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Om undersökningen
Bakgrund och syfte: Flera studier har visat att nyhetsmediernas
ledarskribenter, kommentatorer och krönikörer är bland de mest hotade och
trakasserade i mediebranschen. Och det gäller inte minst de kvinnliga
medarbetarna. Branschorganisation TU - Medier i Sverige och nätverket Klara K
ville därför genomföra en undersökning om hur förhållandena ser ut för just
kvinnliga opinionsbildare, kommentatorer, debattörer, nyhetsanalytiker och
krönikörer. Men också om vilka effekter hoten och trakasserierna får för dem
som utsättas. Målet med enkäten är att tydliggöra hotens effekter. Dessutom
kommer resultaten bidra till stärkt skydd för medierna och deras medarbetare.

Målgrupp: Kvinnliga opinionsbildare

Metod: Onlineundersökning med urval från TU
Fältperiod: 6-20 mars 2017
Antal intervjuer: 85 intervjuer
Projektnummer: 1536739
Svarsfrekvens: 31,5%
Projektledare Sifo: Thea Eriksson Almgren, Mikaela Ekblad
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Resultatet i korthet

•

Något fler än 7 av 10 (72%) av kvinnliga opinionsbildare, krönikörer eller analytiker har utsatts för hot eller
trakasserier de senaste 12 månaderna.

•

Det hot som flest upplevt under de senaste 12 månaderna är om trakasserier på arbetsplatsen, hot om
trakasserier i det privata och sociala livet samt sexuellt våld.

•

Hoten har för flest inneburit personlig rädsla, oro och andra psykosociala påfrestningar, de har avstått från att
bevaka/rapportera om sakområde, samhällsfråga eller utveckling samt lett till tankar om att sluta verka inom
journalistik.

•

De trakasserier som flest upplevt under de senaste 12 månaderna är nedsättande kommentarer om sin
publicistiska förmåga eller kompetens, nedsättande kommentarer om utseende/kön eller annat.

•

Trakasserierna har för flest inneburit personlig rädsla, oro och andra psykosociala påfrestningar, tankar på att
sluta verka inom journalistiken avstått från att bevaka/rapportera om sakområde, samhällsfråga, utveckling,
person, gruppering eller organisation.
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I vilka medier har du huvudsakligen publicerats under det senaste 12 månaderna?
Bas: Alla (85 intervjuer)

Storstads- och riksmedier



Majoriteten (56%) av respondenterna har
huvudsakligen publicerats i regionala och
lokalmedier de senaste 12 månaderna.



Totalt 40 procent har publicerats i storstadsoch riksmedier medan 4 procent publicerats i
andra typer av medier.

40

Regionala och lokalmedier

Andra medier

56

4
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Inom vilket publicistiskt fält har du huvudsakligen verkat som kommentator,
krönikör eller debattör under de senaste 12 månaderna?
Bas: Alla (85 intervjuer)

Opinion

39

Krönikor

39

Analys

Ej verkat inom dessa fält

4

19
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Har du i din yrkesroll utsatts för hot eller trakasserier under de senaste 12 månaderna?
Bas: De som arbetar med opinion, krönikor eller analys (69 intervjuer)

1%
26%

72%

Ja

Nej

Vet ej
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Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för hot om:
Fler svar möjliga
Bas: De som utsatts för hot eller trakasserier under de senaste 12 månaderna (50 intervjuer)
Trakasserier i ditt arbetsliv

48

Trakasserier i ditt privata och sociala liv

28

Sexuellt våld

28

Fysisk misshandel

22

Psykisk misshandel

Nära hälften (48%) av kvinnor som arbetar med
opinion, krönikor och analys och har under de
senaste 12 månaderna har utsatts för hot om
trakasserier i sitt arbetsliv.



28 procent uppger att de utsatts för hot om
trakasserier i sitt privatliv och sociala liv, en lika
hög andel uppger också att de fått hot om sexuellt
våld.



Något fler än 1 av 5 har blivit utsatta för hot om
fysisk misshandel.

14

Skadegörelse

4

Ekonomisk skada

4

Annat, vad?

8

Jag har inte utsatts för hot
Tveksam, vet ej



28
0
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Vad har de senaste 12 månadernas hot inneburit för dig personligen?
Fler svar möjliga
Bas: De som utsatts för hot under de senaste 12 månaderna (36 intervjuer)
Personlig rädsla, oro och andra psykosociala påfrestningar

50

Avstått från att bevaka/rapportera om sakområde, samhällsfråga eller
utveckling

22

Tankar på att sluta verka inom journalistiken

22

Försämrade relationer till anhöriga, vänner eller kollegor

17

Avstått från att bevaka/rapportera om person, gruppering eller
organisation

17

Personligen/anhörig bytt boende tillfälligt eller permanent

Totalt sett uppger hälften (50%) av de kvinnor
som utsatts för hot under de senaste 12
månaderna att detta inneburit personlig rädsla,
oro och andra psykosociala påfrestningar.



22 procent anger att de avstått från att
bevaka/rapportera om sakområde,
samhällsfråga eller utveckling på grund av
hoten. Lika många menar att hoten inneburit
tankar på att sluta verka inom journalistiken.

14

Har bytt eller avser att byta till en mindre publik roll inom journalistiken

11

Sjukskrivning

3

Annat, vad?

19

Inget speciellt

19

Vet ej



0
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Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för trakasserier i form av:
Fler svar möjliga
Bas: De som utsatts för hot eller trakasserier under de senaste 12 månaderna (50 intervjuer)
Nedsättande kommentarer om din publicistiska förmåga eller kompetens

96

Nedsättande kommentarer om ditt utseende

68

Nedsättande kommentarer övrigt

66

Nedsättande kommentarer om ditt kön

66

Nedsättande kommentarer om din ålder

44

Nedsättande kommentarer om din sexualitet

26

Sexuella trakasserier

20

Nedsättande kommentarer om din etniska bakgrund
Kartläggning av dina arbetsvanor

8

Demonstrativ och ovälkommen närvaro

8

Okynnesanmälan riktad mot dig, tex till polis eller PO/PON

6

Nedsättande kommentarer om din religion

6

Telefonavlyssning
Fysiska trakasserier, t ex ovälkommen beröring



Hela 96 procent av de som utsatts för hot eller
trakasserier under de senaste 12 månaderna har
blivit trakasserade i form av nedsättande
kommentarer om sin publicistiska förmåga eller
kompetens.



Något fler än 2 av 3 (68%) har fått nedsättande
kommentarer om sitt utseende.



Totalt 2 av 3 (66%) uppger de fått andra
nedsättande kommentarer, och en lika hög andel
har fått nedsättande kommentarer om sitt kön.

12

2
0

Annat, vad?

12

Nej

0

Tveksam, vet ej

0
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Vad har de senaste 12 månadernas trakasserier inneburit för dig personligen?
Fler svar möjliga
Bas: De som utsatts för trakasserier under de senaste 12 månaderna ( intervjuer)
Personlig rädsla, oro och andra psykosociala påfrestningar

48

Tankar på att sluta verka inom journalistiken

34

Avstått från att bevaka/rapportera om sakområde,
samhällsfråga eller utveckling
Avstått från att bevaka/rapportera om viss person, gruppering
eller organisation
Har bytt eller avser att byta till en mindre publik roll inom
journalistiken

18
18

För nästan hälften (48%) har de senaste 12
månadernas trakasserier inneburit personlig
rädsla, oro och andra psykosociala
påfrestningar.



1 av 3 (34%) menar att trakasserierna inneburit
tankar på att sluta verka inom journalistiken.



Totalt 18 procent uppger att trakasserierna gjort
att de avstått från att bevaka/rapportera om viss
person, gruppering eller organisation. En lika
hög andel svarat att de avstått från att
bevaka/rapportera om sakområde,
samhällsfråga eller utveckling.



En dryg fjärdedel (26%) uppger att
trakasserierna inte inneburit något speciellt.

12

Försämrade relationer till anhöriga, vänner eller kollegor

10

Personligen/anhörig bytt boende tillfälligt eller permanent

4

Sjukskrivning

2

Annat, vad?

26

Inget speciellt

26

Tveksam, vet ej



0
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Hot och trakasserier

Samtliga respondenter som utsatts för antingen
hot eller trakasserier uppger att de utsatts för
trakasserier medan 72 procent har utsatts för hot.

100

72

Trakasserier

Hot
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Hur upplever du att mängden av hot och trakasserier förändrats under de senaste tre åren?
Bas: De som utsatts för hot eller trakasserier under de senaste 12 månaderna (50 intervjuer)

De har ökat
Total

52

28

6

14

De är detsamma
De har minskat
Vet ej

Majoriteten av kvinnorna som utsatts för hot eller trakasserier under de senaste 12 månaderna och arbetar med opinion,
krönikor och analys upplever att mängden av hot och trakasserier har ökat under de senaste tre åren. Totalt 28 procent
menar att det är detsamma som för tre år sedan samtidigt som 6 procent upplever att de har minskat. 14 procent vet inte hur
utvecklingen av mängden hot har förändrats under de senaste tre åren.
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Hur upplever du att hotens och trakasseriernas innehåll eller uttryck har förändrats under de
senaste tre åren?
Bas: De som utsatts för hot eller trakasserier under de senaste 12 månaderna (50 intervjuer)

Innehållet eller uttrycket har blivit grövre
Innehållet eller uttrycket är detsamma
Total

54

30

4

12

Innehållet eller uttrycket har mildrats
Vet ej

Fler än hälften (54%) av kvinnor som arbetar med opinion, krönikor och analys samt blivit utsatta för hot eller trakasserier
under de senaste 12 månaderna, upplever att innehållet/uttrycket i hoten och trakasserierna har blivit grövre under de
senaste tre åren. Totalt 30 procent av dessa kvinnor anser att innehållet/uttrycker är detsamma samtidigt som 4 procent
upplever att det har mildrats. Något fler än 1 av 10 (12%) vet inte hur innehåller/uttrycker förändrats under de senaste tre
åren.
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