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Abstract 

Titel: Opinionen om opinioner  

 

Författare: Gustav Motte, Joel Jonsson 

 

Kurs, termin, år: Journalistik GR (C), Examensarbete, 15,0 hp, JO081G, HT19,  

 

Antal ord i uppsatsen: 10828 

 

Problemformulering och syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska 

ledarskribenter finner att hot och trakasserier på sociala medier har påverkats deras dagliga 

arbete, samt val av ämnen att publicera i den aktuella tidningen.  

 

Metod och material: En kvalitativ djupintervjustudie av svenska ledarskribenter i 

traditionell press med teoretisk grund ur bland annat Elisabeth Noelle-Neumanns teori 

Tystnadsspiralen, samt John Nerones typologi av våld mot press .  
 

Huvudresultat: Svenska ledarskribenter påverkas till viss del av sociala medier. Beroende på 

vem som tillskriver sig vissa åsikter och yttrar densamma kan ligga till grund för deras 

åsiktsbildning.  

 

Nyckelord: Svenska ledarskribenter, Opinionsbildning, Åsiktsbildning, Sociala medier, 

Twitter, Facebook, Trakasserier, Traditionell media, Svensk dagspress.  
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1. Inledning 

Ledarskribenter och opinionsjournalistik har länge haft en betydande roll i det svenska 

politiska samtalet. Men rollen att driva opinion har varit en utsatt sådan. Detta har på många 

sätt eskalerat i och med att sociala medier har blivit en allt större del av den politiska 

diskursen. Att nå ut med sina åsikter har blivit enklare än någonsin förr, men likaså har 

möjligheten att hota och trakassera blivit större . Enligt rapporten Hatets anatomi, skriven av 

Lisa Kaati och Fredrik Olsson (2018) på beställning av branschorganisationen 

Tidningsutgivarna (TU), är ledarskribenter en av de typer av journalister som oftast utsätts för 

trakasserier. (Kaati, Olsson. 2018) Mycket av den tidigare forskningen som gjorts på ämnet 

har varit fokuserad på den kvantitativa aspekten av detta problem. Det vi vet mest om är 

alltså hur många journalister som får motta trakasserier och hot. Vi vill istället gå in på djupet 

och se hur ledarskribenter , politiska kommentatorer och andra opinionsbildande journalister 

väljer sina ämnen efter att de interagerat med publiken på sociala medier.  

 

Elisabeth Noelle-Neumanns teori om Tystnadsspiralen blir väldigt relevant i detta 

sammanhang, då denna teori bygger på vilka åsikter som rör sig i det offentliga rummet i 

relation gentemot medierna. Vidhåller medierna en viss åsiktsbildning kan den som har en 

motsatt sådan känna sig pressad till att undvika att göra sin egen röst hörd, om man med viss 

akademisk lätthet ska beskriva teorins tankar. Men hur förhåller sig då traditionella 

opinionsbildare, såsom ledarskribenter, till detta årtiondets mediala revolution, sociala 

medier? Påverkas ledarskribenternas egna åsiktsbildning av sociala medier, som utifrån 

Noelle-Neumanns Tystnadsspiral?  

 

Således är målet med denna studie att undersöka hur yrkesverksamma ledarskribenter väljer, 

eller undviker, ett ämne att skriva om och hur de ser på sin roll i offentligheten.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska ledarskribenter finner att hot och 

trakasserier på sociala medier har påverkats deras dagliga arbete, samt val av ämnen att 

publicera i den aktuella tidningen.  

 

För att kunna genomföra denna studie har vi valt tre frågeställningar.  

 

1. Hur upplever svenska ledarskribenter att negativa reaktioner från sociala medier 

påverkar deras val av artikelämnen? 

2. Hur säger svenska ledarskribenter att de hanterar hot och trakasserier från sociala 

medier? 

3. Anser svenska ledarskribenter att det finns vissa ämnen som tillskriver sig mer hot 

och trakasserier än andra? 
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1.2 Bakgrund 

 

Om ledarskribenten.  

 

Andra december 1766 utfärdar prästen Anders Chydenius Sveriges första 

tryckfrihetsförordning, som även var sitt första av sitt slag i världen. Fri och politisk debatt 

uppmuntrades, även om vissa restriktioner fanns kring stat och religion. (Nordin, Jonas. 

2015)  

 

Den moderna versionen av tryckfrihetsförordningen uppkom och antogs 1949 som grundlag 

av Sveriges riksdag. Alla medborgare i Sverige har rätt att uttala sig i tal och skrift i skydd av 

lagen. Man får fritt ge ut och publicera texter i olika former. En närliggande grundlag är 

yttrandefriheten, som likt tryckfrihetsförordningen ger alla medborgare rättigheten att 

uttrycka sig fritt i tal, skrift och uttrycka olika idéer och känslor. De båda grundlagarna 

fungerar som det övertäckande skyddet som journalister har för att kunna göra sin 

yrkesverksamhet. Journalistikens inbyggda demokratiska uppdrag gör att en av grundpelarna 

är att medier ska uppmuntra till och tillhandahålla forum för debatt, ge politiska analyser och 

granska maktpositioner i samhället. (Nord, Lars. Strömbäck, Jesper. 2004) 

 

Ledarskribenter har till skillnad från den traditionella reporterrollen en bestämd förutbestämd 

åsikt inom ett ämne, oftast kopplat till politisk parti eller ideologi. Den argumenterande 

journalistiken som ledarskribenter utför är till för att sprida opinion och skapa debatt för sin 

sak och åsikt. Samtidigt som ledarskribenten utgår från en partisk väg, behnadlar den sitt yrke 

efter journalistsiska principer. De lever i nyhetsflödet, gör research och skriver enligt 

journalistiska grundregler. Som en reporter, ska ledarskribenten fånga läsaren i flykten. 

(Nordenson, Magdalena. 2008. 18ff)  

 

En portalmening från de etiska reglerna av den amerikanska samanslutningen av 

ledarskribenter, National Conference of Editorial Writers, NCEW lyder såhär:  
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Ledarskrivandet är mer än ett sätt att tjäna pengar. Det är ett yrke som ska tjäna 

allmänhetens bästa. Ledarskribenternas viktigaste plikt är att ge information och 

vägledning för sunda bedömningar som är nödvändiga för att en demokrati ska 

fungera väl. (Ibid)  

 

Under 2015 utkom Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med en rapport som avhandlade hur 

hotelser, trakasserier och våld ser ut mot yrkesgrupper särskild betydelse för det 

demokratiska samhället. Uppdraget till myndigheten kom från regeringen som ville ha en bild 

av av hur särskilda yrkesgrupper, såsom politiker, journalister, opinionsbildare och vissa 

myndighetespostioner utsatthet kan påverka demokratin negativt. Enligt rapporten är det 

politiker och journalister som utsätts för flest trakasserier, där en av fem politiker uppger att 

de hade fått hot under de senaste 12 månaderna och en av tre journalister uppger att de fått 

hot under samma tidsperiod. (BRÅ. 2015)  
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Tystnadsspiralen  

Tystnadsspiralen som teori formulerades först av Elisabeth Noelle-Neumann år 1973, i 

artikeln Return to the concept of powerful mass media . Teorin utgår från idén att människor 

är sociala varelser som strävar efter att passa in i de sociala sammanhang i vilka vi finner oss. 

Genom att bland annat välja vad vi ger uttryck för och inte minskar vi risken att utsättas för 

social isolation. Är det möjligt undviker vi helst att ge uttryck för åsikter som tillhör en 

minoritet i sammanhanget och på så sätt minska risken för konfrontation. Denna instinkt 

skiljer sig givetvis mellan individer och olika kulturer, men teorin fastslår att det sociala 

sammanhang vi finner oss i kan göra oss mer medgörliga när vi uttrycker våra åsikter. 

(Strömbäck. 2014)  

 

Detta är en vetenskapligt bred teori som inte endast tillhör medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Noelle-Neumann själv skriver i sin bok The Spiral of Silence 

(1993) att:  

“Moreover, the media influence the individual’s perception of what can be said or 

done without danger of isolation.” (s.156) 

Noelle-Neumann skriver att människor som står inför massmedia känner sig hjälplösa för att 

media är en ensidig, indirekt och offentlig form av kommunikation. På alla tre sätt skild från 

den vanliga konversationen, vilken hon beskriver som den mest naturliga typen av mänsklig 

kommunikation. Denna hjälplöshet kan ta sig uttryck på flera sätt, men mest relevant för vår 

uppsats är situationen som uppstår när media, som Noelle-Neumann uttrycker det, används 

som en skampåle och en individ hängs ut. Mot den formlösa och ansiktslösa publiken blir den 

uthängda individens motargument ytterst svaga. (Noelle-Neumann. s. 156. 1993)  

 

Noelle-Neumann fortsätter senare i boken med att beskriva hur den s.k. tysta majoriteten inte 

motsäger tystnadsspiralen. Hon skriver att:  
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“Not in a single instance has the process of the spiral of silence run counter to the 

line taken by the media.” (s. 201) 

Om en person är medveten eller inte om att media stödjer hans eller hennes åsikt spelar en 

stor roll i huruvida den personen är villig att tala ut eller inte. Hon exemplifierar detta med 

frågan om medlemmar i tyska kommunistpartiet skulle kunna vara domare. Den minoritet 

som var för detta kände att medierna stödde deras ståndpunkt, och var mer villiga att uttala 

detta, medan majoriteten som var emot blev mer tillbakadragna. (Noelle-Neumann. s. 201. 

1993)  

 

När Noelle-Neumann skrev detta – första utgåvan gavs ut 1984 – var givetvis nutidens 

sociala medier inte påtänkta, men de delar av hennes teori vi lyft kan med fördel användas 

som ett hjälpmedel för att förstå samtalsklimatet som ofta råder där. Exempelvis kan drev 

liknande mer traditionella mediedrev uppstå mot enskilda individer även på sociala medier.  

2.2 Medieutveckling  

Chefredaktör Lars Johansson på Helsingborgs Dagblad beskrev under Mediedagarna 2014 att 

de lokala medierna fungerar som plankton i havet, som makrillarna, de större medierna längre 

lever av. För att förstå hur teorin om medieutveckling fungerar måste man först göra sig 

bekant med begreppet medieekologi.  

 

Begreppet myntades först av Neil Postman, 1968 på New York University (Scolari, 2012.) 

Under samma tidsperiod växte den ekologiska tanken fram inom biologin. För Neil Postman 

låg det då nära till hands att överföra tankesättet om ekologi till den då hastigt framväxande 

marknaden kring television och medier. Han utgick utifrån de tankesätt som McLuhan hade 

om hur medier fungerar som en miljö som omger oss. (Postman. 1998) Enligt begreppet som 

Neil Postman myntade lever vi alla i ett komplicerat system med medier, ett så kallat 

ekosystem. Istället för att undersöka hur enskilda redaktioner fungerar, eller enskilda 

händelser tar man ett helhetsgrepp på systemet och följer nyheter utvecklas från botten till 

toppen av den mediala näringskedjan.  
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När man började översätta de ekologiska metaforerna från den biologiska världen till 

medievärlden öppnades nya möjligheter för att kunna ta reda på hur en systemet mår, 

utvecklas och vilka faror som hägrar. Som i naturen finns det lokala och stora ekosystem 

inom medievärlden. Genom att undersöka dessa olika system kan man se hur de olika 

systemen interagerar tillsammans, om det finns olika nischade arter inom systemet och hur 

olika näringskedjor skapas. (Scolari. 2012.)  

 

I Sverige ser utvecklingen av mediemarknaden dyster ut. Enligt (SOU: 2016:30) har 

marknaden främst försvagats inom den kommersiella marknaden, även om Sverige med sina 

dagstidningar och Public Service kanaler som dagligen publicerar nyheter. Det finns färre 

redaktioner som anställer journalister. Under åren 2006 till 2016 såg de svenska 

redaktionerna en 25 procentig minskning av anställda enligt den statliga offentliga 

utredningen. Under samma tidsperiod hade en tredjedel av de lokala redaktionerna lagts ner. 

TV4 lade ner 13 stycken lokala redaktioner, liksom nyhetsbyrån TT. Samtidigt centraliserade 

många av de svenska redaktionerna sina verksamheter till samma redaktioner.  

 

Dessa neddragningar och centraliseringar skapade då skalv och efterskalv inom det svenska 

mediala ekosystemet. När många av de lokala aktörerna försvann övergick många redaktioner 

till att rapportera mer likgiltigt och näringskedjans bottenskikt försvinner påverkar det hela 

ekosystemet. Som om planktonen skulle minska, skulle de stora rovdjuren i havet göra likaså. 

(Postman. 1998)  

 

I takt med att internet gjorde intåg på mediemarknaden och uppkomsten av sociala medier har 

forumet för debatt, allehanda publikationer och åsikter ökat markant. På ett helt annat sätt än 

förut har nu varje medborgare en ofiltrerad kanal att uttrycka tankar och kritik som inte 

passerar en redaktörs skrivbord. I början fanns förhoppningen om att yttrandefriheten skulle 

öka, att alla som tidigare inte haft möjlighet att göra sin röst hörd nu skulle ges chansen. En 

direktkontakt mellan medborgare, medier och politiker skulle uppstå utan några 

mellanhänder. Men likt många andra teknologiska framsteg finns det en baksida. Med 

atomkraften kom också atombomben. (Wadbring, Mølster. s. 57 - 62. 2015)  
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2.3 Nyhetsvärdering  

En vanlig nyhetsdag över hela världen kan innehålla rent av miljontals av händelser. Allt 

ifrån till de värsta naturkatastroferna, trafikolyckor runt om på vägarna och beslut som fattas 

politiskt till affärsuppgörelser av olika slag. Även reguljära händelser rapporteras och berättas 

om som väderleksrapporter och återkommande sportevenemang skrivs om flitigt.  

 

Det går att göra en lång lista över de olika händelser som inträffar varje dag. Av alla dessa 

olika händelser är det en mycket liten del som rapporteras om från de olika medierna i 

världen. Mycket når inte fram till redaktionerna och av de som faktiskt kommer till 

mediernas kännedom är det en liten del som väljs ut och görs till journalistiska produkter. 

(Strömbäck. s. 167. 2009)  

 

Undersökningar från både Sverige och andra länder visar att medier tenderar att rapportera 

om liknande och likartade nyheter och händelser. (Hamilton, 2004; McManus 1994.) Även 

om olika slags medier, som tidningar och television, inte nödvändigt rapporterar om samma 

saker, men om de är geografiskt nära varandra är rapporteringen snarlik.  

 

Inom nyhetsvärdering finns det två stycken nyckelbegrepp som är viktiga att förstå. De två 

begreppen är nyhetsurval, samt nyhetsvärdering. Dessa två begrepp ska inte blandas ihop, 

eftersom de behandlar två olika steg i nyhetsprocessen.  Nyhetsvärdering avhandlar om hur 

olika nyheter som kommer redaktionerna till känna och hur de värderas i redaktionsarbetet, 

Medan nyhetsurval avhandlar vad som faktiskt publiceras i slutet av den redaktionella 

processen. (Strömbäck. s. 168. 2009)  

 

Vilka styr då nyhetsurvalet? Enligt en rapport vid namn “En studie av nyhetsvärdering vid 

svenska nyhetsredaktioner”, som Jesper Strömbäck publicerade 2008 där han följde det 

redaktionella arbetet i praktiken för att kunna understödja sina teoerier skriver han att:  

 

“Två centrala ska tas upp här: ekonomin och medielogiken. Frågan är då hur de 

hänger ihop med de två styrfälten. Ekonomins betydelse för journalistiken kan 
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knappast överskattas. Journalistik handlar i mångt och mycket om att producera så 

mycket nyheter som möjligt med så lite resurser som möjligt.”  

 

Jesper Strömbäck menar att nyhetsforskning i allmänhet betonar att ekonomin har en stor 

betydelse för nyhetsurvalet, samt att medier har blivit mer som vilka andra företag som helst. 

De ekonomiska kraven ligger alltjämt över all annan prioritering och det är inte ovanligt att 

journalistiken får stryka på foten. (Strömbäck. s.9. 2008)  

2.4 Nerones typologi av våld mot pressen 

John Nerone delar i boken Violence Against the Press: Policing the Public Sphere in U.S. 

History (1994) upp våldet mot pressen i fyra olika kategorier.  

 

Våld bland individer 

Nerone beskriver denna typ av våld som klassikt för 1800-talets redaktionella dueller. Senare 

under århundradet började det politiska våldet att förflytta sig längre nedåt i journalistiska 

kretsar, från redaktörer till reportrar, som blev både deltagare och mål för våld. Men samtidigt 

började våldet ändra skepnad, till att handla mer om inträngningar på privatliv än politiska 

gräl, något som Nerone kallar för ryktets privatisering. När boken skrevs, verkade det enligt 

Nerone som att de som vanligast utsattes för våld var reportrar och fotografer som täckte 

kändisar och sport (Nerone 1994, 10).  

 

Våld mot idéer 

Här beskriver Nerone hur idérörelser har blivit utsatta för våld genom USA:s historia, med 

startstamp i lojalisterna och de för självständighet. Sådant våld riktas ofta mot idéer som en 

majoritet uppfattar som ett hot mot den sociala stabiliteten. Detta våld minskade under 

1900-talet, något som Nerone tillskriver fyra förklaringar. Att folk blivit mer vana vid att 

marknaden gallra ut farliga idéer, då dessa inte är marknadsmässigt hållbara. Att ett 

konsensus kring kärnvärden skapats av att media institutionaliseras, och att folk därmed fått 

det svårare att hitta sig till alternativa medier. Att folk blivit mer övertygade om att idéerna 

själva inte är farliga. Och, till sist, att regeringen och polisen själva har regulerat idéer, 
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exempelvis genom att agera mot rörelser för medborgerliga rättigheter och andra radikala 

idéer (Ibid., 10-11).  

 

Våld mot grupper 

Denna form av våld mot pressen ersatte under sent 1800-tal våldet mot idéer som den mest 

prevalenta formen av våld. Våldsverkare av denna typ riktar främst in sig på bland annat ras, 

etnisk härkomst och klass, snarare än ideologiska skillnader. Samtidigt som denna typ av våld 

var framträdande under 1900-talet, så var det vanligt att de grupper som blev utsatta för våld 

såg media som en symbol för sin autonomi och möjlighet att påverka. Således följde attacker 

på minoritetsgruppers medier (Ibid., 11-12).  

 

Våld mot media som institution 

Nerone ser denna form av våld mot pressen som den nyaste och, under 1900-talets andra 

hälft, den med framträdande. Likt hur våld mot grupper tidigare tagit vid efter våldet mot 

idéer, tog våldet mot medieinstitutionen över under 1900-talet. För att förstå denna typ av 

våld måste man först förstå hur människor ser media. Nerone skriver:  

“Americans say ‘media is’ because it is apparent to them that the media ‘is’ a 

singular entity. The expression 'media is’ [...] is here to stay, it seems, because it 

accurately reflects the public perception that the media constitute a single institution. 

Media is as media does.”  

Denna syn på media har, enligt Nerone, flera olika förklaringar; de flesta nyhetstidningar har 

monopol på sina marknader, de flesta nyheter kommer från officiella källor, de flesta 

nyhetsmedier erbjuder ett liknande urval av nyheter, och professionella reportrar dominerar 

nyhetsrapporteringen och utformar den på ett sätt som stödjer deras professionalism. Dessa 

omständigheter gör det för många människor tydligt att de inte lever i samma värld som de 

som skapar och rapporterar nyheterna till dem (Ibid., 12-13).  
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2.6 Överblick  

 
Den tidigare forskning som gjorts om svensk opinionsjournalistik som finns tillgänglig är 

tämligen smal. Satt i relation till sociala medier är ämnet än mer outforskat. I den tidigare 

forskning vi valde att lyfta har det varit granskningar, rapporter och studier som avhandlat 

näthat, kränkningar och trakasserier gentemot svenska journalister på nätet.  

 

2.7 Hot och hat mot svenska journalister (2015)  

Monica Löfgren Nilsson Ph.d., är docent vid Göteborgs Universitets, på institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation. 2013 gjorde hon en enkätundersökning med 1695 

deltagare i bland svenska journalister för att undersöka hur ofta hot och trakasserier 

förekommer. Under samma vår sände det grävande SVT programmet “Uppdrag granskning” 

näthat som riktas mot kvinnliga journalister. Vilket väckte diskussion i media om hur 

utsattheten hade ökat för journalister. Trakasserier mot journalister har alltid förekommit, 

men med sociala mediers intåg fick kritiker en helt annan direktkontakt med professionen.  

 

Enkätundersökningen som gjordes av docent Monica Löfgren Nilsson kom fram till en rad 

påståenden. Enkäten genomfördes via webbpanel, där de förfrågade bland annat fick mäta hur 

ofta de blir trakasserade, vad för slags trakasserier som förekom och var någonstans det 

skedde. Resultatet visade att en knapp tredjedel av alla journalister har fått hot riktat mot 

under det gångna året. En av tio journalister som svarat på enkäten i fråga får det varje vecka. 

En av fyra journalister hade inte fått något hot inom en årsperiod. (Löfgren Nilsson. s. 52ff. 

2015)  

 

Variationen av mängden hot hänger ihop med var någonstans på redaktionen man arbetar, 

samt vilken sorts redaktion, enligt Monica Löfgren Nilsson. Värst av alla utsatta är 

kvällstiningsjournalister, och minst är olika typer av frilansare. En tydlig skiljedelare är hur 

profilerad man är eller inte. Olika typer av krönikörer, opinionsbildare och ledarskribenter  är 

de som får motta flest hot av alla. Vad som kan utlösa trakasserier har vilt skilda orsaker, men 

enligt undersökningen ett par gemensamma faktorer. När journalister rapporterar om bland 
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annat brott där det framgår att förövaren är av utländsk härkomst, eller att man intervjuar en 

icke-europeisk person till att skriva om Sverigedemokraternas olika förslag eller granskningar 

av samma partis politik. (Ibid. s. 54)  

 

I Monica Löfgrens Nilssons slutsatser till studien framkommer det ett antal punkter som hon 

menar är viktiga för att förstå samhällsfenomenet med trakasserier mot journalister. Runt 

omkring i världen finns det krafter såsom auktoritära stater, upprorsmakare och kriminella 

organisationer. Dessa krafter har sin utgångspunkt att hota journalister med fysiskt våld, ofta i 

länder med mindre rättssäkerhet än länder som i västvärlden. Sverige har rankats högt på 

olika globala mätningar när det kommer till yttrande, press och mötesfrihet. Men hot och 

trakasserier verbalt har inte lyfts på samma vis som andra försök till att tysta journalistik. 

Demokratier har behov av granskande journalister, därför är det enligt docent Monica 

Löfgren Nilsson oroväckande att detta problem inte lyfts till den grad som hon anser behövs. 

(Ibid. s. 55)  

 

2.8 Hatets anatomi (2018)  
 
Denna studie avhandlar varifrån “hatet mot journalister” kommer ifrån i Sverige. Studien är 

skriven av Totalförsvarets forskningsinstitut på beställning av TU Medier i Sverige. I den 

presenterade man problemformuleringen att hat och hot mot journalister kan ge problem för 

rekrytering för redaktionerna, men även att behålla redan anställda journalister. Att 

journalister kan undvika vissa ämnen för att man vet att det väcker en viss reaktion. Man går 

igenom ett antal omodererade kommentarsfält på ett rad kända alternativa nyhetshemsidor 

och forum. FOI kommer fram till i genomgången av kommentarsfälten, att de som trakasserar 

är få till antal, men gör väldigt många inlägg. Man siktar mer än gärna in sig på 

ledarskribenter och politiska kommentatorer, på både höger och vänsterkant. I studien 

kommer man också fram till att vissa journalister omnämns mer än andra. De mest 

omnämnda journalisterna framkommer i drygt tio procent av alla kommentarer som studien 

gått igenom. (3 813, av de totala 35 863 kommentarerna.) (FOI, s 17ff). 

I studien gick man igenom 6,5 miljoner analyserade inlägg på forum, samt hemsidor som den 

numera nedlagda webbplatsen “Avpixlat”, “Samhällsnytt”, Nordiska motståndsrörelsens egna 
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webbplats “Nordfront”, samt underforumet “Inrikespolitik” på Flashback forum. Av de 6,5 

miljoner kommentarerna som analyserades omnämns journalister i 32 619 inlägg, varav 4 

075 inlägg innehåll kränkningar. Det betyder att 12,5 procent av alla inlägg där journalister 

diskuterades fanns det inslag av hat. Därefter listade och rankade FOI de mest omtalade 

journalisterna i kommentarerna. 10 procent av de journalisterna som nämns i samband med 

hatindikatorer, 33 stycken journalister, förekommer i 73 procent av de totala inläggen. Av de 

20 mest utsatta journalisterna är könsfördelningen elva män och nio kvinnor. Den enskilt 

mest omtalade journalisten i samband med hat förekommer drygt 13 procent av alla 6,5 

miljoner analyserade kommentarerna. FOI kunde också konstatera att de som nämndes flest 

gånger hade till yrket att vara opinions- och ledarjournalister. (FOI. s. 5) 
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3. Metod  

3.1 Urval 

För att göra ett urval måste man först bestämma sin population, vilken i denna uppsats är 

aktiva ledarskribenter på svenska nyhetsredaktioner. Som förklarades i del 1.2 är en 

ledarskribent en typ av journalist som skriver opinionsbildande texter, ofta utifrån en 

förbestämd politisk inriktning, i syfte att väcka debatt hos läsarna.  

 

Då vår studie är baserad på vetenskapliga samtalsintervjuer med ett begränsat antal 

intervjuobjekt kan vi inte göra något anspråk på att kunna generalisera frekvensen av olika 

sätt att se på trakasserier, medieutveckling m.m. hos populationen, men det är heller inte vårt 

mål. Peter Esaiasson et. al. skriver i Metodpraktikan  att en förutsättning för att studier av 

denna typ ska vara intressanta är att den undersöker hur människor ser på något, inte hur 

många som gör det. (Esaiasson et. al. 156-157, 166. 2012) Vårt mål har således varit att 

undersöka de huvuduppfattningar som kan tänkas finnas bland vår population. Värdet i denna 

studie är alltså att den tillför empiriskt grundad kunskap till förståelsen av ämnet.  

 

Detta förhållningssätt kallar Esaiasson för det defensiva argumentet för att stärka den 

grundläggande argumentationen om huvuduppfattningar. Det finns även en offensiv 

argumentation, i vilken man menar att studien uppnått teoretisk mättnad; att man hittat alla 

uppfattningar som finns i populationen. Detta har vi dock inte varit ett mål i denna studie. 

(Ibid. 167) 

 

Med stöd i detta har använt oss av ett strategiskt urval, där målet varit att få en grupp 

intervjuobjekt med olika erfarenheter för att få en så stor idébredd som möjligt. Vi skapade en 

lista över femtiosju ledarskribenter vars kontaktinformation vi kunde få tag på och gjorde ett 

urval ur dessa där vi vägde in storleken på redaktionens marknad (om tidningen är nationell 

eller lokal) samt skribentens politiska inriktning och kön. Vi intervjuade tolv politiska 

chefredaktörer och ledarskribenter, fem män och sju kvinnor. Av dessa arbetade en på en 
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rikstäckande redaktion, en på en nyhetsbyrå, två på tidningar som inte är rikstäckande men 

ändå läses av fler än en vanlig lokaltidning. Resterande åtta arbetade på lokala redaktioner.  

3.2 Avgränsningar 

För att bäst kunna uppnå vårt presenterade syfte måste vi göra några avgränsningar. Då 

studien specifikt handlar om hur ledarskribenter påverkas av trakasserier och hot så väljer vi 

att begränsa oss till ledarskribenter. Vi har valt att göra denna avgränsning med hänsyn till 

hur nära den politiska debatten dessa individer befinner sig, i jämförelse med många andra 

journalister.  

 

Vi har även valt att inte använda oss av enkäter som metod. Detta anser vi vara motiverat 

eftersom vi har som mål att göra en kvalitativ, djupgående undersökning. Därför skulle en 

enkätundersökning inte tillföra särskilt mycket till studien. Dessutom existerar det redan 

studier om hur utbrett detta problem är, som vi även refererar till i senare delar.  

3.4 Intervjuer 

Ämnet som behandlas i denna uppsats är av betydande bredd, och svaren på de frågor vi ställt 

besvaras bäst genom en mindre rigid metod som på ett effektivt sätt når till djupet i ämnet. 

Därför är forskningsintervjun den huvudsakliga metoden vi använt oss av. Vi bedömde att 

den på ett tillfredsställande sätt skulle tillåta oss att nå en bredare förståelse för ämnet.  

 

I kapitel tre av antologin Handbok i kvalitativa metoder  skriver kapitelförfattarna Ulla 

Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne att intervjuer kan göras på flera olika sätt, och således 

delas upp i olika typer. De kan exempelvis vara strukturerade eller ostrukturerade, och ha 

antingen stängda eller öppna frågor. (Svensson. s. 41ff. 2011) För att kunna samla in ett 

bredd material av information som samtidigt hålls relevant till ämnet valde vi att använda en 

typ av semistrukturerad intervju med öppna frågor. Vi har också haft i åtanke att inte alla 

intervjuer följer samma mönster, och har därför varit öppna för både följdfrågor och att ta 

våra frågor och ämnen i en annan ordning än de presenteras i vår intervjuguide, som ni kan 

läsa som bilaga.  
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Vi valde att dela upp intervjun, och följaktligen också intervjuguiden, i fyra delar, efter våra 

olika teorier, för att enklare kunna dra slutsatser i analysdelen.  

 

Intervjuerna utfördes via video/telefonsamtal. Vår ambition var att förhållandena för intervjun 

skulle vara så lika de vid en traditionell intervju då intervjuobjektet och forskaren möts och 

samtalar på plats. Eriksson-Zetterquist och Ahrne betonar att det även i dessa intervjutyper är 

lika viktigt att planera som annars, något vi utgick från när vi utformade studien (Ibid. s. 42).  
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3.5 Transkribering  

När en intervju i tal skrivs ner och transkriberas finns det risk för att vissa nyanser i svaret 

som den intervjuade ger försvinner. Allehanda svar som i tal kan vara fulla av skratt, vara 

allvarsamma och ge en känsla åt vad den intervjuade syftar på kan försvinna i en steril 

textform. För att undvika detta har arbetsprocessen i transkribering följt de 

rekommendationer som återges i Metodpraktikan (Esaiasson m.fl., 2017), samt Kvalitativa 

Intervjuer. (Trost. 2010). De rekommendationer vi utgått ifrån har främst härstammat i den 

sistnämnda av de två guiderna.  

 

En grundpelare i Kvalitativa intervjuer, är det Jan Trost beskriver som finna mönster i 

samhället bakom orden. Jan Trost beskriver ett exempel om banankomsuntion för att 

exemplifiera sin tes. Om man vill se vad som ligger till grund för varför konsumtionen av 

bananer ser ut på ett visst sätt kvalitativt, är variabler såsom ålder, kön och utbildning 

ointressanta jämfört med de samhällsfenomen som respondenterna ger uttryck för. Inte att 

ålder eller kön skulle vara helt oviktiga, men att en sådan angreppsform på frågan härstammar 

i den kvantitativa delen av vetenskapen. Ålder, kön och utbildning tillhör enligt Jan Trost en 

metod för kvantitativ forskning som baserar sig på rangordningsskalor. i den kvalitativa delen 

vill man hellre kategorisera sina intervjuer efter analysen som de intervjuade  

ger uttryck för, istället för att se på likhetsfaktoer på sidan om. (Trost. s. 30ff. 2010)  

 

För att exemplifiera hur vi transkriberat efter den modell som Trost, samt Eliasson m.fl byggt 

upp tar vi upp ett exempel här. En av våra intervjuade ledarskribenter är någon som vi väljer 

att kalla NL2. Personen i detta fall beskriver ett resonemang om vilka ämnen som denne kan 

skriva om som känns socialt kontroversiella och kan ge mothugg från de NL2 även skulle 

kalla meningsfränder.  

Ett ämne där man får väldigt mycket skit om man skriver… Det är om man skriver om 

narkotikapolitik. (Skratt.) Jag är ju då… Jag tycker att man ska avkriminalisera för 

eget bruk och kanske legalisera cannabis. Det är ju en sak som är “icke PK”, liksom. 

(Skratt). – NL2  
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Utan tillförandet av punkter för att markera tystnad och tankeverksamhet i svaret, 

citationstecken för markera att den intervjuade betonade vissa ord, eller markeringen 

“(Skratt).” för att påvisa tonfall finns det risk att läsaren av citaten inte längre uppfattar 

innebörden från intervjun till transkriberingen. Varav vi valt att markera på detta vis, efter 

rekommendationer från ovannämnd litteratur.  

 

3.6 Metodproblem 

Vi anser att våra val av metoder för urval och intervjustruktur varit goda, och att de hjälpt oss 

att göra ett gott arbete. Men det finns även vissa problem med dessa metoder som är värda att 

nämna och diskutera.  

 

Då det är vi själva som formulerat studien är det inte omöjligt att våra förutfattade 

uppfattningar om vilka problem en ledarskribent möter i sitt arbete har påverkat studiens 

utformning och resultat. Vi har båda ett personligt intresse för det politiska, och total 

objektivitet är alltid svårt att uppnå, men vi anser inte att detta har en avgörande effekt på 

studiens tillförlitlighet.  

 

Vår urvalsmetod var god och passande för en intervjustudie av detta ämne, men vi hade 

kunnat välja att göra ett större antal intervjuer. Vi har uppnått en tillfredsställande bredd av 

åsikter och sätt att se på problemen kring svenska ledarskribenters arbetssituation och de 

effekter dessa problem har.  
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3.7 Etik 

För att genomföra vår studie enligt vetenskaplig etik, har denna uppsats skrivits utifrån 

vetenskapsrådets etiska grundregler. Dessa presenteras i Forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet. u.å)  utgiven av Vetenskapsrådet och avhandlar fyra principer. Första är 

konfiendisiellitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

 

I genomgången och presentation av de inhämtade materialet, i form av djupintervjuer, har det 

noggrant påpekats att vår inhämtning följer dessa principer och att allt är enligt följer den nya 

GDPR-lagstiftningen. Om man ser till dessa krav har vi i denna studie valt att inte namnge de 

intervjuade, utan att deras namn är kodade till den region de arbetar i. Även om vår 

undersökning avhandlade profession och inte privatliv, så ville vi säkerställa att 

undersökningen gjorts på ett korrekt vis och att studien följde både lagstiftningar, 

vetenskapsrådets krav och principer.   
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4. Resultat och analys 

4.1 Negativ uppmärksamhet och val av ämne 

Frågan om hot, trakasserier och hat är den fråga som har berört många journalister, speciellt 

ledarskribenter enligt tidigare nämnd forskning. (Löfgren Nilsson. 2015.) När vi ställde 

frågan hur intervjupersonerna svarade en klar majoritet av de tillfrågade att de upplevt olika 

former av mothugg, samt att de resonerat kring frågan. Däremot huruvida det påverkade deras 

val ämnen svarade många tvekande. En av de intervjuade ledarskribenterna, som skriver för 

en större rikstidning i Stockholmstrakten, som vi valt att kalla SL1 uttryckte sig såhär 

angående att undvika uttrycka åsikter som skulle kunna vara socialt kontroversiella.  

 

“Nä, det skulle jag inte säga. Snarare tvärt om, alltså vi är ju lite och petar i frågor som är 

svåra eller där människor har starka känslor för att det är ju ofta dom frågorna som ofta är 

spännande liksom, så det gör vi inte.”  – SL1  

 

Ledarskribenten SL1 hävdar vidare att det är beroende på vilken plattform som lägger 

avgörandet i vilken grad de på sin tidning lägger vikt på sociala medier. En plattform på 

Twitter anser SL1 mer fungerar som ett lunchrum, där de kan diskutera, ha roligt och reta 

sina politiska motståndare. Men att plattformen i fråga ger en ganska dålig bild av vilken text 

egentligen kommer att “flyga”, som ledarskribent SL1 kallar det. SL1 menar att det kan 

handla om en promilledel av den svenska nyhetspubliken som läser på Twitter. Vilket gör att 

plattformen är ständigt är steget efter.  

 

“(...) Twitter ligger ofta ett steg efter, ofta är det en artikel, eller händelse, som har 

triggat twitter att bli arga, snarare än det är twitter som har triggat en händelse. Det 

kan hända det också, men ofta är det twitter somr retat upp sig på något, eller ett 

utspel av någon politiker som twitter retat upp sig på.” – SL1  

 

På andra sidan landet, i Västra Götaland finns GL3, som skriver för en lokal ledarredaktion. I 

intervjun lyftes från hur det var att skriva en osignerad ledare, kontra en med egen byline 
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undertill. Redaktionen som GL3 arbetar för menar att de sakteliga kommer arbeta bort de 

osignerade ledartexterna, men att i vissa fall kan det kännas bra att inte ha sitt namn kopplat 

till artikeln. Bland annat hade tidningen haft en granskning av en lokal firma, som visade sig 

ha kopplingar till organiserad kriminalitet och var en fråga GL3 blev ombedd att 

kommentera. 

 

“(...) Vår tidning har haft en granskning om en (ett lokalt företag, 

uppsatsskibenternas korrigering) som har haft kopplingar med ( organisation med 

brottskopplingar, uppsatsskibenternas korrigering) Det har varit lite säkerhetsläge 

som på tidningen har gått upp. Bombdåd och liknande riktade mot oss. Då fick jag 

skriva en ledare om det. Då var det ganska skönt att göra det osignerat. Just när det 

finns tydliga hot.” – GL3  

 

GL3 menar däremot att att det är svårt att särskilja mellan den privata sfären och den 

arbetsrelaterade på sociala medier. Att arbetstiden ibland kan vara svår att distansera utifrån 

vad som sker på olika plattformar, då de ständigt uppdateras och en viktig kanal att sprida 

sina alster och skrifter i.  

 

“(...) Det blir svårt att säga vad som är jobb, och inte jobb. (...) Om jag är inne en 

söndagskväll och tittar på twitterflödet, kanske varit med någon diskussion eller så, så 

det egentligen, i strikt mening är det ju jobb. (...) Tycker man det är kul tänker man 

inte på det som jobb, eller fritid.”  – GL3  

 

Vidare anser intervjuade ledarskribenten GL3 att i frågor där till exempelvis anonyma konton 

på olika plattformar uttrycker sig plumpt, eller som GL3 väljer kalla “...halvdrygt.”, att de i 

vanliga fall är förhållandevis lätta att hantera, genom att antingen ignorera eller i mer extrema 

fall, där det kan avhandla rasism helt blockera användaren på plattformen. Men där GL3 känt 

obehag på riktigt, samt att sfärerna mellan privat och arbetsliv blir svåra har avhandlat 

tillfällen då det varit publika personer.  

 

“(...) Men sist jag hade något på riktigt, då det var en journalist på en större tidning, 

och då försöker jag bara stänga av. Och det tycker jag till och med kan bli ännu mer 
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obehagligare än när någon anonym människa skriver något. Men hon var såhär, hon 

skulle hänga ut, vi hade mailat till henne, och hon bad mig maila och precisera en 

kritisk artikel som hade skrivits om henne… Och allt var jättekonstigt. Och hon fick 

en massa påhejare. Då ville jag stänga ner… Min twitter. Mina sociala medier. Inte 

för att jag kände “Oh, nej”. Utan för att jag behöver koppla av. Stänga av. Så jag kan 

ha en fungerande fritid. Men då… Då finns det ett slags narrativ på sociala medier 

om att det är fegt att blocka, fegt att dra sig ur. Men för mig handlar det om att jag 

har ett liv utanför. (Skratt). Jag orkar inte lägga ner all kraft på det. Och jag blivit 

duktigare på det på sistone att värdera när det är värt att lägga ner tid på något. Och 

när det inte är det. Men det inte så att det påverkar “Oh, nej ska jag skriva om det 

här ämnet” eller så. Nej.” 

 

I Norrland sitter NL2, som är ledarskribent på en lokaltidning. NL2 följer all respons som 

tillkommer ledarskribentens väg. Personen delar sina texter, diskuterar med andra och håller 

koll på samhällsdebatten på de olika plattformerna. Sociala medier används av NL2 som 

inspirationskälla. NL2 tycker att sociala medier har förändrat hela samhällsdebatten, på gott 

och ont. Ledarskribenten NL2 menar i likhet med sin kollega på stockholmstidningen SL1 att 

vissa plattformar är en smula av en ankdam.  

 

“Nu är jag verkligen en vän av Twitter. Och tycker att man ska vara där som 

journalist. Men man måste verkligen förstå att det på många sätt är en ankdamm. 

Alltså. Det som händer på twitter… Om inte traditionella medier tog upp det, så 

skulle det stanna på Twitter också. (Skratt)” - NL2  

  

Angående anonyma konton finner NL2 att det i sak inte avhandandlar rätten till anonymitet, 

utan likt många andra av våra intervjuade skribenter att det handlar om nätverk av bottar som 

ställer till det. NL2 finner det svårt att särskilja mellan om det är organiserat, eller om det är 

som NL2 uttrycker det “ ...någon svensk gubbe som är lite missnöjd.” . Riktiga personer blir 

enligt NL2 drabbade, eftersom de är anonyma. Att det handlar om trollkontona, inte 

anonymiteten i sig själv.  
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I Sydsverige finns GL2, likt många av de intervjuade ledarskribenterna finner den sydsvenska 

ledarskribenten att vissa plattformar är mer hopplösa än andra. Skribenten har arbetat under 

en längre tid och finner sig härdad vid det här laget. Men meddelar att på plattformen Twitter 

finns svårigheter att hantera frågor, speciellt när det “ ...stormar.”  

 

“Är bättre att jag går och hämtar en kopp kaffe och låter blåsten storma över. Därför 

innan man hinner svara på urspungsmeddelandet har det hunnits delas och mitt svar 

kommer inte… hinna med. Rent tekniskt är det rätt värdelöst. – GL2  

 

Precis som SL1 och NL2 finns GL2 trots de upplevda svårigheterna på plattformen Twitter. 

Till detta verkar alla tre citerade, samt flera intervjuade tycka att den specifika plattformen 

innehar stora problem men är viktig att följa då en slags mediesfär finns på densamma. En 

annan plattform fler talar varmt om, eller poängterar vikten av är Facebook, där de 

intervjuades uppskattade problematik inte verkar vara av samma grad på plattformen 

Facebook. Man är dessutom noggrann med att poängtera, oavsett om man arbetar på en 

rikstäckande eller mindre lokaltidning att plattformen Twitter har en väldigt liten läsarkrets 

jämförelsevis med Facebook. GL2 poängterar dessutom att större delen responsen, godartad 

som negativ fortfarande kommer in via e-mail.  

 

“Mycket av vår läsekrets mailar fortfarande. Och det är något som vi sätter ära i att 

svara - och svara snabbt.” – GL2  

 

I en sammantagen bedömning svarade de flesta respondenterna i våra djupintervjuer att 

varken negativa, eller andra kommentarer i social media i övrigt påverkar de nämnvärt.  

4.1.1 Analys 

Som vi skrev i del 4.1 så sade ledarskribenten SL1 att en ledarskribents jobb på många sätt att 

söka upp ämnen som människor har väldigt starka känslor inför, då dessa ämnen ofta är de 

mest spännande. Detta har även tagits upp av många andra vi talat med. Om man tolkar detta 

med hjälp av teorin om tystnadsspiralens påstående att människor instinktivt undviker 
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konflikt uppstår en tydlig konflikt mellan att uppsöka ämnen där man kan få mycket mothugg 

från läsare och viljan att undvika sociala komplikationer.  

 

Denna konflikt kan vidare förklaras med hjälp av en annan teori, teorin om nyhetsvärdering. 

Enligt Jesper Strömbäck har media med tiden blivit mer som andra företag, och att ekonomin 

har fått en större betydelse när det kommer till att bestämma nyhetsvärde (Strömbäck. s.9. 

2008). Detta kan å ena sidan tolkas som att det finns ett ekonomiskt motiv för 

ledarredaktioner att skriva om saker som orsakar starka reaktioner i sociala media, å andra 

sidan har ingen vi intervjuat uttryckligen sagt att ett sådant samband finns. Men mycket i 

teorierna tyder på en sådan koppling.  

“Oftast är turbulensen ett kvitto på att någonting händer. Sen kan turbulensen 

givetvis vara dålig.” - GL1  

Något som dock också måste nämnas i detta sammanhang är att ledarredaktioner inte bara har 

ett ekonomiskt intresse, utan även ett politiskt sådant. Detta spelar också en given roll i valet 

av ämne, något som kan exemplifieras med hjälp av detta påstående från GL2:  

“Det är också vissa ämnen som är mer angelägna för oss som är oberoende liberaler. 

Sådant som har att göra med… Integritet. Människovärde, feminism. Marknadsvärde. 

Konkurrensfrågor. Vinster i välfärden.” - GL2  

Av de vi intervjuade var NL2 den som klarast uppgav att responsen till texter om vissa ämnen 

fått ledarskribenten att tänka efter innan hen skriver kommentarer om dem. För NL2 var det i 

försvarsfrågor som hen upplevde ett starkt mothugg. Hen beskrev det som en intressegrupp 

som samlas kring frågan om ett starkt försvar. Detta finns citerat i del 4.1, och är ett tydligt 

exempel på hur Neurones typologi av våld mot pressen får en viktig roll i analysen.  

 

Just det här exemplet är typiskt för våld mot idéer, när de politiska ställningstaganden som 

skribenten framför i texten upplevs som ett hot mot en rådande stabilitet. Denna typ av våld 

mot pressen var också påpekades av andra vi intervjuade, och verkar således vara en vanlig 

form som hot och trakasserier mot pressen tar sig i dag. 
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4.2 Hur hanteras hot och trakasserier?  

En av de vi intervjuat, som jobbar på en större redaktion i Götaland, sa till oss att 

ledarskribenten alltid förväntar sig någon form av mothugg på sina artiklar, att om ingen inte 

håller med om vad den skriver så gör skribenten inte sitt jobb riktigt. Samtidigt, sa 

ledarskribenten, att hen brukar använda Twitter:s ‘mute’-funktion om det är några som 

skriver väldigt illasinnade och arga meddelanden. Skribenten exemplifierade sitt agerande 

med en Louis C.K.-sketch:  

“Han hade kört om en person på ett fult sätt på motorvägen. Han kommer fram till ett 

rödljus. Den andra bilen kommer fram jämte honom. Och gör ‘nedvevnings’-signalen. 

‘Veva ner så jag kan skälla ut dig.’ Då reflekterade Louis CK på ett finurligt sätt att, - 

‘varför ska jag bidra till den verbala misshandeln av min person?’ Och så tänker jag 

ibland med anonyma twitterkonton.”  - GL1  

Tidningen som GL1 jobbar på använder sig inte av traditionella huvudledare som signeras 

anonymt, exempelvis som “Ledarredaktionen”. Vi frågade skribenten om inte möjligheten att 

publicera en text utan personlig byline kunde vara ett sätt att känna sig säkrare med en 

publicering, men GL1 svarade att det skulle vara en falsk vän, och att huvudledare snarare 

tvingar skribenten att ha en mer neutral röst för hela tidningen. GL1 tyckte att det är ett 

konstigt koncept, och sa att läsare inte är intresserade av en neutral tidningsröst.  

 

Detta var inte den enda typen av kommentar om detta som förekom bland de intervjuade. En 

ledarskribent på en lokaltidning i Norrland, NL1, sade till oss att hen vid sidan av sin 

ledarkrönika ibland skriver andraledare; texter där hen kan spetsa till åsikterna lite mer än 

vanligt. Om huvudledaren är tidningens åsikt, menar NL1, så kan hen i andraledaren uttrycka 

sig mer som i en krönika.  

“Man tar tillfället i akt att man eftersom det inte är en ‘linjeledare’, nu skulle aldrig 

använda det begreppet, men jag tror ni förstår. Att man tar chansen ‘Det här är en 

krönika, så jag tar ut svängarna lite extra.’” - NL1  
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Bland många fanns en gemensam bild av vad som var acceptabelt och inte. Många av de vi 

pratade med, särskilt de som skriver för mindre tidningar, uppgav att de följer diskussionen 

av sina texter i sociala medier och ger sig in i diskussionen om den verkar föras i ärligt syfte. 

Men om reaktionen urartade i hot så drog de flesta en tydlig gräns. Många anmälde händelsen 

till sin chef och använde sig av olika verktyg för att blockera eller tysta ned de konton som 

står bakom hoten.  

“Hot anmäler vi, och vi driver alltid processen när vi har chansen. När det finns 

möjlighet att polisen kanske hittar en förövare eller så. Det är väldigt ovanligt med 

det men…” - SL1  

När det handlade om mindre allvarliga situationer, exempelvis elaka kommentarer och 

personliga attacker, såg de flesta på det som mindre viktigt. Några väljer att blockera, andra 

att ignorera.  

“Det beror på vad det är för människa, eller vad det är för nivå på den som skriver 

någonting. Förr var jag verkligen såhär: Jag ska svara alla. Men sen insåg att jag 

inte kommer ha några nerver kvar.” - GL3  

“Jag är rätt härdad vid det här laget. Har jobbat länge. Twitter är ju ett hopplöst 

medium på det sättet. Det går inte att hantera en fråga på Twitter. Är bättre att jag 

går och hämtar en kopp kaffe och låter blåsten storma över. - GL2  

Men bland de vi intervjuade fanns några som var mer utsatta än andra. En skribent som 

jobbar på en lokal redaktion, NL2, hade vid intervjutillfället nyligen publicerat en text som 

fick uppmärksamhet på Internet och berättade för oss att det då blev väldigt mycket.  

“...då blir det så mycket att jag nästan slutar läsa, jag bara blockar urskiljningslöst. 

Så då blockar jag kanske personer som uppriktigt bara vill ställa en fråga. Men när 

det kommer i den där mängden, kan inte jag sitta och skilja ut vilka som skulle kunna 

vara vettiga eller inte.” - NL2 

Ytterligare en åsikt som var återkommande var den om anonyma konton. Nära samtliga 

intervjupersoner uppgav att de inte värderar illasinnat menade eller trakasserande 

kommentarer från anonyma konton särskilt högt. Även om det också finns de som anser att 

29 



30  

det är obehagligt att diskutera med anonyma konton, då man inte vet vem man faktiskt pratar 

med, var den övervägande opinionen att det är legitimt att ignorera dem.  

“Har man anonyma konton och trollar och hatar och hånar (…) Jag tycker att det är 

felande. Man förstör det demokratiska samtalet. Men det inget som jag orkar använda 

min energi att bry mig jättemycket om. Jag har viktigare saker för mig.” - GL2  

Nämnvärt är att de som erkände en oro för anonyma konton alla arbetade för tidningar med 

en lokal vinkel. Denna närhet till deras publik spelade uppenbarligen en roll i deras 

bedömning.  

“...när det handlar om lokala och regionala frågor, när det är uppenbart att 

personerna man får något mothugg ifrån... är någon. [...] Uppenbart en person, som 

är tjänsteman eller politker i regionen, men agerar helt anonymt. Som utkräver ett 

ansvar… Det tycker jag är jättejobbigt. Just det här att inte veta vem man pratar 

med.” - NL1  

4.2.1 Analys 

Ett direkt svar på frågan om hur man hanterar hot och trakasserier i sociala medier var att 

man flitigt använde sig av de verktyg som dessa plattformar ger, exempelvis 

blockeringsfunktionen, för att minimera spridningen för dessa meddelanden och sin egen 

utsatthet.  

 

Nerones typologi går även att använda här. Många uppgav, förutom att de upplever att 

mycket av trakasserierna de mottar är riktade mot deras idéer, även att media som institution 

ofta hamnar i skottgluggen, och att de själva då görs till representanter för den större 

medievärlden. Skribenten NL1:s kommentar att hen ibland väljer att tona ner sina 

ställningstaganden i huvudledaren, och i en sidoledare ge uttryck för mer ideologiska åsikter 

ger en viss insikt i detta. Genom att huvudledaren blir tidningens åsikt, och sidoledaren en 

mer personlig text, skapar skribenten distans mellan att representera en tidning och att 

representera sig själv.  
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Skribenternas tendens att ignorera sociala medier, då det verkar omöjligt att med rationella 

argument, går att analysera med hjälp av teorin om tystnadsspiralen. På sociala medier 

hamnar på många sätt skribenten som utsätts för ett drev i samma situation som en person 

som hängs ut i traditionell media, inför alla dess läsare. När stormarna blåser kring en 

skribent i sociala media, och de står mot en folkmassa som inte går att övertyga med 

rationella argument finner de ingen poäng med att spendera mer tid på plattformen och utsätta 

sig för drevet. Här finns dock en markant skillnad. Sociala medie-företag har tagit steg och 

implementerat verktyg och regler för att minimera sådant beteende, vilket ger skribenter som 

utsätts för drev i dag fler alternativ än de som förr i tiden hängts ut i media.  

4.3 Kontroversiella ämnen 

I en sammantagen överblick av de intervjuade ledarskribenterna finns det ett par 

återkommande ämnen som de tillskriver bär med sig viss kritik. En majoritet av de 

intervjuade svarade med att frågor som rör migration, feminism och ämnen som rör 

Sverigedemokraterna alltid drar till sig vissa grupperingar i sociala medier. I djupintervjuer vi 

gjorde med våra utvalda ledarskribenter var syftet att ta sig förbi dessa återkommande ämnen 

för att se vad skribenterna själva kände oro inför att skriva. På så viss få andra svar än de 

traditionella svaren.  

För NL1, som skriver för en ledarsida i Norrland, svarar först på frågan kring vilka ämnen 

som drar till sig trakasserier med att svara som många andra i våra intervjuer.  

“De som alltid skapar någon form av respons är ju frågor om migration, jämställdhet 

och sådär. Standardfrågorna.” – NL1  

 

Men fortsätter med att poängtera att för NL1 personligen, finns det helt annat ämne som 

denne känner drar till sig kritiska röster.  

 

“I mitt fall tycker jag det är obehagligt att skriva om säkerhetspolitik. Försvarspolitik. 

För där har vi en extremt stor intressegrupp, som är väldigt, väldigt intresserade av 

försvarsfrågan. De samlas väldigt mycket kring tankarna om ett starkt försvar.” - 
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NL1 

 

För NL1 visar det sig att när ledarskribenten skrivit artiklar om bland annat hemvärnet, om 

upprustning av försvaret eller frågor som rör säkerhetspolitik av annan karaktär tänker 

skribenten ett par varv dessförinnan. NL1 menar att frågor av den här sorten har en 

tillhörande subgrupp på sociala medier som inte är speciellt tillåtande när det kommer till att 

pröva tankar, idéer eller ge uttryck för en åsikt som skulle gå emot subgruppens åsiktspaket.   

 

En annan norrlandsskribent, som vi valt att kalla NL2 har samma funderingar när det kommer 

till att “pröva” olika tankar. Denne finner att samtalet inte längre är speciellt tillåtande att ge 

uttryck för en tanke, som är i sin begynnelse. Ledarskribenten vill mena att samtalsklimatet 

har blivit allt för polariserat till en grad denne har nästan slutat med att “tänka högt”.  

 

“Jag önskar ibland att man kunde, i ledar och opinionstexter i högre grad tänka högt. 

Att slänga ut tankar och pröva de, utan vara jättesäker på om det här är bra eller 

inte. De gör jag mindre, och mindre av. Eftersom det har blivit så att folk läser 

väldigt svartvitt. (...) Jag undviker ämnen där jag inte hundraprocent känna mig trygg 

med att påstå.” – NL2  

 

SL1 tar däremot saken med ro. Ledarskribenten skriver för en rikstäckande 

stockholmstidning. På frågan om vilka ämnen skribenten får flest mothugg på svarar SL1 

med ett skratt att nästan allt denne skriver blir det diskussion kring.  

 

“Jag får mothugg på allting i stunden, men…  (Skratt).” – SL1  

 

Däremot lyfter SL1 ett par andra argument när det kommer till vilka ämnen som drar till sig 

flest kritiska röster, genom att dela med sig vilka ämnen som faktiskt är mest lästa på deras 

ledarsida. Även om även SL1 också påvisar att redan ovannmämnda ämnen är de som rör upp 

mest trakasserier, hot och hat i sociala medier.  

 

“Jag skulle säga att just nu, så finns det en väldigt organiserad struktur som är mot 

allt som handlar om invandring, islam, tiggeri, feminism. Dom fyra punkterna är 
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liksom det som har mest motreaktioner. Det är dock inte dom som har mest trafik ska 

jag säga, så man får inte förväxla arga människor på nätet med räckvidd. Utan det 

som har mest räckvidd är sociala frågor, arbetsmarknadsfrågor, orättvisor, LSS, 

försäkringskassan som jävlas med medborgare sådär.” – SL1  

  

En annan ledarskribent SL3 beskriver sin situation likartad. Ledarskribenten tar även denna 

upp att migrationsfrågan är den som ger mest reaktioner. Denne påpekar även att en del av de 

av de frågor som skulle kunna tillskrivas Sverigedemokraterna, samt kulturen kring samma 

parti alltid fångar upp reaktioner. Men att även frågor på det motsatta spektrumet, likt 

klimatfrågor även drar till sig reaktioner, men av samma subgrupp. Frågor som vidrör 

subgruppens åsiktstillhörighet behöver alltså inte vara endast de ovannämnda ämnena, som 

migration, feminism eller islam, utan kan tillhöra helt andra. Så länge artikeln i fråga 

motsätter den politiska trend subgruppen vill föra fram.  

 

“...Många av dem är inte så förtjusta i den politik som förs i Sverige så tror jag att, 

just nu. Så hakar i där att där får man också en del mothugg.” – SL3  

4.3.1 Analys 

I diskussionen kring vilka ämnen som orsakar mest mothugg kom det ofta på tal att 

intressegrupper, eller subgrupper, som finns på sociala medier reagerar för att försöka styra 

konversationen åt ett ideologiskt håll. Utifrån John Nerones typologier ser vi här ytterligare 

ett exempel på hur konflikten kring idéer styr de hot och trakasserier som ledarskribenter får 

motta.  

 

Detta kan också ses som ett tydligt exempel på medieutvecklingens konsekvenser. Att sociala 

mediers framgångssaga har givit allt fler personer en möjlighet att delta i den offentliga 

diskussionen är en förutsättning för att situationen ser ut som den gör i dag. Detta gör det 

även svårare att se hur stor del av mothuggen som är naturliga, och hur mycket av ilskan som 

piskas upp i sociala medier görs av grupper med tydliga politiska motiv.  
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5. En slutsats och diskussion 
Denna kvalitativa intervjustudie bygger på ett par teoretiska byggstenar. En av de större 

teorierna som studien utgick ifrån var Elisabeth Noelle-Neumann 1973 års medieteori kring 

Tystnadsspiralen, som beskrivs i boken The Spiral of Silence. Som i tidigare kapitel har 

beskrivit bygger teorin på om inte medier, eller den större allmänheten som medier 

representerar, stödjer en viss åsiktsbildning kan den som innehar samma åsiktsbildning tystas. 

Vår ursprungliga tanke kring denna teori var att applicera den på ledarskribenters förhållande 

till sociala medier. I praktiken, hur påverkar åsiktsbildningen på sociala medier 

ledarskribenters vilja att uttrycka vissa åsikter. Ett slags omvänt förhållande, än den 

traditionella beskrivningen till Tystnadsspiralen, men anpassad till den medieepok som 

2010-talet gick in i. (Noelle-Neumann. 1973)  

 

Det resultat som studien visar, utifrån tankarna kring Tystnadsspiralen, är att sociala medier 

påverkar till viss del svenska ledarskribenter. Men att det inte alltid är utifrån de traditionella 

frågorna där det finns stora subgrupperingar i sociala medier som de berörs av. Utan att 

ledarskribenter svarar med att de är redo på en viss sorts kritik från ett håll, men om den 

skulle komma från någon man ser som en “frände” blir det annorlunda. Som ledarskribent 

NL2 beskriver, i resultatavsnittet 4.1, att om den åsikt personen skulle ge uttryck för inte 

längre ger medhåll från de som normalt skulle hålla med en tänker man till en extra gång 

innan man publicerar. Eller ledarskribent GL3 talar om, i samma avsnittskapitel 4.1, att en 

annan journalist i samma bransch ger uttryck för kritik finns det obehagskänsla, medan 

samma skribent menade att anonyma konton inte var ett nämnvärt problem av större slag. 

Utan att dessa anonyma användare avhandlade man förhållandevis fort med att ignorera eller 

rent av blockera från plattformen. Att ta upp var att ledarskribent NL1 menade, i 

avsnittskapitel 4.1, att ett visst obehag och eftertänksamhet uppkom när den anonyma 

användaren visste saker som bara någon med samma insyn, eller tvunget måste vara kopplad 

till frågan gav kommentarer. Att en lokal politiker, eller tjänsteman på kommunen gömde sig 

bakom ett konto. Men då fanns samma obehagsfaktor som tidigare hos GL3 och NL1, att 

personen på sociala medieplattformen var direkt kopplad på något vis till ledarskribenten 

själv. Som åsiktsfrände, kollega på annan tidning eller arbetade med samma frågor precis 

som ledarskribenten.  
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Det studiens resultat påvisade var att den traditionella medielogik som Tystnadsspiralen 

påvisar fortfarande finns kvar. Även om mycket av samma innebörd av teorins 

urspungstankar har förflyttats till sociala medier. Fortfarande finns det medieaktörers åsikter 

som publiken förhåller sig till, men idag är det inte på samma vis  stora medieaktörer, utan 

blivit att en enskild person kan ses som medieaktören, som även opinionsbildare förhåller sig 

till i sin åsiktsbildning. Huruvida detta är ett sämre förhållande än det som fanns när  

Elisabeth Noelle-Neumann uttryckte sina orginaltankar besvarar inte denna studie, utan här 

påvisar vi endast att ett sådant medieförhållande finns. Detta skulle i en framtida studie vara 

av intresse att studera. 

 

En annan form som en framtida studie skulle vara intressant att studera är om man skulle 

lyfta subgruppernas perspektiv på frågan. Man skulle kunna intervjua aktörer på sociala 

medier som tillhandahåller ett perspektiv av de som de traditionella ledarskribenterna reder 

sig emot när det kommer till respons. Många av de intervjuade ledarskribenterna lyfter att 

frågor som vidrör Sverigedemokraternas profilfrågor alltid drar till sig en viss respons, som vi 

i denna studie valt att kalla för “mothugg”.  Hur ser en aktör som tillskrivs epitet som 

alternativ media på respons i sociala medier? Finner de utifrån teorier såsom Elisabeth 

Noelle-Neumanns Tystnadsspiralen att de påverkar vilket utrymme de har att uttrycka 

åsikter? Finner de att traditionell medias åsiktsbildning påverkar dem idag när sociala media 

har gett dem en plattform att fritt uttrycka åsikter till sina åsiktsanhängare?   
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Bilaga: Intervjuguide  

 

Gustav Motte, Joel Jonsson Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuguide för examensarbete Intervjulängd: minst 30 minuter 

 

Del 1: Tystnadsspiralen + Nyhetsvärdering 
 
Öppna frågor:  
 

1. När du ska skriva en text, hur väljer du ämne?  
 

2. Hur gör du din research? 
 

3. När du väl har publicerat din ledare. Hur följer du responsen?  
 
Mål med frågeställningen/Smalare frågor:  
 

1. På er redaktion, hur fungerar huvudledaren?  
a. Känns det tryggare att skriva under en samlad byline än under eget namn?  

 
2. Undviker du någonsin att uttrycka åsikter som du känner kan vara socialt kontroversiella? 

 
3. Finns det några ämnen du känner drar till sig extra mycket mothugg?  

 
Del 2: Sociala medier 
 
Öppna frågor:  
 

1. Hur jobbar du mot sociala medier?  
 

2. Påverkar åsiktstrender i sociala medier ditt val av ledarämne?  
 

3. Hur ser du att sociala medier har förändrat saker och ting översikt? Exempel?  
 
Smalare frågor:  
 

1. Om du någonsin fått mothugg i sociala medier, hur hanterade du det? Exempel? 
 

2. På många plattformar finns det anonyma konton. Är det ett problem?  
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3. Om det skulle finnas en stark opinion mot din egen uppfattning, resonerar du på något särskilt 
vis innan du publicerar din ledare?  

 
Del 3: Nerone 
 

1. Känner du att det finns ett svagare förtroende till traditionell media idag?  
 

2. Hur ser du på framtiden för ledarskribenter? Tror du att yrkets karaktär kommer ändras?  
 

3. Om du mottar trakasserier eller hot för det du skriver. Tänker du att det är riktat mot dig 
personligen, dina idéer, eller media i stort?  

 

Inspiration: https://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:883677/FULLTEXT01  
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