. Myndigheten menar att staten bör se extra allvarligt på hot och 

kränkningar mot journalister eftersom de har en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2017, s. 87). 

  En studie som Sveriges radio gjorde tillsammans med tidningsutgivarna (TU) visar att 

tillvaron är tuffare för de kvinnliga journalisterna än för de manliga. Kvinnorna tenderar att 

bli utsatta för grövre hot och trakasserier än män, och mest utsatta är mediehusens chefer samt 

ledarskribenterna (Benkö, 2017). Hoten, som ofta har som mål att tysta journalisterna, har en 

grövre och ofta mer sexistisk ton när de riktas mot kvinnor. Att en grupp journalister, på grund 

av sitt kön, drabbas hårdare av hot och trakasserier är ett mycket allvarligt problem ur ett 

demokratiskt perspektiv men också ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Under metoo-rörelsen, som svept över Sverige och världen, har över 4000 journalister gått 

samman i ett upprop för att visa omfattningen av sexuella trakasserier inom det journalistiska 

yrket (Aftonbladet 2017). 

 I en fungerande demokrati finns ett system för debatt och för dubbelriktad 

informationsförmedling. Denna information som förmedlas av journalister ger medborgarna 

information om aktuella samhällshändelser men också kring viktiga politiska händelser såväl 

inrikes som utrikes. Även om det mediala landskapet förändrats under de senaste decennierna 

kvarstår de demokratiska behoven som press-,yttrande och informationsfrihet som viktiga 

behov i ett demokratiskt land (Nord och Strömbäck 2012, s.16f). Journalistik lyfts fram som 

en viktig del i ett demokratiskt samhälle, samtidigt finns ett stort problem kring hot och 

trakasserier som riktas mot yrkesgruppen.  

 En undersökning av SIFO som släpptes i mars 2017 undersöker hot och hat som riktas 

mot kvinnliga ledarskribenter, krönikörer, chefredaktörer och kommentatorer. Kvinnorna som 
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deltar i studien är verksamma vid olika dagstidningar runt om i landet. Undersökningen visar 

att 72% av kvinnorna utsatts för hot eller trakasserier under det senaste året, 66% av 

kvinnorna har fått ta emot nedsättande kommentarer kopplat till sitt kön och mer än hälften av 

kvinnorna upplever att hoten ökat de senaste tre åren. Var tredje kvinna funderar med 

anledning av detta på att sluta jobba med journalistiken. (Eriksson Ahlmgren och Ekblad 

2017).  De hot och trakasserier som drabbar journalister är ett hot mot det demokratiska 

samhället. I Arbetarbladet skriver ledarskribenten Anna Norling (2017) om hur hot och hat 

mot journalister påverkar demokratin. Norling menar att hot och hat riktade mot journalister 

är ett demokratiproblem där konsekvenserna leder till att vissa särskilda ämnen, områden och 

personer inte bevakas. Detta kan leda till en ökad risk för maktmissbruk och korruption vilket 

i slutändan leder till en försvagad demokrati (Norling 2017).   

 Det står klart att kvinnliga journalister arbetar under stor utsatthet ur flera perspektiv. I 

denna uppsats ämnar jag därför genom en kvalitativ intervjustudie att undersöka kvinnliga 

journalisters upplevelser av hot och hat. 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka dels hur den 

kvinnliga journalisten konstrueras men också hur de i förhållande till denna konstruktion 

upplever och förhåller sig till hot och hat. Detta ämnar jag närma mig med utgångspunkt i 

Judith Butlers teori kring genus som någonting som konstrueras och bibehålls genom 

upprepat görande. För en ytterligare fördjupad teoretisk förståelse tar studien avstamp i 

Barbara Czarniawskas syn på hur genus skapas och upprätthålls i organisationer och på 

arbetsplatser. Teorierna förklaras mer ingående under uppsatsens tredje kapitel. De 

frågeställningar som studien ämnar undersöka och besvara blir således:  

- Hur konstrueras den kvinnliga journalisten?  

- Hur upplever och förhåller sig kvinnliga journalister till hot och hat?  
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1.2 Disposition  
Studiens första avsnitt presenterar tidigare forskning om det journalistiska fältets utveckling, 

journalistik och betydelsen av genus, journalisters utsatthet för hot och hat och kvinnliga 

journalisters utsatthet för sexuella trakasserier.   

Det andra avsnittet presenterar det teoretiska ramverk som använts som verktyg under 

analysen av det empiriska materialet. Det tredje avsnittet beskriver den metodologiska ansats 

som studien tagit avstamp i. I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat utifrån fyra 

teman: hur den kvinnliga journalisten konstrueras, hot och hat mot kvinnliga attribut, hot och 

hat vid rapportering av vissa ämnen och män som förövare. Resultatet följs av en diskussion 

där studiens resultat ställs i förhållande till tidigare forskning, metod och teori.  

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om det journalistiska fältets utveckling, för att 

sedan övergå i en redogörelse för den tidigare forskning som funnits kopplad till journalistik 

och betydelsen av genus. Sedan följer tidigare forskning kring hot mot journalister, och 

avslutningsvis presenteras forskning om kvinnliga journalisters utsatthet för hot som 

karaktäriseras av sexuellt våld.  

2.1 Det journalistiska fältets utveckling  
Oberoende och saklig journalistik beskrivs som ett centralt innehåll i alla moderna 

demokratier. I Sverige har formen av journalistik sin grund i den diversifierade 

tidningsmarknaden på 1800-talet. På 1900-talet blomstrade tidningsmarknaden och många 

journalister anställdes vilket innebar att det journalistiska yrket etablerades. Utvecklingen 

under 1900-talet fortsatte med radio, tv, och senare de moderna massmedierna. Detta ledde till 

att de moderna massmedierna fick en större makt i samhällslivet (Djerf-Pierre och Weibull, 

2009).  

 Digitaliseringen av medier samt den utbredda användningen av internet har förändrat hela 

den mediala sfären. De mer traditionella medierna som tidningar måste anpassa sig efter de 

nya förutsättningarna för medier och detta diskuteras i Medieekologi - ett helhetsperspektiv på 

medieutveckling (Nygren 2016). Nygren skriver om hur sociala medier fått en ökad betydelse 

hos de flesta nyhetsredaktioner. Redaktionerna använder sociala medier dels som en kanal för 

att hålla dialog med publiken, dels som en kanal för distribution eftersom läsarna länkar 
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vidare på Facebook eller Twitter. De sociala medierna används även som en kanal för att göra 

research och få in nya idéer. (Nygren 2016, s. 98).  

2.2 Journalistik och betydelsen av genus  
Nedan presenteras tidigare forskning kring journalistik och betydelsen av genus: hur genus 

tycks påverka vilka ämnen män respektive kvinnor rapporterar om, vilka ämnen de förväntas 

ta strid för samt hur fördelningen av män och kvinnor ser ut i den svenska journalistkåren.  

Ett stort antal studier visar att det journalistiska fältet är strukturerat utifrån hierarkier kopplat 

till genus. I Sverige tenderar kvinnor att rapportera om mjuka ämnen och nyheter, samtidigt 

som männen rapporterar om hårda ämnen. Skillnaderna är också tydliga utifrån att män ofta 

innehar högre positioner på redaktionen (Djerf Pierre, 2007; Gallagher, 2005). Mjuka nyheter 

innefattar exempelvis vård, omsorg och relationer medan de hårda nyheterna kan beröra 

ämnen som politik, ekonomi, brott och sport. Djerf Pierre redogör även för hur det som anses 

manligt värderas högre än det kvinnliga: det manliga tillskrivs oftast ett större symboliskt 

värde än det kvinnliga (Djerf Pierre, 2007).  

 Som journalister förväntas kvinnor ta strid för ett mångfaldsperspektiv, något som 

Madeleine Kleberg problematiserar i boken Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap. I boken lyfts det faktum att samma krav aldrig ställs på män: och 

kravet på kvinnor att förhålla sig på ett annat sätt än männen till sitt journalistiska arbete gör 

att kvinnans roll som “de andra”, de avvikande, förstärks (Kleberg 2006). Klebergs diskussion 

bekräftas av två professorer inom journalistik, Shelly Rodgers och Esther Thorson, som 

genomförde en innehållsanalys av tre stora amerikanska nyhetssidor. De undersökte om det 

finns någon skillnad kring vad kvinnor respektive män rapporterar om. I undersökningen kom 

man fram till att kvinnor oftare har en större mångfald bland sina källor, skrev om mer 

positiva nyheter än män samt använde sig av färre stereotyper (Rodgers & Thorson 2003). I 

avhandlingen Gendered Journalism cultures: strategies and tactics in the fields of journalism 

in Britain and Sweden tar Margareta Melin upp att precis som i samhället i stort finns det en 

könad logik inom journalistiken. Vad som anses feminint och maskulint har varierat något 

genom åren, men det maskulina har alltid varit högre värderat än det feminina (Melin 2008) 

Att undersöka hur kvinnliga journalister ser på detta och om det påverkar deras 

nyhetsrapportering blir därför intressant.  

 I Svenska journalister (2012) beskriver Djerf-Pierre att ca hälften av alla journalister i 

Sverige är män, och hälften kvinnor. Detta kan vid första anblicken göra att en tänker att 
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journalismen i Sverige präglas av jämställdhet och representation: men denna undersökning 

säger ingenting om vad kvinnor respektive män skriver om. Denna uppdelning säger heller 

ingenting om huruvida kvinnliga journalister upplever en frihet kring vilka ämnen de skriver 

om och om de upplever att de behandlas lika som sina manliga kollegor: såväl på redaktionen 

som ute på fältet.  

2.3 Journalisters utsatthet för hot och hat    
Monica Löfgren Nilsson (2015) har på uppdrag av kulturdepartementet kartlagt situationen 

för journalister, och det visar sig att journalister är den mest utsatta yrkeskåren när det 

kommer till hot och trakasserier. 6 av 10 journalister uppgav att de någon gång varit utsatta 

för hot, våld eller trakasserier under sitt yrkesutövande (Löfgren Nilsson 2015, s. 2).  

 Löfgren Nilssons kartläggning visar att det ofta är publiceringarna som genererar hot, och 

att vissa ämnen tenderar att uppröra folk mer än andra. Flest hot inkommer kring 

publiceringar som berör flyktingar och immigration och ofta till personer som är profilerade 

på redaktionen som ledarskribenter eller opinionsbildare (Löfgren Nilsson 2015, s.6-7). Den 

vanligaste åtgärden som journalisterna vidtagit för att minska utsattheten är att de blivit mer 

restriktiva på sociala medier: och att de inte framträder med namn och bild. Många 

journalister upplever att hoten och trakasserierna syftar till att påverka deras yrkesutövning: 

och de menar att förövarens handlade kan vara strategiskt såtillvida att hen vill att hoten och 

hatet ska resultera i en minskad bevakning av vissa frågor (Löfgren Nilsson 2015, s.10).  

2.3.1 Kvinnliga journalisters utsatthet för sexuella trakasserier  

I Gender, risk and journalism skriver Griffiths, Harris & Mosdell (2016) om huruvida 

kvinnliga journalister som rapporterar om konflikter utsätts för större faror än manliga 

journalister. Sexuella trakasserier lyfts fram som ett stort hot mot kvinnor utifrån att en stor 

andel av de kvinnliga journalisterna som deltagit i undersökningen berättat att de blivit 

drabbade (Griffiths, Harris & Mosdell 2016). I denna artikel resonerar man vidare kring 

vilken betydelse kvinnans genus har för hur hon blir bemött som journalist: om det är 

professionen journalist, eller hennes genus, som gör att hon löper risk för faror (Griffiths, 

Harris & Mosdell 2016).  

 Judith Matloff är professor på Columbia Graduate School of Journalism och menar att 

sexuellt våld mot kvinnliga journalister är ett stort problem. Som journalist har Matloff arbetat 

som utrikeskorrespondent, och 2007 författade hon en artikel om hennes egna samt hennes 
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kollegors upplevelser. Många kvinnor är rädda för att berätta om sin utsatthet för att de inte 

vill förlora sina journalistiska uppdrag (Brenning 2011). 

 Tidningsutgivarna (TU) gjorde tillsammans med Sveriges radio en undersökning om 

journalisters utsatthet för hot på arbetet. Undersökningen visar att det inte finns någon direkt 

skillnad när det gäller män och kvinnor som blir utsatta när det kommer till antal: men de hot 

och trakasserier som drabbar kvinnor är grövre och har en annan karaktär. En tydlig aspekt 

som de lyfter fram är att majoriteten av hoten mot både män och kvinnor kommer från andra 

män (Benkö, 2017). Löfgren Nilssons undersökning från 2015 visar detsamma, 83% av de 

som hotar är män (Löfgren Nilsson 2015, s.5).  

En ytterligare aspekt för de hotade kvinnorna som lyfts fram av TU är hoten om sexuellt våld 

mot kvinnan personligen: och hot som anspelar på att hon är just kvinna (Benkö, 2017). 

 Denna studie ses som en förlängning och fördjupning av den tidigare forskningen kring 

hot och hat mot journalister. Att göra en kvalitativ studie möjliggör för en fördjupning och 

mer ingående beskrivning: och studien fyller en lucka i den tidigare forskningen då den 

fokuserar på kvinnliga journalisters upplevelser. Detta blir relevant att undersöka kopplat till 

den tidigare forskningen som visat att hoten och trakasserierna mot kvinnor har en annan 

karaktär: att de i många fall är grövre och anspelar på sexuellt våld.  

3. Teoretiskt ramverk   
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Teorierna kommer användas i analysen 

som ett verktyg för att förstå och analysera det empiriska materialet. Först presenteras Judith 

Butlers teori om hur kön och genus skapas och upprätthålls sedan följer en redogörelse för 

Barbara Czarniawskas teorier om hur genus skapas och bibehålls. Dessa två teorier ämnar 

komplettera varandra där Butlers queerteori står som övergripande ramverk, och där 

Czarniawskas teorier introducerar ytterligare dimensioner av skapandet av genus och 

identiteten.  

3.1 Queerteori 
Judith Butler, professor i litteratur och retorik, har haft stort inflytande på många 

poststrukturalistiska feminister. Nedan presenteras Butlers teorier om hur kön och genus hela 

tiden skapas och reproduceras; samt vilken effekt detta får för oss människor.  
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Butler beskriver kön som någonting som är kulturellt och socialt betingat: något som hela 

tiden är beroende av görande. Butler menar att kön och genus är ett uttryck för samma 

konstruktion och gör ingen skillnad på dessa. Enligt Butler existerar inte män och kvinnor 

mer än som kulturella och sociala konstruktioner (Butler 2001, s.45).  

 Butler skriver om hur genusnormer skapar fenomenet kring ett ”naturligt kön” eller en 

”verklig kvinna”. De som avviker från dessa stilar straffas: och detta gäller enligt Butler även 

andra sociala fiktioner som utövar tvång över våra kroppar och som således styr hur vi beter 

oss (Butler 1990 s.16f). Butler talar om upprepning som en förutsättning för att normer ska 

befästas och upprepningen är en del av vad Butler beskriver som legitimering. Detta innebär 

en förnyad iscensättning av olika företeelser som är socialt etablerade som gör att normer 

fortsätter att existera. Butler menar att ingenting i sig härstammar från genus: utan att genus är 

någonting som uppstår genom en rad stiliserade akter (Butler 1990 s.21).   

 Butler skriver om hur det naturaliserade genusbegreppet fungerar som en stor 

begränsning av verkligheten genom att vissa saker uppfattas som mänskliga, och andra som 

omänskliga. Normer skapas och styr vad som uppfattas som feminint och maskulint. Det 

maskulina och feminina är det som uppfattas som mänskligt,  vilket innebär att det som inte 

faller inom dessa ramar blir det omänskliga och avvikande (Butler 1999, s.36). 

3.1.1 Performativa handlingar  

Kön görs enligt Butler genom performativa handlingar: hur vi presenterar oss, hur vi talar, 

vilka yttre accessoarer och attiraljer vi väljer att använda och framställa oss med och hur vi 

rör oss. Butler exemplifierar hur kön görs genom en performativ handling genom hur en 

kvinna när hon sitter förväntas pressa ihop sina knän, och att en man istället sitter med benen 

brett isär. Hur män respektive kvinnor sitter iscensätter hur kön görs i form av en man och en 

kvinna som förväntas uppträda på olika sätt (Butler 2005, s.16).  

 Butler citerar, och tar avstamp i, filosofen Simone de Beauvoirs klassiska citat 

beträffande hur kön görs: “Man föds inte till kvinna, man blir det” (Butler 2005, s.36).  

Butler menar även att synen på genus som en norm kräver ett förtydligande. En norm är inte 

samma sak som en regel: när normer verkar som normaliserande principen i sociala praktiker 

så uppdagas en norm tydligast i effekterna som de skapar, själva normen i sig kan vara 

outtalad, otydlig och svår att uppfatta (Butler 2005, s.59).  

Performativa handlingar görs alltså dels genom hur vi beter oss, men också genom hur vi 
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yttrar oss och talar om kön på ett sätt som bibehåller tankar och upprätthåller föreställningar 

om kön. 

3.1.2 Den heterosexuella matrisen  

De normer som görandet av kön och genus hela tiden reproducerar resulterar i en 

heteronormativitet: och detta görs enligt Butler genom den heterosexuella matrisen.  

Med den heterosexuella matrisen menar Butler den modell i vilken genus tydliggörs som 

kulturella kroppar som måste utgå från beständiga kön. Butler menar att kroppar inte är 

begripliga i sig, utan att kulturen skapar förståeliga kroppar genom den heterosexuella 

matrisen. Den heterosexuella matrisen kräver en bestämd genusordning med två igenkännliga 

genus/kön, det kvinnliga/feminina och det manliga/maskulina. Dessa genus/kön är varandras 

motsatser och hierarkiskt ordnade genom en redan bestämd heterosexualitet. Könskategorier 

och heterosexualitet är inte frivilliga utan föreskrivna både socialt och på ett kulturellt sett 

(Butler 2005, s.10) Kön definieras enligt dagens heteronormativa samhällssyn enligt formeln: 

feminin = kvinnlig = kvinna och maskulin = manlig = man (Butler 2005, s.11). Den 

heterosexuella matrisen fungerar både tvingande och begränsande: och avgör vad som anses 

normalt och icke-normalt.  

3.2 Gender at work  
Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet,  diskuterar 

självet och hur genus skapas i artikeln “Negotiating Selves: Gender at work”.  

Czarniawska menar likt Butler att genus är en konstruktion och att det är flera aspekter som 

måste vägas in för att förstå hur denna konstruktion går till. Dels lägger Czarniawska en stor 

vikt vid “bevarandet” av positioner: och att den historiska aspekten i många fall är central för 

att förstå hur olika normer och positioner bibehålls.  

 Czarniawska skriver även om att skapandet av självet delvis sker när en känner sig 

avvikande från andra: och inte bara i de interaktioner då vi kan identifiera oss med andra. 

Genus skapas inte enbart diskursivt och genom språket, utan våra rörelser, kläder och gester 

spelar också en stor roll i konstruktionen av självet. Att applicera Czarniawskas resonemang 

på denna studie blir därför intressant för att se hur den kvinnliga journalisten görs både 

diskursivt och genom beteendemönster: i interaktion och förhandling med andra. Czarniawska 

lyfter även fram genusideologier och att det finns normativa maskuliniteter och femininiteter: 

och att det även finns idéer om relationerna mellan könen. Dessa ideologier kan påminna 
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mycket om varandra men de kan också skilja beroende på tid och rum. (Czarniawska 2013, s.

61) 

 Czarniawska skriver om någonting som hon kallar den tillskrivna positioneringens roll, 

något hon menar påverkar hur självet skapas men också hur självet i olika situationer 

omförhandlas. Hon menar även att den uppfattning man själv har om självet kan vara helt 

annorlunda mot den uppfattning andra har om ens själv. Detta innebär att den uppfattning de 

kvinnliga journalisterna har om sig själva kan avvika från den uppfattning andra har om dem.  

Czarniawska exemplifierar detta genom att berätta om en italiensk kvinna som byter jobb på 

den arbetsplats där hon sedan tidigare jobbar. Hon får en högre position med nya befogenheter 

och kan därför antas behandlas på ett annorlunda sätt. Det visar sig att det är svårt för den 

italienska kvinnan att omförhandla sin position: kollegorna på arbetsplatsen fortsätter att 

behandla henne som de gjorde innan och inte med samma respekt som de behandlar män med 

samma position (Czarniawska 2013, s.64). Kvinnans genus tycks alltså dominera framför 

hennes yrkesroll när hon definieras av andra och utifrån detta blir det intressant att se om de 

kvinnliga journalisterna definieras efter sitt genus, eller om de definieras utifrån sin yrkesroll.   

  

4. Metodologisk ansats  
Den metodologiska ansatsen för denna uppsats är kvalitativ. I tidigare studier och rapporter 

har kvantitativa metoder använts för att undersöka förekomsten av hot och trakasserier mot 

journalister. Att genomföra en kvantitativ undersökning för att göra en redogörelse av hot och 

trakasseriernas utbredning har därför inte varit aktuell, eftersom sådana redogörelser redan 

gjorts genom kvantitativa ansatser. Kvantitativt finns alltså en kunskap: men kvalitativt finns 

en stor kunskapslucka vilken jag genom denna studie ämnar bidra till att fylla. De kvalitativa 

frågorna går inte att lösa genom ja- och nej frågor som ofta ligger till grund för kvantitativa 

undersökningar. Mitt val av metod grundar sig i viljan att gå djupare på detta ämne genom att 

redogöra för och undersöka hotens karaktär och de kvinnliga journalisternas upplevelser av 

dessa och därför lämpar sig en kvalitativ ansats. Denna studie kommer därmed fungera som 

kompletterande till den tidigare kvantitativa forskning som finns och som presenterats i 

avsnittet ”tidigare forskning”.  Kvalitativa metoder syftar till att beskriva och förklara 

fenomen på djupet samt att ge en ökad förståelse för olika fenomen, och lämpar sig då i min 

studie utifrån syftet att undersöka kvinnliga journalisters upplevelser av hot och trakasserier 

(Justesen 2012, s.13).  

!12



 För att svara på studiens syfte, och komma åt kvinnliga journalisters upplevelser på bästa 

sätt, har även en hermeneutisk utgångspunkt varit central genom studien. Principen för den 

hermeneutiska cirkeln inom forskning är den ständiga förflyttningen mellan delen och 

helheten för att skapa en förståelse för den betydelse som dessa bägge delar har för varandra. 

Delen är av betydelse för helheten, och helheten är av betydelse för delen. Den hermeneutiska 

cirkeln har varit central i analysarbetet så tillvida att delarna förståtts utifrån helheten och 

helheten utifrån delarna. Delarna representeras i detta fall av det empiriska material som 

samlats in och helheten utgörs av den tidigare forskning, allt empiriskt material, bakgrund och 

teori som ligger till grund för studien. Den hermeneutiska cirkeln har därigenom givit en ökad 

förståelse för hela studiens ämne (Aspers, 2011, s. 25).  

4.1 Urval och avgränsningar  
Den population som är aktuell för min studie är kvinnliga journalister i Sverige. Detta val av 

population grundar sig i att de studier som ligger som bakgrund för min studie är utförda inom 

denna population. Det är därmed kring denna population som jag har erhållit kunskap och 

inom vilken jag vet att de hot och trakasserier som jag nu ska undersöka på djupet existerar. 

Med anledning av populationens storlek har ett urval gjorts ur denna population. (David 20, s.

193) För att nå informanter har ett kedjeurval använts, vilket är en typ av bekvämlighetsurval. 

Den här typen av urval är en form av bekvämlighetsurval som är baserad på att jag som 

forskare fått kontakt med ett antal kvinnliga journalister, och sedan med hjälp av dessa 

kommit i kontakt med ytterligare informanter. Detta har dels gjorts via Facebook där en status 

postades med önskan om tips på kvinnliga journalister som kunde tänka sig att delta i en 

studie, men också via utskick av mail till olika redaktioner. Tre av informanterna nåddes 

därmed genom tips i statusen på Facebook, och två tillkom sedan via deras kontakter. 

(Bryman 2011, s.434)  

Det finns vissa risker med ett bekvämlighetsurval, eftersom det finns en risk att mina 

facebookvänner består av en homogen grupp. Studiens resultat kan därför antas påverkas av 

detta. Genom att ha detta i åtanke har informanterna dock valts utifrån en önskan om variation 

kring såväl olika åldrar som ursprung, samt från olika områden inom det journalistiska yrket.  

Fem informanter har intervjuats och under intervjuerna skedde en grad av repetition som visar 

att en viss grad av mättnad uppnåtts, och de fem olika informanterna har genom sina olika 

roller representerat olika sidor av journalistyrket vilket anses positivt för att förstå och närma 

sig fenomenet på djupet.  
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4.2 Datainsamling 

Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Valet att använda 

intervjuer och inte observationer föll sig naturligt då observationer inte skulle fångat upp 

informanternas upplevelser på samma sätt som den semistrukturerade intervjun. Det skulle 

även varit svårt att observera hot och hat eftersom detta är något som riktas till journalister 

ofta via e-post eller telefonsamtal.  

 Den semistrukturerade intervjuformen användes utifrån tanken att informanternas svar 

skulle ges möjlighet att styra intervjuerna, och att deras upplevelser och erfarenheter på så sätt 

skulle hamna i fokus (Aspers 2011 s.142). I den semistrukturerade intervjun utgår man från 

samtalet som grund för intervjun: och det har inneburit att jag som forskare hela tiden försökt 

att uppträda som “mig själv” för att samtalen ska bli så naturliga och givande som möjligt. 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) med övergripande teman 

uppsatta utifrån mina forskningsfrågor. Intervjuguiden utformades utifrån visionen om att 

dessa övergripande frågor skulle beröra vissa teman - men samtidigt lämna plats för det 

informanten vid intervjutillfället tog upp. (Justesen 2012, s.147)  

Tiden för intervjuerna varierade från 45 till 55 minuter och de utfördes mellan den 1/11-17 

och 27/11-17. Min dialog med informanterna började via mail under kontakten inför intervjun 

där informanterna fick ta del av informationsbrevet för studien. Denna dialog som fördes inför 

intervjuerna bidrog till att intervjusituationerna blev avslappnade vilket kan ha bidragit till 

informanternas stora öppenhet. Intervjuerna spelades in för att höja kvalitén och för att inte 

glömma vad som sades. Inspelningarna var också en förutsättning för transkriberingen som 

följde efter intervjuerna och som lade grund för den kodning av materialet som genomförts.  

4.3 Dataanalys     
Intervjuerna har transkriberats ordagrant och sedan kodats för att säkerställa en god kvalité av 

analysen. Kodningen av materialet har skett utifrån en induktiv metod: vilket betyder att den 

har skett utifrån det empiriska materialet och med önskan att besvara de frågeställningar som 

ställdes i början av denna studie:  

1. Hur konstrueras den kvinnliga journalisten? 
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2. Hur upplever kvinnliga journalister hot och hat?  

De huvudteman som ligger till grund för resultatet har identifierats i det empiriska materialet. 

Kodningen av materialet har skett utifrån en önskan att strukturera materialet och möjliggöra 

för såväl en översikt som mer detaljerad insyn i det transkriberade materialet: en kod kan ses 

som en definition på hur materialet ska struktureras och som en möjlighet att förstå vad 

materialet säger (Aspers 2011, s.165). Den nedbrytning av materialet som kodningen innebär 

synliggör materialets delar som tillsammans utgör helheten: och innebär att en ökad förståelse 

av materialet blir möjlig. Under kodningen av materialet framträdde fyra övergripande teman:  

• Hur den kvinnliga journalisten konstrueras  

• Hoten och hatets karaktär 

• Hot och hat vid rapportering av vissa ämnen  

• Män som förövare  

Dessa teman valdes i den induktiva kodningen i vilken dessa framträdde som återkommande 

och lämpliga för att svara på de frågeställningar som ställdes upp inledningsvis. ”Hur den 

kvinnliga journalisten konstrueras” och ”hoten och hatets karaktär” kan ses som två 

övergripande teman som dels skapats utifrån de frågeställningar som ligger till grund för 

denna studie. Kopplat till valet att använda semistrukturerade intervjuer, med utrymme för 

informanterna att resonera och diskutera fritt kring ämnet, tillkom ”män som förövare” och 

”hot och hat vid rapportering av vissa ämnen”. Dessa teman kan ses som en förlängning och 

fördjupning av de två tidigare temana.  

 Koderna tilldelades olika färger, och sedan markerades olika citat från informanterna med 

olika färger beroende på vilken kod som citatet placerades i. Vissa citat kunde få flera färger: 

eftersom informanterna kunde berätta om tillexempel ”hoten och hatets karaktär” samtidigt 

som de berörde ”män som förövare”.  

4.4 Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som ofta används i studier med kvantitativ ansats, men det 

finns en poäng med att ha dessa begrepp i beaktning även inom kvalitativ forskning.  

 Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och handlar ofta om huruvida de svar som 
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informanterna lämnat är autentiska och trovärdiga, och kommer från informanterna själva. 

Det innebär att jag som forskare inte ställt ledande frågor, eftersom den typen av frågor löper 

stor risk att inverka på de svar som informanterna ger (Kvale 2009, s.263f). 

 Validitet handlar om huruvida studien undersöker det den säger sig undersöka. I denna 

studie undersöks kvinnliga journalisters upplevelser av hot och trakasserier: och eftersom det 

är just denna grupps upplevelser som undersöks har en semistrukturerad intervjuform använts 

för att ge utrymme åt deras upplevelser och erfarenheter. En strukturerad intervju hade kunnat 

missat många av de egentliga upplevelserna eftersom den inte lämnar lika stort utrymme åt 

informanternas svar och möjligheten att styra intervjun utifrån informanten (Kvale 2009, s.

264).  

4.5 Etiska överväganden  

Denna studie har följt de etiska överväganden och rekommendationer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet. Rekommendationerna består av fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011, s.6).  

 Informanterna erhöll i studiens inledande fas ett informationsbrev om studiens syfte, att 

deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas, hur datan till studien skulle samlas in 

samt information om vem som är handledare och vid vilket universitet studien görs. Detta har 

gjorts i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet. 

 I enlighet med konfidentialitetskravet har alla informanter anonymiserats genom att namn 

på informanterna och deras arbetsplatser inte framgår. Vid de tillfällen som namn använts i 

studien är de fiktiva. Information som kan vara avslöjande för informanternas identiteter har 

utelämnats vid transkriberingen och deras namn, ålder eller etnicitet kommer inte att framgå. I 

enlighet med nyttjandekravet har informanterna försäkrats om att det insamlade materialet 

inte kommer att användas på något annat sätt än i vetenskapligt syfte.  

5. Resultat  
I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån de teman som identifierats under kodningen 

av materialet. Empirin redovisas växelvis med tolkningar utifrån det teoretiska ramverket. 

 Först följer en genomgång kring hur den kvinnliga journalisten konstrueras utifrån 

tolkning av informanternas upplevelser. Sedan följer det andra kapitlet som berör hot och hat 
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mot kvinnliga attribut, det tredje kapitlet handlar om hat och hot vid rapportering av vissa 

ämnen och det sista kapitlet handlar om män som förövare.  

 
5.1 Hur den kvinnliga journalisten konstrueras 

Butler lägger ett stort fokus på att redogöra för att kön inte är medfött, utan att det är 

någonting som görs performativt. Czarniawska lägger också stort fokus på skapandet av 

identitet, och har fokuserat på hur det sker i organisationer och på arbetsplatser. Utifrån deras 

teorier som redogjordes för i teoriavsnittet ämnar jag nu att närma mig mitt empiriska 

material, för att nå en ökad förståelse för de olika teman som framträtt under mina intervjuer.  

Ett av de teman som varit framträdande i mina intervjuer är hur den kvinnliga journalisten 

konstrueras. Att applicera dessa teorier på hur den kvinnliga journalisten görs blir intressant 

för denna studie för att se vilka egenskaper som tillskrivs den kvinnliga journalisten; och hur 

informanterna förhåller sig till dessa och vad det får för konsekvenser. Under mina intervjuer 

har en tydlig bild av hur den kvinnliga journalisten görs performativt trätt fram: och hur de 

olika informanterna upplever de krav som ställs på den kvinnliga journalisten varierar.  

 Nedan följer ett citat där en av informanterna berättar om ett tillfälle där hon ombads 

kontakta en person som utsatts för ett våldtäktsförsök. Stycket beskriver några av 

förväntningarna som finns på journalisten, att hon ska vara på, ta sig till olika ställen och 

rapportera och kontakta personer som just varit med om olika traumatiska upplevelser. 

Informanten beskriver hur detta inte är bekvämt för henne som person. Den här personens 

upplevelser skiljer sig något från det som de andra informanterna delat med sig av.  

Utifrån teorin kan hennes obekväma känsla förklaras med att den här personens egenskaper 

som person, inte stämmer överens med de egenskaper och de förväntningar som finns på det 

journalistiska yrket. Här blir de egenskaper som journalisten förväntas ha extra tydliga, men 

också vad som händer om man känner att man inte riktigt kan förknippa sig själv med och 

anamma dessa egenskaper. De normer och förväntningar som finns på det kvinnliga könet är 

inte synonyma med de förväntningar som finns på den kvinnliga journalisten.   

-”det tyckte jag var jättejätte jobbigt när jag skulle kontakta henne för då 

kan jag också känna ibland att andra tycker att man ska vara såhär på typ hej 

vill du vara med i tidningen men jag kände liksom gud, nä jag vet inte, det 
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kändes liksom fel att ringa, jag hörde ju också att hon var i chock, hon var ju 

liksom, hon blev väl typ chockad över att jag ringde..” 

Informanten berättar att hon inte tycker att det känns rätt att ringa och vara så som det 

förväntas att en journalist ska vara. Hon beskriver även hur hennes upplevelse förstärks när 

hon hör att personen hon ombeds ringa befinner sig i chock, och att hennes samtal till viss del 

kan ha bidragit till chocken. Hon känner sig inte helt bekväm med de förväntningar som finns 

kopplade till att vara journalist. Enligt Czarniawska är denna känsla av avvikelse ett sätt att 

identifiera de normer som råder: informanten är inte bekväm kring vad som förväntas av 

henne som journalist: att hon ska vara på och kontakta personer vid känsliga tillfällen. I detta 

fall skapas även de förväntningar som finns på journalisten utifrån mer än språket: då det 

också handlar om vad hon förväntas göra genom att åka till den utsatte personen. Trots detta 

gör hon alltså ändå det som förväntas av henne som journalist, men beskriver att det inte 

känns rätt. Informanten beskriver en liknande känsla vid ett annat tillfälle:  

-”I somras så var det en sån här hoverboard som exploderade som gjorde att 

det var ett hus i ett område som började brinna, för ibland kan jag känna att 

det blir väldigt hetsigt, för då sa nyhetschefen att vi vill prata med någon i 

den familj och hit och dit, så satt jag och försökte hitta och jag hittade inget 

nummer för man visste inte exakt vart det var, och då säger dom liksom att 

jag bara ska åka dit, och då kan jag känna att det blir lite såhär, för om 

någon precis varit med om att nästan hela huset brunnit ner då vill ju inte jag 

komma och plinga på och, för då kände jag men gud, han kanske blir arg, 

och då vet ju inte jag hur jag liksom, för jag tycker ju också att det är fel av 

mig att komma, förstår du?”  

Informanten beskriver att nyhetschefen ber henne att åka till ett hus i vilket det just brunnit, 

och hon känner inte att det känns helt bekvämt. Här beskriver journalistens återigen känslan 

av att hon inte vill störa någon som just varit med om en traumatisk upplevelse. Dels betonar 

hon risken för att personen som råkat ut för detta skulle bli arg, men också att hon i grund och 

botten tycker att det är fel av henne att komma dit vid tillfället. Normen för en journalist kan 

således utläsas som någon som ska vara på plats när det händer svåra saker, som i det här 

fallet då ett hus brunnit ned. Informantens personliga känsla är att det känns fel när 
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nyhetschefen, som agerar utifrån normerna för en journalist, ber henne att åka till huset. 

Hennes egen identitet hamnar i konflikt med den identitet som förväntas av henne i som 

kvinnlig journalist.  

 Butler beskriver hur normer inte alltid framträder tydligt i sig: utan att de ofta blir tydliga 

främst i de effekter som skapas av dom. Exemplen ovan där informanten beskriver sin 

obekväma känsla är ett exempel på detta. Den obekväma känslan är den effekt som skapas 

utifrån den norm som finns inom yrket och som genererar förväntningar på henne som 

journalist. Den obekväma känslan framträder i förhållande till normen. De journalister som 

inte upplever samma obehag kring de förväntningar och normer som kommer med det 

journalistiska yrket har inte belyst detta på samma sätt: vilket stärker Butlers idé om att 

normer ofta kan framträda allra tydligast i effekterna som blir av dom.  

 I citatet som följer berättar journalisten om hur hon ser på hot och hat, och om det är 

någonting som hon anser att hon nästintill får räkna med utifrån sitt val av yrke.  

-”Jag är ju väldigt förskonad om man jämför med kvinnliga kollegor som 

just har sitt namn, sin bild och sitt nummer, i tidningen, som blir uppringda 

varje dag.” 

(Maja) -”Är det någonting som nästan ses som en del av jobbet? alltså att 

det är så vanligt att det är något som man i princip får räkna med?” 

-”Ja, det tror jag nästan alla journalister vet, och är ute för liksom, och det är 

ju till och med sorgligt nog så att många kollegor blivit väldigt hårdhudade 

att det måste upp till en väldigt extrem nivå för att dom ska ta det vidare 

liksom, dels att man tar det vidare till att det anmäls, alla rena hot, dödshot 

och sådant anmäls ju hos oss, men det är sån otrolig liksom, eftersom det är 

ett sådant flöde av kommentarer och mail och folk som hör av sig så blir det 

liksom otroligt mycket som klankas ned på oss journalister som får passera 

för det ses inte som lika allvarligt”.  

Informanten delar med sig av sin upplevelse av att vara förskonad jämfört med sina kvinnliga 

kollegor som har namn, bild och nummer i tidningen. Hon tar inte emot hot och hat lika ofta 
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som dessa, och ser sig därför som förskonad. I detta citat framträder flera saker i frågan om 

hur den kvinnliga journalisten görs performativt. Det journalistiska arbetet utgår i många fall 

från premissen att namn, bild och telefonnummer är synliga intill den artikel eller det 

reportage som journalisten skrivit. Journalister som arbetar utifrån dessa premisser får enligt 

informanten motta mer hot och hat än vad hon får göra, i sin roll som webbredaktör.  

 Hot och hat som en del av det journalistiska yrket, det är någonting som man får räkna 

med. Om man är en journalist som inte utsätts för den grövre typen av hat är man förskonad, 

vilket kan tolkas som att det är avvikande från normen att inte bli utsatt.  

 Informanten beskriver att hoten och haten är så vanliga att det måste upp till en extrem 

nivå för att de ska reagera: och detta kan utifrån Czarniawskas resonemang om tid och historia 

som en viktig aspekt i skapandet av identiteter tolkas som att det här är någonting som pågått 

under lång tid, och som därigenom blivit en accepterad norm som kopplas till det 

journalistiska yrket.  

 Detta resulterar i att många journalister blivit väldigt hårdhudade och informanten 

beskriver att det sorgligt nog är så att det måste upp till en extrem nivå för att det ska tas 

vidare. Detta indikerar på att hon tycker att situationen är beklaglig, samtidigt som det visar 

på att en viktig egenskap hos den kvinnliga journalisten är att hon är hårdhudad. Detta 

beskrivs som en egenskap som är nödvändig för att orka med de hot och hat som ses som en 

del av vardagen.  

-”Jag tycker inte att det kul att få såna här taskiga mail, men jag tycker inte 

att det är lika farligt nu som jag tyckte första gången, då tyckte jag att det 

var jättehemskt, men man får ju någon slags tolerans för att det “hör till” 

inom citatstecken”.  

Här beskriver informanten hur hon till en början tyckte att det var väldigt jobbigt att få taskiga 

mail. I samma mening beskriver hon hur hon med tiden blivit mer härdad med hänvisning till 

att det hör till jobbet: det skapas en tolerans kring taskiga mail för att det hör till yrket. Det 

säger mycket om hur det journalistiska yrket görs kopplat till hot och hat: att hot och och hat 

beskrivs som någonting som man får ”räkna med”. Hot och hat räknas in som beståndsdelar i 

den konstruktion som ”gör” yrkesrollen journalist.  Hon beskriver att man får en viss tolerans 

för hot och hat med tiden: vilket är en intressant aspekt som utifrån teorierna kan ses som en 

förklaring till hur normer skapas och bibehålls: de krävs tid för att befästa normer, och genom 
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tid och upprepning så befästs normer. De härstammar även utifrån en historisk kontext och 

utifrån en uppfattning om fenomenet sedan tidigare, vilket kommande citat visar på:  

 

-”Eftersom jag valt att inrikta mig på just granskande journalistik så är det 

väl lite det som ingår, jag vet väl, jag gjorde praktik på uppdrag granskning, 

det är ju många där som har skyddad adress och när vissa program har sänts 

så har de även haft personer som liksom vaktat dom och sett till att 

ingenting händer, så jag förstår ju någonstans att är det på den nivån man 

vill jobba så kommer det att vara så, så det är ju lite så, det är ju lite 

självvalt, om jag typ jobbat som jag vet inte, om jag skrivit om mat eller 

mode och till viss del politik så kanske det inte varit lika hotat men just den 

granskande rollen är ju, folk gillar ju inte det, typ.. så, det är ju lite tråkigt att 

det ska vara så, men jag vore ju naiv om jag bara tänkte nej nej varför vill 

någon mig något illa typ.. ” 

En av informanterna arbetar med granskande journalistik. Även hon beskriver hur hot och 

utsatthet är någonting man får räkna med, särskilt om man väljer att arbeta med granskande 

journalistik.  Förstår man inte att det är så, då klassas man som naiv. Utifrån denna journalist 

är den utsatthet som de vittnar om en del av jobbet: och en av de delar som konstruerar det 

journalistiska yrket. Hennes hänvisning till hur andra journalister på uppdrag granskning 

hanterar och förhåller sig till hot visar också hur normer skapas utifrån en befintlig historia 

och bakgrund: i vilken informanten här skapar sig sin uppfattning om att hot och hat är en del 

av yrket utifrån hur det sett ut historiskt. Detta stämmer in med Czarniawskas tankar om att 

normer stabiliseras utifrån ett historiskt perspektiv: och att detta har en stor påverkan kring 

vad som anses normalt och inte. Informanten beskriver även en  

 Utifrån informantens upplevelse skulle hon inte vara lika utsatt om hon ägnat sig åt mer 

vad vi kan kalla för feminint kodade ämnen som mode och mat: här gör hon en tydlig skillnad 

på ämnen och på vad som anses vara ”acceptabelt” för henne som kvinnlig journalist att 

skriva om. När hon rör sig utanför denna sfär, och när hon därmed bryter mot normen och den 

förutfattade meningen, så uppstår en motsättning i form av hot och hat: som hon beskriver att 

hon då får räkna med.  

 Hon belyser även i detta citat att ”folk gillar inte det” och syftar på granskande 

journalistik. I hennes fall blir den identitet som hon tillskriver det journalistiska yrket väldigt 
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speglat av de åsikter hon upplever att andra har om henne som journalist. Enligt Czarniawska 

är detta en del i skapandet av självet: och i och med att journalisten menar att hon får ”räkna 

med” den här typen av bemötande så tyder det på att normen kring detta är så stark att hon 

valt att acceptera den, och göra den till en del av hur hon ser på sitt yrke som granskande 

journalist.  

  En annan av mina informanter delar med sig av en händelse i vilken hon känt sig 

otroligt förminskad och utsatt dels som journalist, men också som ung kvinna. Efter en 

direktsänd ansvarsutkrävande intervju blev hon ställd mot väggen av den hon intervjuat och 

av hans pressekreterare. Hon upplevde att hon fick ta emot flera käftsmällar och att hon blev 

otroligt förminskad av dessa två, äldre medelålders män. Denna händelse, bland andra, har fått 

henne att inte känna sig helt bekväm med den här typen av intervjuer. Hon gör intervjuerna 

iallafall: för hon vill visa sina chefer att hon är en duktig journalist som gör det de ber henne 

om.  

 

-”det är väl vissa intervjusituationer som jag kanske undviker eller helst vill 

undvika, och det handlar om dom här ansvarsutkrävande intervjuerna för jag 

vet att det inte blir roligt att ta dom, men ibland så måste jag ju, för att ja, 

min chef tycker att “men Emma vi måste intervjua, inte fan vet jag, ja men 

Stefan Larsson, han som skällde ut mig, för att han är den som är ansvarig 

för dom här frågorna, och då kan ju inte jag prata med någon annan, och då 

blir det ju att jag ändå måste göra det, och det är väl dom jag helst, jag 

känner mig så oproffsig som journalist då att inte våga ta i den, eller våga 

göra den intervjun, för att jag helst undviker den stämningen som ofta 

uppstår, så jag gör det ju mycket för att mina chefer, eller att han som är 

dagproducent, för han är också en av mina chefer, att han ska se att Emma 

gör det man ber om, typ så, jag vill ju uppfattas som, jag vill ju att dom ska 

tycka att jag är duktig på mitt jobb, och det är väl någon gång som jag 

försökt slingra mig och försökt… “ja men nu handlar det om trafikverket 

ska vi inte vara utanför trafikverket då…” så säger dom nej, Emma, det ska 

vi inte.. Och jag ba, nej, det ska vi ju inte, det blir inte bra.. Så jag försöker 

ju göra så, men då känner jag mig ändå så jävla oproffsig när jag försöker 

göra så… ” 
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Här framträder också flera exempel på hur det journalistiska yrket konstrueras och vad som 

utifrån informantens upplevelser förväntas av den kvinnliga journalisten. Informanten 

beskriver hur hon helst undviker ansvarsutkrävande intervjuer utifrån hennes tidigare 

upplevelser av att det ofta blir en spänd och laddad stämning vid de tillfällena.  

 De egenskaper som kan tillskrivas den kvinnliga journalisten utifrån detta citat är att hon 

förväntas vara modig och orädd. Någonting som blir märkbart jobbigt för journalisten när hon 

upplever ett obehag kopplat till vissa situationer: hon känner sig oproffsig som journalist när 

hennes känslor och obehag som uppstått i en intervjusituation gör att hon helst inte vill utföra 

ansvarsutkrävande intervjuer. Hon vill uppfattas som proffsig, genom att göra allt som 

förväntas av henne som kvinnlig journalist, och därför blir det jobbigt när det känns 

motstridigt för henne på ett personligt plan att göra det.  

 Hon har en stark vilja att bevisa att hon klarar av att göra det som inte klassas som 

normativt för kvinnan: men som anses vara en del av den kvinnliga journalistens 

arbetsuppgifter. Utifrån Czarniawskas teori kan detta exemplifieras som ett tillfälle där en 

känsla av avvikelse gör att normen framträder allt tydligare. Att hon är mån om att göra den 

här typen av intervjuer iallafall tyder på att hon är starkt medveten om vilka förväntningar 

som finns på henne: hon förväntas rapportera om saker även när det känns tufft, även om hon 

själv riskerar att bli förminskad och fast hon riskerar att bli kränkt i dessa situationer. En 

journalist förväntas ställa folk mot väggen, men kvinnor förväntas inte göra det. Exemplet 

ovan visar vad som händer när en kvinna agerar utifrån den norm som finns för yrket, men 

inte utifrån den norm som finns utifrån genus. Att hon blir utsatt i den här typen av situationer 

tyder på att normen som finns kopplat till hennes genus får spela en större roll än den norm 

som finns kopplat till det journalistiska yrket.   

5.2 Hot mot kvinnliga attribut 
Under intervjuerna har informanterna berättat om hoten och hatets karaktär: och vilka attribut 

de oftast riktar sig mot. I många av fallen väljer de som väljer att kontakta de kvinnliga 

journalisterna att rikta hoten eller hatet mot just det kvinnliga: mot kvinnliga attribut. De 

journalister som är mellan 23 och 26 år som jag talat med vittnar även om att ålder är en 

ytterligare aspekt som ofta dras in - och de yngre journalisterna upplever att hatet och hoten 
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dels riktas mot deras kön och dels mot deras ålder.  

-“hoten mot kvinnor är alltid riktade mot att man är just kvinna och går 

liksom, det blir alltid könsbundet, det kan vara sexistiskt, vad de ska göra 

med en, du förstår, det tror jag inte att hoten mot män är riktade på samma 

sätt vilket ju jag tycker gör att hoten mot kvinnliga journalister är 

allvarligare på det sättet, man har en helt annan retorik”.  

Här beskriver informanten hur hoten mot kvinnliga journalister alltid tenderar att riktas mot 

det kvinnliga könet: mot att de är just kvinnor. Hon beskriver att hotens karaktär kan vara av 

sexistisk och ofta könsbunden art. Hon upplever därför att hoten mot kvinnor blir allvarligare. 

Det kan vara språkligt hat men också hot om vad de ska göra med henne utifrån hennes 

kvinnliga kön. Som vi kunde se i konstruktionen av journalisten är hot och hat är en del av 

vardagen för de kvinnliga journalister som jag talat med. De upplever att hoten och hatens 

karaktär ofta anspelar på att de är just kvinnor - och menar att de ofta bemöts med en helt 

annan ton än sina manliga kollegor. 

 Att förövarna väljer att rikta hat och hot mot kvinnliga attribut snarare än journalistiska 

attribut när det gäller kvinnliga journalister gör att det finns starka indikationer på att det 

kvinnliga könet väger tyngre än yrkesroll när en person definieras. Detta beskrivs av 

Czarniawska i teoriavsnittet: att olika attribut kan väga olika tungt, och att ens egen definition 

av sig själv inte behöver stämma överens med hur man blir definierad av andra. Trots att 

denna kvinna publicerar reportage och artiklar i egenskap av journalist: blir hon påhoppad i 

egenskap av kvinna. Detta kan tolkas som att genus väger tyngre än yrkeskategori.  

 En ytterligare aspekt som tycks vara provocerande är journalisternas ålder, och i de fallen 

det rör sig om unga kvinnliga journalister blir detta en faktor som provocerar läsarna 

ytterligare och mot vilka hot och hat riktas:  

“ I dom fallen var det enormt provocerande för de här männen att jag var 

ung kvinna och att det var jag som bestämde hur reglerna såg ut på vår 

facebooksida, och det var enormt provocerande för de här personerna”. 
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(Maja) - “Finns det också där en liknande jargong när de ringer, att de låter 

på ungefär samma sätt eller kan det vara väldigt skilt vad de säger?”  

-”Ja det kan vara ganska skilt, en del går rakt på kring varför får inte jag 

skriva såhär medan vissa går in direkt på person när de förstår att det är en 

ung person i andra änden och går igång med kvinnoförnedrande och 

förminskande kommentarer och då har jag liksom bara lagt på luren”.   

Här beskriver journalisten att många blir provocerade av att hon som ung kvinna är den som 

bestämmer på tidningens facebooksida. I citaten ovan kan vi se att det finns flera aspekter 

som utifrån journalisternas upplevelser provocerar förövarna.  

Dels framträder aspekten kring ålder tydligt: hon beskriver att samtalen ofta, när förövarna 

förstår att det är en ung kvinna i andra änden, kan ledas in på kvionnoförnedrande- och 

förminskande kommentarer. Detta gör att det är tydligt att hoten och haten beror på hennes 

attribut som ung och kvinna, och inte i huvudsak på att hon är journalist: eftersom det är 

någonting som förövarna vet redan innan. När de sedan upptäcker att det är en ung kvinna i 

andra änden av luren förändras deras ton, vilket gör att hoten och haten i dessa fall riktas mot 

just dessa attribut, och att det är någonting som förövaren väljer att fokusera på när dessa 

attribut uppenbaras.  

 Informanten upplever alltså att det dels är provocerande för de som utfärdar hot och hat 

att hon är ung, och dels att hon är kvinna. Framförallt, om man slår ihop dessa två aspekter, är 

det provocerande för förövarna att det är en person som både är ung och kvinna som 

bestämmer vad de får och inte får skriva på tidningens facebooksida. Att informanten betonar 

hur provocerande det är för männen att hon är ung kvinna visar att hon är medveten om att 

hon bryter mot hur kön performativt görs enligt normen: då hon betonar att provokationen 

ligger i att hon är ung kvinna, och att hon trots detta har makt att bestämma. Denna makt kan 

utifrån Butlers teori tolkas som avvikande från den heterosexuella matrisen och från den 

maktstruktur som finns i samhället, där män är de som innehar maktpositioner och ses som 

den traditionella, historiska normen kring vilka som har rätt att bestämma.  

 Utifrån förövarnas världsbild kan dessa kvinnliga journalister, i sin enligt deras normativa 

uppfattning avvikande position, uppfattas som ett hot mot den rådande maktstrukturen. Äldre 

personer må också betraktas som högre upp i den hierarkiska strukturen, och därför riktas 

haten också till viss del mot de kvinnliga journalisternas ålder: unga personer förväntas inte 
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ställa äldre personer till svars, och framförallt förväntas inte unga tjejer konfrontera äldre 

män.  

-”jag tror att det är jätteprovocerande för en äldre man att en ung kvinna, en 

ung kvinna ställer personer mot väggen, men det är väl också det här shit jag 

är dubbelt så gammal som den här personen, och hon har övertaget, så att, 

det är nog lika mycket, jag är ung kvinna, men jag är också bara ung och jag 

är också bara kvinna, men dom två ihop, är nog inte så rolig för dom 

flesta..” 

En ytterligare informant talar också om attributen ung och kvinna: hon beskriver att det är 

otroligt provocerande för en äldre man att en ung kvinna ställer personer mot väggen  

I citatet betonar hon vikten av hennes ålder och hur den hon ska intervjua kan reagera starkt 

när hennes ålder uppenbaras. Ännu värre menar hon att detta blir om hon har övertaget i en 

utfrågning. Hon upplever att både hennes ålder och hennes kön är provocerande för de äldre 

männen, men att kombinationen gör att provokationen blir ännu mer intensiv. Detta är 

återigen ett exempel där informanten visar att ålder och kön är två attribut med starkt 

kopplade normer, och där effekterna om någon bryter mot dessa blir stora.  

 Som jag tidigare resonerat kring menar Butler att normer blir tydligast när någon avviker 

från dem: och utifrån detta citat kan vi säga att en ung kvinna inte förväntas ställa personer 

mot väggen, hon förväntas inte säga emot en äldre man, och hon förväntas inte ha övertaget 

om hon gör det. Det hon förväntas göra kan därför tolkas vara motsatsen: nämligen att inte 

ställa äldre personer mot väggen, inte säga emot äldre män och inte ha övertaget i en situation 

där hon bryter mot de två tidigare normerna.  

 Informanten visar också en medvetenhet kring att hon bryter mot normen utifrån två olika 

perspektiv: både utifrån kön men också utifrån ålder. Här görs alltså kön performativt i de 

situationer som informanten beskriver: de reaktioner som uppstår i situationen kan ses som 

reaktioner mot att den rådande ordningen ”störs”: och de föreställningar som finns kopplat till 

ålder och kön framträder därmed tydligt.  

-“det är som att dom slappnar av när dom ser hur ung jag är, det är som att 

amen nu, gud, det här blir en superlätt match, om det är en 

ansvarsutkrävande intervju att, hon är inte duktig, eller någonting, och sen 
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kan de bli lite paffa då när jag verkligen är duktig och är en vass journalist 

när situationen kräver det, och sen så, det har varit mycket så, “oj jag trodde 

du var mycket äldre” så jag ba nä, det är jag inte, och så var det någon som 

sa “oj vad ung du är” och då kunde jag inte hålla mig och sa “oj vad gammal 

du är”.. såatt, ibland blir det såna där grejer och ibland blir det mycket “lilla 

gumman” också.. Men det säger ju jag rakt ut då att det där tar inte jag, du 

kallar inte mig lilla gumman liksom”  

En informant berättar om hur hon upplever att personer som hon ska intervjua slappnar av när 

de ser att hon är en ung person. Hon får ofta kommentarer som anspelar på att hon är ung eller 

liten. Czarniawska talar om att ålder konstrueras på samma sätt som genus: att vi tillskriver 

vissa egenskaper på unga respektive gamla människor. Czarniawska betonar även att kön görs 

och att vi definieras delvis utifrån hur vi ser ut: vilket blir tydligt i detta exempel där 

informanten beskriver att personer tenderar att ändra sitt förhållningssätt gentemot henne, och 

komma med kommentarer som rör hennes utseende när de ser hur hon ser ut: att hon är 

kortväxt och ung.  

 Att dessa personer tenderar att kommentera och visa förvåning över journalistens ålder 

visar att det finns en förutfattad mening om journalisten utifrån hennes yrkesroll: och att en 

duktig och vass journalist inte kan vara ung. Detta framträder eftersom hennes ålder blir ett 

attribut som personer väljer att kommentera.  

 I citatet ovan vittnar alltså journalisten om att hennes ålder ofta ligger till grund för olika 

kommentarer, och att i vissa fall går personer så långt att de anspelar både på hennes ålder och 

hennes kön genom att kalla henne ”lilla gumman”. Informanten beskriver att hon inte går med 

på att bli kallad ”lilla gumman”, och att hon även svarar upp mot kommentarer som rör 

hennes ålder.  

 Att hon svarar upp mot dessa kommentarer visar att hon på ett medvetet sätt motsätter sig 

den norm och den maktstruktur som genomsyrar samhället och som hon på grund av sitt 

biologiska kön förväntas följa. Från förövarnas sida blir ”lilla gumman” ett medel för att visa 

journalisten att hon inte är tillräckligt gammal (lilla) för att ha rätt till den makt som hon gör 

anspråk på: och att hon heller inte har rätt kön (gumman) för att utöva makt.  

 De förväntningar som finns på den kvinnliga journalisten som yrkesroll stämmer inte 

överens med de förväntningar som finns på deras ålder och deras kön. Detta är en central 

aspekt i de hot och hat som informanterna vittnar om att de får motta. 
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-”det finns en kultur av en lite “lilla gumman” kultur, att man både indirekt 

och direkt blir, det finns många manliga kollegor både yngre och äldre som 

vill visa en och förklara för en hur det går till, som säkert är helt oskyldigt, 

men som kan få en effekt att man känner sig, särskilt som kvinna, att man 

ska få någonting förklarat för sig, att såhär ligger det till, som jag kan tycka 

är ganska tråkigt, för bara för att jag är yngre och oerfaren behöver inte det 

betyda att jag kan mindre om ett ämne med automatik.”  

En annan av informanterna beskriver samma typ av bemötande men belyser att det även kan 

ske på arbetsplatsen. Manliga kollegor kan behandla henne som om hon behöver bli hjälpt och 

få saker förklarat för sig. Hon beskriver hur män kan ta för givet att hon kan mindre om ett 

ämne och att det spär på ”lilla gumman”-kulturen, och att det är tråkigt att det är så. 

Informanten lyfter alltså fram en ytterligare aspekt kopplat till de föreställningar som finns på 

den unga kvinnan: att hon pågrund av sin ålder och sitt kön skulle vara mindre kunnig, och i 

behov av att få saker förklarade för henne.  

 Det här blir intressant dels utifrån hur könet görs performativt: att dessa handlingar som 

informanten beskriver i vilka män uppträder som ”de som behöver hjälpa och förklara” 

befäster en föreställning av kvinnan som i kontrast till detta behöver bli hjälpt. Detta kan även 

ställas mot de genusideologier som Czarniawska menar bidrar till hur relationen mellan 

kvinnor och män ser ut. Det informanten beskriver blir ett exempel på hur män på 

redaktionerna ser kvinnorna som några som behöver ”bli omhändertagna”, och ur detta bidrar 

till en uppfattning om genusrelationerna: om hur relationen mellan män och kvinnor ska se ut. 

Männen är de som tar hand om kvinnorna, och kvinnorna är de som inte klarar sig utan 

männen.   

 Flera av informanterna beskriver hur de kämpar för att lyfta fram ”kvinnliga” perspektiv 

och öka statusen bland ”kvinnliga” ämnen, genom att bedriva en viss typ av journalistik och 

agera för den sakens skull. Den frustration som genomsyrar informanternas svar kopplat till 

hur de blir bemötta som kvinnor blir därför extra förståelig: eftersom många av dem aktivt 

jobbar för att förändra hur maktförhållandet mellan manligt- och kvinnligt ser ut.  
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5.3 Hot och hat vid rapportering om vissa ämnen  
Informanterna har under intervjusituationerna beskrivit att rapportering kring vissa ämnen 

tenderar att generera i mer hot och hat än andra. Jämställdhet, miljö, integration och 

rapportering om nationalister pekas ut som ämnen som upprör läsarna och lyssnarna.  

Vad flera av informanterna också påpekar, och berättar om, är att de upplever att det finns en 

överrepresentation bland hoten och haten från personer som sympatiserar med nationalister 

och högerextremister.  

-”Det är ofta när man skriver om brott, kriminalitet, om man skriver att den 

ökat eller någonting, eller flykting, invandrar eller integrationsfrågor jag 

tycker att det är oftast då, som folk blir lite bananas och blir arga och hotar 

eller har sig, det är nog främst dom ämnena, och då är det främlingsfientliga 

personer som hör av sig och är arga typ, för jag tycker typ att det är en 

annan ton från dom personerna” 

 

Här beskriver informanten att ämnen som handlar om kriminalitet eller invandring ofta 

genererar i hot och hat. Hon beskriver att folk blir arga och att de även visar detta genom att 

bli hotfulla. Hon beskriver att det ofta är främlingsfientliga personer som hör av sig och att det 

märks när någon från den falangen hör av sig för att de har en annan ton.  

 I detta stycke kan alltså grunden för hoten och haten, utifrån informantens upplevelser, 

identifieras. I citatet skapas också en bild av vem det är som hotar och hatar: och det är 

personer som har stark relation till just de ämnen som lyfts fram som också beskrivs som 

avsändare av hoten och haten.  

 Vad som är framträdande, och intressant, då informanterna vittnar om vilka ämnen som 

upprör mottagarna är det faktum att ämnen som belyser ojämlikheter i samhället, oavsett om 

det är utifrån ett könsligt- eller etniskt perspektiv, är de frågor som upprör mest. Detta kan 

utifrån Butlers teori ses som ämnen som stör den rådande maktstrukturen och den 

heteronormativa matrisen i samhället, och därför upprör det dom mottagare som inte anser att 

dessa strukturer finns, eller de som erkänner den men inte anser att den bör bekämpas.  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(Maja) -”Har det varit kopplat till några specifika ämnen som har skrivits 

om i tidningen? Som kan ha upplevts som stötande för dom, finns det något 

tydligt tema kring vad som har kunnat satt igång såna här saker?”  

-”Ja, det är tydligt att det handlar om integration, migration, jämställdhet, 

kvotering det är nästan alltid dom ämnena. Och anledningen till att de ringer 

till mig då är för att jag är ansvarig för vår facebooksida.”  

Här ovan besvarar informanten min fråga om några specifika ämnen sätter igång hot och hat 

mer än andra. Hon svarar att det är tydligt att det handlar om integration, migration, 

jämställdhet och kvotering.  

 Det finns återigen en koppling till att de ämnen som provocerar mest är ämnen som 

belyser olika saker som på olika sätt kan ses som ett hot mot den heterosexuella matrisen. Den 

kvinnliga journalisten, som i det här fallet är den som förmedlar nyheterna eller reportagen, 

ses också som ett hot mot den heterosexuella matrisen. I de fall hon är ung ses även åldern 

som ett hot. Här finns alltså fyra aspekter som tillsammans skapar en utsatthet ur flera 

dimensioner: du är kvinna, du är ung, du är journalist och du rapporterar om ämnen som 

upprör. Czarniawska påpekar just detta: att flera olika attribut tillsammans kan skapa en 

mindre eller större utsatthet.   

 En ytterligare aspekt som blir intressant att nämna i förhållande till detta är hur 

journalisterna beskriver att dom hanterar hot och hat. Lyckas dessa förövare med målet att 

tysta de kvinnliga journalisterna som skriver om vissa ämnen, och därigenom upprätthålla den 

heterosexuella matrisens struktur? Här nedan följer ett ytterligare citat som stärker den 

upplevelse som informanterna har om om vilka ämnen som provocerar fram flest hot och 

resulterar i mest hat: men också hur och om det påverkar henne i hennes journalistiska 

yrkesutövande.  

-”Det jag kommer i kontakt med mest det är högerfalangen och där är det 

när man skriver om såna saker som brott och integrations och flyktingfrågor, 

främst.  

(Maja) - ”Får det dig att känna, eller påverkar det dig på något sätt när du 

sitter och tänker på vad du vill göra?”  
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-”Det är klart att tankarna finns, men sen låter jag inte det påverka vad jag 

rapporterar om, det som kan påverka är att jag inte väljer att ha min byline 

på en artikel, typ. Att jag liksom inte går ut så offentligt med att det är jag 

som gjort det, om jag känner att jag inte kan hantera det som kommer 

efteråt. Men sen kommer jag, jag vill inte sluta rapportera om såna saker 

bara för att man riskerar att få hot, det känns kanske inte så himla kul, men 

jag tänker inte vika mig, man blir nästan provocerad och känner att nu ska 

jag skriva mer om det här, bara för att ni kommer här och försöker tysta mig, 

vilka är ni typ, det är klart att tankarna finns men jag försöker att inte låta 

det påverka mig.”  

Informanten beskriver att de hat och hot hon främst kommit i kontakt med har kommit från 

högerfalangen, och att det främst sker när det handlar om flykting- och integrationsfrågor, 

men också brott. När jag frågar informanten om hon låter hoten och hatet påverka hennes 

nyhetsrapportering och val av ämnen, så är hon tydlig med att hon inte låter det göra det. En 

direkt konsekvens av det journalistiska arbetet i förhållande till detta är dock att hon kan 

undvika att ha sin byline med kontaktuppgifter invid reportage och artiklar som berör den här 

typen av frågor: och det kan ses som avvikande från hur den kvinnliga journalisten görs 

performativt.  

 Samtidigt beskriver hon en inställning som är starkt kopplad till de förväntningar som 

finns på den kvinnliga journalisten utifrån vad vi tidigare sett i resultatet kopplat till hur den 

kvinnliga journalisten görs utifrån Czarniawskas och Butlers syn på den kvinnliga 

journalisten som konstruktion: hon tänker inte vika sig och hon blir provocerad av hatet och 

hoten och känner en stark lust att skriva ännu mer om dessa ämnen. Hon beskriver inte att 

hennes känslor och reaktioner möter motstånd eller blir en grund för diskussion på hennes 

arbetsplats: vilket tyder på att hennes beteende och förhållningssätt ligger nära det som 

förväntas av den kvinnliga journalisten. Hon menar att det absolut finns vissa tankar kring att 

det inte är roligt att få hot, men att hon försöker att inte låta det påverka henne. Informanten 

vittnar i det här fallet om ett beteende som ses som mer förväntat av henne som journalist: där 

många av de egenskaper som tillskrivs journalisten framträder tydligt: viljan att rapportera om 

känsliga ämnen och att bara köra på och inte låta någonting stoppa en.  

 En ytterligare aspekt som synliggjort och som lyfts fram av informanterna är att de blir 
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särskilt utsatta när de rapporterar om högerextremister och nationalister. Vid rapportering av 

de ämnena har de strategier på redaktionerna för att säkerställa journalisternas säkerhet. Det 

finns alltså ett uttalat hot mot journalister som gör att säkerhetsavdelningar bedömer att 

journalisterna, när de bevakar exempelvis nationalistiska demonstrationer, behöver ha 

personskydd med sig. I vissa fall bedömer man också att det är nödvändigt med utrustning 

som exempelvis skottsäker väst, en form av keps som är en slags hjälm och glasögon för att 

skydda mot glassplitter. 

-”Men jag vet att man idag, särskilt när det handlar om att granska 

högerextremism och nazister att man gör en säkerhetsbedömning idag, och 

jag tror att de flesta av mina kollegor idag resonerar så att om inte vi som 

har den här uppbackningen av en säkerhetsavdelning, av chefer, av en hel 

struktur, om inte vi granskar dom här, om inte vi berättar om det här, vem 

ska då göra det, vi har ändå en fungerande struktur runt det här så att det slår 

dom riskerna som finns”. 

Citatet ovan exemplifierar hur en redaktion förhåller sig till det område som lyfts fram som ett 

av de ämnen som resulterar i absolut mest hot och hat. Hon lyfter även fram flera aspekter av 

hur det journalistiska yrket görs, kopplat till de tillfällen där det finns ett uttalat hot. De har en 

stor beredskap med en säkerhetsavdelning och chefer som står bakom dem: och de är villiga 

att ta riskerna för att de har den här uppbackningen av redaktionen. En hel apparat har 

konstruerats för att journalisterna ska kunna fortsätta att göra det journalistiska yrket 

performativt utifrån de normer och förväntningar som finns.  

 Informanten beskriver också att den stora struktur som finns kopplat till journalisternas 

säkerhet väger över riskerna: och ställer frågan kring vem som ska rapportera om den här 

typen av ämnen om inte dom, som har en utarbetad säkerhetsapparat, gör det. Informanten 

beskriver flera delar kring hur det journalistiska yrket kan sägas göras performativt utifrån 

Butlers teori kopplat till hot och hat: dels kan hela säkerhetsapparaten, som jag nämnde 

tidigare, ses som en viktig komponent för att möjliggöra för journalisterna att fortsätta bevaka 

och rapportera. Det förhållningssätt som hon vittnar om är också i linje med det förväntade av 

henne: och hon beskriver ett slags kollektivt journalistiskt ansvar att de, med bra beredskap, 

har en skyldighet att bevaka dom här grupperna och ämnena.   
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-”Jag får mest mail och folk ringer mest in till studion när det handlar om 

miljö, eller när det handlar om saker som rör kvinnor, eller när det på något 

sätt handlar om patriarkala strukturer eller hur vårt samhälle är uppbyggt 

utifrån en mansnorm, då hör gubbjävlarna av sig.” 

Flera av informanterna har berättat om när de får motta mest hot och hat: och flera av dem har 

också nämnt att det väldigt ofta är mail som förövarna använder sig av. Detta beskriver 

informanten ovan, innan hon fortsätter att beskriva att folk oftast hör av sig till henne när hon 

rapporterar om frågor som rör miljö eller jämställdhet. Hon lägger stort tryck i den avslutande 

frasen, där hon beskriver att det oftast är män, ”gubbjävlar”, som hör av sig. Detta visar på en 

stark frustration, och informanten belyser också att de som oftast visar sitt missnöje är män.  

 Att män blir upprörda och hör av sig med hotfulla utspel mot kvinnliga journalister när de 

skriver om patriarkala strukturer är ett väldigt tydligt exempel på att de ser det som ett hot mot 

just den patriarkala struktur, den heterosexuella matris, som dominerar vårt samhälle och styr 

vilka beteenden som anses normala för män respektive kvinnor. Jag närmar mig gubbjävlarna 

i nästa kapitel. 

 Hoten mot kvinnliga journalister tenderar alltså att öka vid rapportering av vissa ämnen, 

och det är integration, jämställdhet, brott och miljö som lyfts fram som ämnen som tenderar i 

mer hot och hat än andra. Hur det journalistiska yrket görs performativt kan delvis sägas ha 

påverkats av detta, framförallt genom att stora säkerhetsapparater har tagits fram för att 

skydda journalisternas yrkesutövande: och för att säkerställa att en bevakning av dessa ämnen 

är möjlig ändå.  

5.4 Gubbjävlarna 
Det finns någonting som lyfts fram av alla informanter under intervjuerna då de delat med sig 

av sina erfarenheter av hot och hat. Samtliga betonar att det bland majoriteten av förövarna 

finns en gemensam nämnare: de är män.  

-“ När jag kollar min mail efter sändning så kan jag ofta bli kallad typ... 

haha… jävla miljömupp eller feministjävel och feministfitta. Det har man ju 

blivit kallad av lyssnare, och det är... det har varit en kvinna som kritiserat 

mig, och då tyckte hon att jag vinklade ett inslag alldeles för mycket när det 

!33



handlade om miljö, men annars… det har varit en kvinna... annars så är det 

män som antingen ringer och klagar eller mailar”. 

I citatet ovan beskriver informanten vad som kan vänta i mailkorgen efter sändning. Hon 

berättar att det ofta är fula ord, inte sällan riktade mot kvinnliga attribut, och att vid alla 

tillfällen förutom ett har hoten kommit från män. I mailkorgen efter sändning kan journalisten 

hitta mail där avsändarna använder ord som ”feministjävel” och ”feministfitta”. Hoten riktar 

sig i bägge fallen mot kampen för ett jämlikt samhälle (feminist) och i det ena fallet direkt 

som en förolämpning mot det kvinnliga könet (fitta). Det andra begreppet förstärker sin ilska 

mot feministen genom att addera ”jävel”.  

 Informanten beskriver att denna typ av retorik används av män i första hand, vilket gör 

att det inte blir svårt att ta den här typen av hat riktade mot kvinnliga journalister för att vara 

ett missnöje mot att kvinnliga journalister kan använda sin position för att, som de manliga 

förövarna tycks se det, driva kampen för jämställdhet. Att driva kampen mot jämställdhet är 

att visa sig missnöjd med den rådande maktstrukturen: och detta missnöje och denna kamp 

blir därför ett hot mot den hierarki som råder i samhället. Utifrån Butlers teori kan de 

kvinnliga journalisterna sägas utgöra ett hot mot den rådande makstrukturen och att förövarna 

skulle ha denna uppfattning förstärks genom att se på vilka termer och vilka attribut de väljer 

att formulera sitt hat och sina hot kring: i detta fall feminist, fitta och jävel.  

 - ”Det är män. Det är den, största gemensamma nämnaren. Jag får ibland 

från kvinnor också men det är inte alls i samma utsträckning, utan det är 

män. Det är etnisk svenska män, som om jag ska generalisera, det är inte 

alltid lätt att veta vem som är avsändaren, men ja, stöddiga vita män som 

kan tänka sig att lägga sin röst på SD 2018”. 

Här berättar informanten om att det är män som oftast hör av sig genom otrevliga mail och 

telefonsamtal. Vid ett fåtal tillfällen har det varit kvinnor, men i en absolut majoritet av fallen 

rör det sig om män. Hon gör även en generalisering, att det är ”stöddiga vita män som kan 

tänka sig att lägga sin röst på SD 2018” som grundar sig i de ämnen som oftast framkallar 

hoten och hatet. Det blir återigen svårt att se detta på något annat sätt än som en vilja att 

bibehålla den rådande maktstrukturen, inte minst utifrån den ideologi som ofta går att 

identifiera hos personer som sympatiserar med nationalistiska partier.  
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 Utifrån de beskrivningar som informanterna lämnar av förövarna framträder en tydlig 

bild av hur förövaren utifrån Butlers teori kan sägas konstrueras: och av vilka egenskaper som 

tillskrivs de som utfärdar hot och hat mot dessa kvinnliga journalister. I citatet ovan menar 

informanten att den allra tydligaste gemensamma nämnaren för förövarna är att de är män. I 

många fall är de svenska, något äldre och stöddiga. I citatets sista del specificerar informanten 

även hennes upplevelse ytterligare genom att peka på en gemensam nämnare till: att de kan 

tänka sig att lägga sin röst på SD 2018. Det sista uttalandet tolkar jag som ett uttryck för att 

det ofta rör sig om män som sympatiserar med högernationalister.  

 

-”De som hört av sig till mig har alltid varit män. De har alltid varit, ah, det 

var väl i och för sig någon som var lite yngre någon gång som hörde av sig, 

men någonstans mellan 35-55 år där någonstans. Av de jag vet av mina 

kollegor som blivit utsatta, det är ju verkligen majoriteten män, det är 

väldigt få kvinnor som hör av sig på det sättet. Även om det självklart finns, 

och att man inte ska på något sätt tro att det bara är ett problem med män, 

men majoriteten är ju det.”  

I citatet ovan beskriver ytterligare en informant att det som hört av sig till henne varit män, 

och att det oftast rör sig om lite äldre män. Även hon berättar att det vid ett fåtal tillfällen är 

kvinnor som hör av sig,  men att det i majoriteten av fallen är män. Här förstärks bilden av 

förövaren som män, men hon tar också upp att de inte i huvudsak är yngre män som hör av 

sig: utan att det oftast rör sig om äldre män.  

 Vad vi kan förstå av hur förövaren konstrueras och vilka egenskaper som tillskrivs denne 

utifrån de upplevelser som informanterna delar med sig av är att de ofta är lite äldre män, 

stöddiga och med högernationalistiska sympatier. Denna bild av hur förövaren konstrueras 

förstärks om vi väger in resultatets tidigare kapitel om ”hot och hat mot kvinnliga attribut” 

och ”hot och hat vid rapportering av vissa ämnen”, där en bild av förövaren som aggressiv, 

kvinnofientlig och förminskande trätt fram. Att redogöra för hur förövarna blir gubbjävlarna 

är viktigt dels för att förstå de kvinnliga journalisternas stora upprördhet i beskrivningen av 

dom, men också för att förstå varifrån allt hot och hat kommer, och i vilken miljö och i 

relation till vilka förväntningar och normer de uppstår.  
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 Informanten som tycker även att det är viktigt att det kommer fram att trots att hon inte 

arbetar som skrivande journalist längre, utan numera jobbar som webbredaktör, får hon ta 

emot hot och hat. Detta framkommer bland flera intressanta aspekter i citatet nedan: 

-”Däremot har det hänt att jag blivit uppringd och fått ganska obehagliga 

samtal kopplade till att jag har den rollen som jag har. Och det är det jag 

känner är väldigt viktigt att det kommer fram, att man behöver inte vara 

reporter och ha sin bild i tidningen för att få den här typen av, det är ju äldre 

män som ringer liksom, och det har hänt flera gånger att jag blir 

tillrättavisad, man klankar ner på mig som person och att jag inte är benägen 

att göra mitt jobb” 

Som citaten ovan beskriver så har informanterna liknande upplevelser om varifrån hoten 

kommer: i majoriteten av fallen där de får motta hot eller hat rör det sig om män som 

förövare. Vad kan detta sägas vara ett uttryck för? Hur kan vi förstå dessa ageranden? Utifrån 

Butlers teori om den heterosexuella matrisen och den hierarki som utifrån denna råder, är det 

svårt att inte se på detta som ett uttryck för hur dessa män i medelåldern som enligt denna 

hierarki befinner sig högst upp, är väldigt missnöjda och provocerade av den makt som dessa 

kvinnor kopplat till deras yrke får. Det blir, återigen, ett hot mot hela den hierarkiska ordning 

som råder.  

 Informanten beskriver att hoten och hatet riktar sig mot henne som person på ett 

förminskande och tillrättavisande sätt: vilket återigen ger en indikation på att kvinnor i 

maktpositioner ska förminskas och tillrättavisas för att förstå att de inte ska göra anspråk på 

denna makt.  

 Männens handlingar kan utifrån Czarniawska och Butlers respektive teorier ses som ett 

beteende genom vilket de försöker bibehålla den maktstruktur som råder: de kvinnliga 

journalisterna bryter utifrån deras perspektiv från de rådande genusnormerna och straffas 

därför genom hot och hat.  
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6. Sammanfattning och diskussion 
Nedan följer en sammanfattning av det resultat som presenterats i uppsatsens resultatdel. 

I början av denna studie satte jag upp två frågeställningar vilka jag genom denna studie ämnat 

besvara:  

1. Hur konstrueras den kvinnliga journalisten? 

2. Hur upplever den kvinnliga journalisten hot och hat?  

Syftet med denna studie är att undersöka hur den kvinnliga journalisten konstrueras, men 

också hur de i förhållande till denna konstruktion upplever och förhåller sig till hot och hat. 

För att svara på detta har en kvalitativ ansats legat som grund och semistrukturerade intervjuer 

har genomförts för att komma åt de kvinnliga journalisternas upplevelser. Resultatet har sedan 

analyserats utifrån fyra teman som identifierats i det empiriska materialet: detta för att 

säkerställa att resultatet styrts av empirin snarare än av en förutbestämd teori.  

Det teoretiska ramverket som använts för att analysera materialet har varit Judith Butlers 

Queerteori och Barbara Czarniawskas teori om hur genus skapas.  

 Resultatets inledande del handlar om hur den kvinnliga journalisten konstrueras utifrån 

den tolkning som gjorts av det empiriska materialet. Normen för den kvinnliga journalisten är 

att hon ska vara där det händer, rapportera om saker och prestera i situationer även om hon 

personligen tycker att det blir jobbigt. Hon förväntas intervjua män fast hon upplever att de 

förminskar henne och hon ska ta sig till olika platser och kontakta personer som varit med om 

traumatiska händelser. Att “känna efter” tycks inte höra ihop med bilden av journalisten som 

framträder: hon ska kunna prestera oavsett hur olika saker påverkar henne, annars upplevs 

hon som oproffsig. Hot och hat ses som en del av yrket och det måste upp till en extrem nivå 

för att det ska tas vidare: en av informanterna arbetar som granskande journalist och menar att 

hon vore naiv om hon inte förstod att folk inte gillar den typen av journalistik som hon håller 

på med.  

 I resultatets andra del analyseras delar ur det empiriska materialet som pekar på att hot 

och hat mot kvinnliga journalister väldigt ofta riktar sig mot kvinnliga attribut. Informanterna 

upplever att hoten som riktas mot dom ofta har en sexistisk karaktär: att de riktar sig mot att 

de är just kvinnor. Ålder tas också upp som ett attribut mot vilket hot och hat ofta riktas av 

flera av de yngre informanterna: och ännu vanligare är hot och hat som riktar sig mot både 
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kön och ålder på samma gång. Exempel på detta är “lilla gumman”-påhopp och olika 

kommentarer som informanterna delat med sig av i vilka åldern haft en central roll. Detta kan 

ses som ett missnöjt uttryck mot den makt som de kvinnliga journalisterna har kopplat till 

yrket: och som strider mot den heterosexuella matrisen i samhället i vilken män är de som 

enligt normen befinner sig på maktpositioner.  

 Resultatets tredje del redogör för hur hot och hat tenderar att uppstå vid rapportering om 

vissa ämnen snarare än andra. Jämställdhet, brott, integration och miljö är ämnen som lyfts 

fram av de kvinnliga journalisterna som ämnen som ofta resulterar i arga mail och 

telefonsamtal. Rapportering av dessa ämnen kan ses som hot mot olika maktstrukturer i 

samhället, och personer som är måna om att bevara den heterosexuella matrisen och den 

maktstruktur som vilar under denna är alltså aktiva i att visa sitt motstånd mot den typen av 

journalistik som de menar hotar dessa rådande strukturer. Informanterna berättar att de ofta 

upplever att hoten kommer från högerextremister, och ännu oftare är det män som hotar och 

hatar: vilket den sista delen i analysen fokuserar på.  

 I den sista delen analyseras alltså en aspekt som blir väldigt intressant i förhållande till de 

tidigare delarna: att det i den absoluta majoriteten av fall rör sig om män som förövare. De 

som utfärdar hot mot kvinnor och kvinnliga attribut tycks vara män.  

6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning 
Resultatet som presenteras är intressant i förhållande till den tidigare forskningen så tillvida 

att det fördjupar och möjliggör för en djupare förståelse av det vi tidigare visste på kvantitativ 

nivå.  

 I den tidigare forskningen skrev jag om det journalistiska fältets utveckling, och om hur 

digitaliseringen av medier bidragit till ett förändrat medielandskap. Digitaliseringen tas upp 

som en möjlighet för redaktionerna att föra dialog med sina läsare: och också som en källa för 

research. Vad de däremot inte diskuterar och som lyfts fram av informanterna är att 

digitaliseringen också medfört följder som inte kan ses som lika positiva: att mail och 

kommentarsfält kan bli en ytterligare källa för hot och hat att frodas.  

  Den tidigare forskningen visade att den svenska journalistkåren är representativ så 

tillvida att män respektive kvinnor utgör ungefär hälften av kåren. Den pekade även på att det 

finns en ”könad hierarki” på redaktionerna i vilken männen oftast har högre positioner och 

skriver om ”hårdare” ämnen än kvinnor. I resultatet har informanterna talat om en ”lilla 

gumman”-kultur vilken kan tolkas som en bekräftelse av den könade logiken. De kvinnliga 
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journalisterna upplever ofta att de manliga kollegorna vill förklara saker för dom, och att det 

är tröttsamt att bli behandlad på det sättet utifrån sitt kön. Kvinnorna har däremot en annan 

uppfattning när det kommer till val och tilldelning av ämnen - och de upplever inte att de blir 

hänvisad till mjukare ämnen än sina manliga kollegor. Däremot finns det vid vissa tillfällen en 

känsla av obehag kopplad till rapportering av vissa frågor eller intervjusituationer - men de 

kvinnliga journalisterna är måna om att göra den typen av jobb för att leva upp till 

förväntningarna på yrket.  

 I den tidigare forskningen presenteras studier som visar att hot och hat ofta är förenade 

med vissa ämnen. Detta bekräftas av informanterna i resultatet, även om de upplever att trots 

att hoten kommer vid rapportering av särskilda ämnen så anspelar de på de kvinnliga 

journalisternas kön: ett hot som uppstår kring ett specifikt ämne, som integration, kan alltså 

ändå få en sexistisk karaktär när de riktas mot kvinnliga journalister. 

  

6.2 Resultat i förhållande till metod 

Valet av en kvalitativ ansats har varit avgörande för den här studiens resultat och för 

möjligheten att låta de kvinnliga journalisternas upplevelser vara i fokus. I kvalitativa studier 

kan olika typer av metoder för datainsamling användas och mitt val föll på semistrukturerade 

intervjuer. Observationer föll bort eftersom det finns en stor svårighet i att observera och 

iaktta hot och hur personer upplever någonting. I kommande studier kan observationer dock 

med fördel användas för att studera hur genushierarkierna görs runtom på 

journalistredaktioner - eller på andra arbetsplatser. De semistrukturerade intervjuerna gav 

informanterna en stor frihet i att belysa saker som de tyckte var viktiga att belysa: min 

utmaning under intervjusituationerna var att på ett naturligt sätt få in de frågor jag förberett. 

Den induktiva kodningen av materialet gav utrymme för det som lyftes av informanterna 

själva. En mer strukturerad intervju och deduktiv kodning hade med stor sannolikhet missat 

många av de aspekter som togs upp tack vare informanternas frihet att styra samtalen.  

 Den hermeneutiska ansatsen som varit närvarande under hela analysarbetet har bidragit 

med en funktion då resultatets alla delar både förståtts som delar men också som en helhet: 

vilket även genomsyrade den induktiva kodning och analysen som utfördes av materialet.  
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6.3 Resultat i förhållande till teori  
Teorin valdes utifrån det teman som framträdde under de semistrukturerade intervjuerna, och 

har således fungerat som ett ramverk för att tolka dessa teman på ett systematiskt sätt. Teorin 

har därför varken styrt utformandet av studien, och heller inte haft någon påverkan i 

insamlingen av det empiriska materialet. 

Teorin har bidragit till en ökad förståelse för hur de olika företeelser som belystes i den 

tidigare forskningen tar sig uttryck i de kvinnliga journalisternas vardag. De genushierarkier 

som Djerf Pierre (2007) skriver om exemplifieras i det empiriska materialet och förstås 

genom Butler och Czarniawskas teorier om normer kopplade till manligt- respektive 

kvinnligt. Teorin har möjliggjort för en analys och redogörelse för vilka normer som ligger till 

grund för görandet av den kvinnliga journalisten. Butlers tankar om att normer i vissa fall 

framträder allra tydligast vid de tillfällen när någon bryter mot dem har gjort att en klar bild 

av hur den kvinnliga journalisten görs performativt trätt fram. Teorin har således hjälpt till att 

tolka både tydliga beteendemönster men också möjliggjort för en förståelse av varför 

informanterna beskrivit obehag i vissa situationer, då obehaget kan ha en förklaring i att de 

inte följer de normer som finns kopplade till den kvinnliga journalistens förväntade beteende. 

Förståelsen för görandet av den kvinnliga journalisten har sedan varit central i analysen av det 

hot och hat som de får utstå kopplat till att förväntningarna på den kvinnliga journalistens inte 

är samma som på kvinnan. Informanterna har lyft fram och beskrivit hur hoten och hatet ofta 

riktar sig mot deras kön, och i vissa fall mot ålder: det tycks alltså vara väldigt provocerande 

för de manliga förövarna att dessa, i vissa fall unga, kvinnor får makt utifrån sin yrkesroll som 

de inte anser att de har rätt till utifrån sitt kön och sin ålder.  

6.4 Implikationer för kommande forskning  
Denna studie har fokuserat i huvudsak på hoten- och hatets karaktär och vad detta kan sägas 

vara ett uttryck för. Studien har också snuddat vid de konsekvenser som detta kan innebära för 

de kvinnliga journalisterna och för deras yrkesutövande: mer djupgående studier som redogör 

för konsekvenserna som hoten och haten innebär för det demokratiska samhället och för 

journalisterna på ett personligt plan välkomnas därför. Att kvinnliga journalister utsätts för hot 

och hat av en karaktär som riktas mot kvinnliga attribut, och mot det kvinnliga könet, är ett 

faktum. Detta behövs undersökas mer och framförallt på kvalitativ nivå för att möjliggöra för 
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en djupare förståelse och för en grund ifrån vilken det går att konkretisera förslag kring hur 

den rådande situationen, som är ett direkt hot mot demokratin, kan förändras. 

 I denna studie har män lyfts fram som förövare i majoriteten av de fall där informanterna 

fått motta hat och hot. Hot och hat mot journalister lyftes i den tidigare forskningen fram som 

ett utbrett samhällsproblem, och denna studie bekräftar hoten och hatens utbredning, men 

visar också varifrån hoten och haten i de allra flesta fall kommer. Vidare forskning kring de 

manliga förövarna med större fokus på hur och varför denna grupp skapas vore väldigt 

intressant och nödvändigt för att i framtiden kunna tackla problemet på allvar och för att 

skapa ett samhälle i vilket kvinnliga journalister kan utföra sitt yrke utan att behöva förhålla 

sig till hot och hat av sexistisk karaktär.  

7. Slutsats  
Hot och hat mot kvinnliga journalister riktas ofta mot det kvinnliga könet snarare än 

yrkesrollen journalist. I de fall som den kvinnliga journalisten är ung blir åldern en ytterligare 

dimension mot vilken förövarna riktar hat och hot. Journalister är den mest utsatta 

yrkesgruppen i Sverige och de kvinnliga journalisterna får motta hot och hat utifrån flera 

attribut: yrkesroll, kön och ålder blir tre dimensioner utifrån vilka de unga kvinnliga 

journalisterna blir utsatta. Att hoten intensifieras kopplat till ålder och kön vittnar inte helt 

överraskande om dessa attributs betydelse för vilken makt som du enligt den rådande 

maktstrukturen har rätt att göra anspråk på.  

 Det hot och hat som riktas mot de kvinnliga journalisterna utgår från de föreställningar 

som finns på det kvinnliga könet: och vars förväntningar inte harmonierar med de 

föreställningar som finns kopplade till det journalistiska yrket. Informanterna bryter mot 

görandet av kvinnan när de gör den kvinnliga journalisten. Detta har förståtts utifrån Butlers 

tanke om den heterosexuella matrisen och de maktförhållanden som finns inom denna och de 

förväntningar som finns kopplade till könsidentitet. 

 Queerteorin har även tillämpats och använts för att förstå hur förövaren konstrueras: och  

därmed att Butler såväl som Czarniawskas teorier kan användas för att förstå och analysera 

mer än könsroller. Det teoretiska ramverket har varit användbart i förståelsen för hur 

förövaren konstrueras utifrån de upplevelser som de kvinnliga journalisterna delat med sig av.  

Analysen har visat att de kvinnliga journalisterna upplever att hoten och haten oftast kommer 

från ett visst håll, att de ofta har en viss karaktär och att det vanligtvis rör sig om män som 
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förövare. Att hoten och haten, enligt de kvinnliga journalisternas upplevelser, kommer från ett 

visst håll och från en viss grupp, blir anmärkningsvärt i förhållande till den betydelse som 

detta får i samhället. Hot och hat mot journalister beskrivs i den kvantitativa forskningen som 

ett problem i samhället, inte som ett problem hos en viss grupp i samhället. Problemet finns 

givetvis på samhällsnivå eftersom att gruppen tillhör samhället, men denna studie pekar 

tydligt mot aspekter som gör att problemet snarare kan beskrivas som karaktäristiskt för en 

viss grupp i samhället snarare än för hela samhället. Det säger en hel del om den makten som 

denna grupp, männen, har, och att en del av lösningen på de problem som belysts i detta 

arbete därmed kan vara att utjämna maktbalansen i samhället.  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Bilaga 1 - informationsbrev  

Hej!  

Betraktar du dig som kvinna och är du journalist? Då är din kunskap viktig för mig.  

Jag studerar sociologi vid Uppsala Universitet och ska nu påbörja mitt examensarbete. 

Materialet till min uppsats kommer samlas in genom intervjuer under vecka 44 och 45.  

Fokuset under dessa intervjuer kommer ligga på kvinnliga journalisters upplevelser av hot 

kopplat till det journalistiska yrket; samt om denna hotbild påverkar nyhetsrapporteringen, 

och isåfall hur.  

Dina erfarenheter är därmed viktiga för mig. Intervjuerna kommer att omfatta 45 minuter och 

kommer att dokumenteras genom anteckningar samt inspelning av ljudet. Detta med 

anledning av att jag senare ska kunna lyssna på och analysera materialet på ett bra sätt.  

Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kommer när som helst utan särskild anledning att 

kunna avbryta din medverkan. Det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt 

där ditt namn inte kommer framgå. Materialet förvaras även så att endast jag och min 

handledare kommer åt det. Det insamlade materialet kommer slutligen att analyseras och 

publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet 

under handledning av Daniel Normark.  

Med stor förhoppning om att snart höra från dig,  

Bästa hälsningar från Maja Klinga  
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Bilaga 2 - intervjuguide  

Inledning  

- Informera om informantens rättigheter  

- Presentation av intervjuns tema  

Inledande frågor  

- Berätta hur en dag på jobbet ser ut för dig… 

 - Hur ser din anställning ut? 

 - Hur kommer det sig att du blev journalist? 

- Är du verksam vid en tidning, radio eller på TV?  

Hot  

- Har du upplevt hot/känt dig hotad under ditt arbete?  

  - Om ja, på vilket sätt?  

 - Upplever du att detta påverkar din nyhetsrapportering? 

 - Om ja, hur? 

- Upplever du att detta påverkat dig på ett personligt plan? 

 - Vill du berätta mer om det?  

Trakasserier  

- Har du upplevt att du blivit orättvist behandlad? 

- hur? 

- Har du upplevt att du blivit utsatt för trakasserier? 

 - Om ja, upplever du att kvinnor drabbas i större utsträckning än män?  

 - Om ja, upplever du trakasserierna främst på fältet eller på arbetsplatsen?  

Nyhetsrapporteringen  

- Hur går det till när ni blir tilldelade vissa ämnen att rapportera om?  

- Upplever du en frihet att skriva om vilka ämnen som helst?  

- Upplever du att det finns vissa ämnen som är tillskrivna kvinnor respektive män? 

Avslutning  

- Är det något mer du vill tillägga? 
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