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Sammendrag 
Denne oppgaven omhandler kvinnelige journalisters erfaringer med kjønnet og seksualisert 

hets og trakassering i den offentlige debatten i Norge. Oppgaven belyser hvordan disse 

erfaringene påvirker kvinnene, og hvilke håndteringsstrategier de gjør bruk av i sin videre 

deltakelse i den offentlige debatten. 

 

Mange journalister opplever gjennom en lang yrkeskarriere å få tilsendt hetsende og 

trakasserende meldinger på bakgrunn av at de deltar i det offentlige ordskiftet. Både 

mannlige og kvinnelige journalister opplever å bli hetset, men det er klare forskjeller i hva 

slags type hets menn og kvinner mottar. Kvinnelige journalister opplever i større grad enn 

mannlige journalister å motta hets som er av en kjønnet og seksualisert art. Denne oppgaven 

vil derfor handle om kvinnelige journalisters erfaringer med å bli utsatt for denne typen hets, 

og hvilke håndteringsstrategier de som følge av dette gjør bruk av i sin deltakelse i den 

offentlige debatten. Jeg ønsker å danne en forståelse av hvordan dette rammer kvinnelige 

journalister og hvordan det kan påvirke viktige stemmer i det offentlige ordskiftet. 

 

Oppgaven baserer seg på kvalitative data fra individuelle intervjuer med seks kvinnelige 

journalister. Kvalitativ metode er et naturlig metodisk valg da formålet med masteroppgaven 

er å få et innblikk i de kvinnelige journalistenes opplevelser og erfaringer. Det empiriske 

materialet er transkribert og kodet, og ut fra dette ble det identifisert ulike erfaringer og 

håndteringsstrategier som var felles for de kvinnelige journalistene. 

 

I oppgaven vil de kvinnelige journalistenes erfaringer bli diskutert opp mot ulike teoretiske 

perspektiver rundt hatprat, trakassering og seksualisert og kjønnet hets. Mer spesifikt Jennifer 

Berdahls teori om kjønnshierarki, Judith Butlers teori om ytringsskader og Martha 

Nussbaums teori om objektivering. Dette for å kunne belyse hva som kjennetegner den 

hetsen kvinnene får og hvordan det påvirker dem. Kvinnenes kroppsliggjorte erfaringene er 

sentrale her, og vil bli diskutert i kombinasjon med de nevnte teoriene for å besvare 

forskningsspørsmålene. 

 

Analysen er delt opp i to. I det første analysekapittelet vil det blir redegjort for at kvinnelige 

journalister utsettes for ulike type ytringer, både det som kan kategoriseres som seksualisert 

og kjønnet hets, men også for noe som kan klassifiseres som hatprat. De opplever også å 
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motta indirekte eller direkte trusler om voldtekt og drap. Visse temaer genererer mer hets enn 

andre, og det vises her til at dette kan være temaer som asyl og innvandring, Israel-Palestina-

konflikten, likestilling og feminisme. Videre vil det bli redegjort for hvordan de kvinnelige 

journalistene reaksjoner kan variere, og hvordan de kan være preget av blant annet frykt, 

sinne, nysgjerrighet, humor og avmakt. I forbindelse med dette diskuteres det hvordan 

reaksjonsmønstrene deres kan endres over tid etter hvert som de får mer erfaring i 

journalistyrket. 

 

I det andre analysekapittelet blir det på bakgrunn av journalistenes erfaringer identifisert fem 

ulike håndteringsstrategier som de benytter seg av, gjerne også i kombinasjon. Den første 

strategien er invitasjon til dialog, for å svare hetseren og forsøke å skape forståelse. Den 

andre strategien er ufarliggjøring, for å forsøke å begrense hetsens følelsesmessige 

påvirkning. Den tredje strategien er å stålsette seg, altså å mentalt forsøke å redusere hetsens 

innvirkning på en selv. Den fjerde strategien er vinkling og selvbegrensning, å endre måten 

man reflekterer rundt eget arbeid på og måten man skriver på. Den femte strategien dreier 

som om å anmelde hetsen til politiet i et forsøk på å få hetseren straffet og signalisere at slik 

atferd ikke kan godtas. 

 

Fordi ubehagelige ytringer kan ramme kvinner på så ulike måter er det viktig få en forståelse 

for hvilke erfaringer de har hatt, og hvordan det har påvirket dem. Det er hensiktsmessig å 

etterstrebe kunnskap om hvordan dette rammer kvinner, og hvilke håndteringsstrategier de 

benytter seg av som følge av problematiske ytringer. Dette fordi det i ytterste konsekvens kan 

føre til at kvinners stemmer begrenses eller forsvinner helt fra den offentlige debatten i 

Norge, noe som kan betegnes som et demokratisk problem.  
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1 Introduksjon 
Digitale medier har åpnet for at informasjon kan flyte fritt og at allmennheten kan delta aktivt 

i den offentlige debatten gjennom å dele idéer, innsikter og nyheter. For den offentlige 

debattens funksjon er en slik åpenhet og flyt av informasjon helt nødvendig. Slik sett kan 

media anses som en viktig byggestein i demokratiet: 

 

Democracy thrives when a plurality of voices are heard online. Yet, one particular 
group of voices has come under attack in the most disturbing and dangerous of ways. 
Female journalists and bloggers throughout the globe are being inundated with threats 
of murder, rape, physical violence and graphic imagery via email, commenting 
sections and across all social media platforms (Mijatovic, 2016:1). 

 

I løpet av de siste årene har det blitt en økt oppmerksomhet rundt hets og trakassering i den 

offentlige debatten i Norge. I 2013 ble dokumentaren ”Kvinne, jeg hater deg” sendt på TV2, 

og debatten rundt temaet tok til. Flere kvinnelige journalister og samfunnsdebattanter skrev 

og fortalte om egne erfaringer med hets og trakassering som følge av deltakelse i den 

offentlige debatten. Det ble også publisert forskning på feltet (Enjolras, Rasmussen og Steen-

Johnsen, 2014; Hagen, 2015) som bekreftet den tendensen man har sett de siste årene. 

Kvinner opplever, i større grad enn menn, å motta kjønnet og seksualisert hets og 

trakassering når de deltar i det offentlige ordskiftet. 

 

Den offentlige debattens funksjon er ikke bare avhengig av fri flyt av informasjon og 

åpenhet, den er like fullt avhengig av journalisters sikkerhet. Når kvinnelige journalister 

hetses og trakasseres i kraft av sitt kjønn svekkes denne sikkerheten, og i ytterste konsekvens 

også deres ytringsfrihet. Dette er et viktig argument for hvorfor det er nyttig å vite mer om 

hvordan kjønnet og seksualisert hets og trakassering rammer kvinner som ytrer seg i det 

offentlige.  

 

I denne oppgaven vil jeg derfor ta utgangspunkt i det kjønnede aspektet ved dette fenomenet, 

ved å fokusere på de kvinnelige journalistenes erfaringer, og hvordan deres 

håndteringsstrategier blir til. Gjennom møtet med kvinner som har opplevd kjønnet og 

seksualisert hets og trakassering, er målet å få en grundigere forståelse av hvordan dette 
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rammer dem, og hvilke implikasjoner det kan ha for dem som kvinnelige journalister i det 

offentlige. 

 

1.1 Forskningsspørsmål 
I masteroppgaven min vil jeg besvare følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvilke erfaringer har kvinnelige journalister med kjønnet og seksualisert hets og 

trakassering? 

 

Med det første forskningsspørsmålet ønsker jeg å beskrive de kvinnelige journalistenes 

erfaringer med hets og trakassering. Hvilke opplevelser kunne de fortelle om og hvordan 

reflekterte de rundt erfaringene de hadde? Disse erfaringene ligger også til grunn for å kunne 

besvare det neste forskningsspørsmålet. 

 

2. Hvilke håndteringsstrategier tar de kvinnelige journalistene i bruk i sin deltakelse i 

den offentlige debatten?  

 

Med det andre forskningsspørsmålet ønsker jeg å identifisere hvilke håndteringsstrategier de 

kvinnelige journalistene tar i bruk som følge av erfaringene de har med kjønnet og 

seksualisert hets og trakassering. Jeg vil også redegjøre for hva som kjennetegner disse 

håndteringsstrategiene. 

 

1.2 Ytringsfrihetens grenser og ytringsansvar 
Ytringsklimaet i offentligheten påvirkes naturlig nok av hendelser innenriks og utenriks. De 

siste årenes økte fokus på terrorfrykt og det høye trykket i asyl- og innvandringsdebatten, 

samt den raske endringen i det internasjonale politiske landskapet og høyrepopulismens 

vekst, er alle faktorer som fører til at ytringsklimaet tilspisses. En av informantene jeg 

snakket med, Synne, gjorde seg noen tanker om dette: ”Jeg følte det var et veldig 

stemningsskifte når det gjaldt flyktning-dekningen sånn rundt høsten 2015. Det norske 

debattklimaet endret seg veldig”. I tråd med hendelser som dette kommer også eksemplene 

på mennesker i sentrale maktposisjoner i samfunnet som gjør bruk av en krassere retorikk. I 

noen tilfeller en retorikk som er direkte hatefull og som er ment å skape frykt og skepsis. 
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Dette bidrar til et ytringsklima der slik retorikk får en økt legitimitet, noe som reiser spørsmål 

om hva slags ytringsansvar vi har og hvor grensene for ytringsfriheten går.  

 

I Norge står prinsippet om ytringsfriheten sterkt, men den er verken absolutt eller ubegrenset, 

for med frihet følger også et ansvar. I FNs verdenserklæring for menneskerettigheter er 

ytringsfriheten nedfelt i artikkel 19: ”Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett 

omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele 

opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser” 

(FN, 21.03.17). Til grunn for ytringsfriheten ligger viktige begrunnelser som 

demokratiargumentet - et velfungerende demokrati krever åpenhet, sannhetsargumentet -

sannhet oppnås gjennom gjensidig utprøving og debatt og autonomiargumentet – gjennom å 

møte andre og prøve deres argumenter kan mennesker danne selvstendige meninger. De 

første to argumentene er mer samfunnsmessig orientert og retter seg mot de kollektive 

konsekvensene. Det siste argumentet, autonomiargumentet, retter seg mer mot individets 

behov og rettigheter (Steen-Johnsen, Fladmoe og Midtbøen, 2016:8). Tatt 

autonomiargumentet i betraktning, er et viktig aspekt ved ytringsfriheten at man skal kunne 

godta ytringer som man ikke er enig i eller som man anser som irriterende eller provoserende. 

Man skal likevel kunne akseptere at slike ytringer også har en plass i samfunnet uavhengig av 

hva en selv måtte mene.  

 

Forståelse og meningsmangfold er altså et viktig prinsipp, men samtidig innebærer 

ytringsfriheten også et ansvar for å ta vare på menneskeverdet gjennom å være bevisst det 

ytringsansvaret man har som menneske. Derfor kan ikke menneskerettigheter som 

ytringsfriheten forstås enkeltvis i et samfunn, men må ses i sammenheng med andre 

menneskerettigheter som kan vise hvor grensene for ytringsfriheten går. For eksempel står 

det i Artikkel 1 i menneskerettighetserklæringen at alle mennesker er født frie, med samme 

menneskeverd og menneskerettigheter. Videre står det at mennesker er utstyrt med fornuft og 

samvittighet, og derfor bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Derfor vil det å se 

Artikkel 1 og Artikkel 19 i relasjon til hverandre være nyttig for å si noe om hvilket ansvar 

alle mennesker har for de ytringene de fremsetter (Nilsen, 2014:11).  

 

Ytringsansvar handler om konsekvenstenkning og å ta vare på menneskeverdet. Det handler 

om å tenke før man sier eller skriver noe, og reflektere rundt hvordan en ytring kan komme til 

å ramme den eller de som er mottaker(e). Man har altså en plikt til å utrykke seg på en måte 
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som ivaretar menneskeverdet. Samtidig handler ytringsansvar også om å si imot hatefulle 

ytringer, ved å påpeke usannheter og argumentere mot feilslutninger og ugyldige argumenter 

(Nilsen, 2014:12). Spenningsforholdet ligger altså mellom retten til å ytre seg fritt på den ene 

siden og retten til vern mot hatefulle ytringer på den andre siden. Når det gjelder 

ytringsfrihetens grenser må det tas med i betraktningen at det er stor variasjon i aksept for 

ulike ytringer i samfunnet.  

 

På samme måte som at journalister har et ytringsansvar, har også leserne det, men i tilfeller 

der hatefulle ytringer og trakassering finner sted kan det synes som om ytringsfriheten 

overskygger ytringsansvaret. Et poeng skribent Heidi Helene Sveen understreker i sin bok 

Såpass må du tåle – sex, krenkelser og offentlig debatt: ”Noen ganger kan det gå over stokk 

og stein når behovet for ytringsfrihet kommer i konflikt med behovet for vern mot hets” 

(2016:19).  

 

1.3 Journalister i offentligheten 
Historisk sett har journalistyrket, som en del av den fjerde statsmakt, blitt sett på som 

prestisjefylt og en del av profesjonseliten. Det er en yrkesgruppe som gjennom å kunne sette 

dagsorden alltid har hatt en åpenbar maktposisjon i samfunnet. I tråd med økt tabloidisering 

og digitalisering av mediebildet og nye former for journalistikk, står kanskje ikke journaliser 

like høyt i kurs i befolkningen som de har gjort tidligere. Befolkningens rekordlave tillit til 

mediene tyder på at noe har endret seg. Respekten for journalistyrket er ikke lenger like høy 

som den var. Resultatet av dette er en økende grad av journalistforakt, som man ikke bare kan 

se eksempler på i kommentarfeltene, men også i journalistenes egne erfaringer med hets og 

trakassering. Ut fra den forskningen som er gjort på dette feltet viser det seg at av de som 

oppgir at det har opplevd hets og trakassering, sier ni av ti av dem at hetsen som regel dreier 

seg om deres rolle og virke som journalist (Hagen, 2015:38).  

 

Journalistyrket er et offentlig yrke, og journalistisk arbeid utøves derfor i offentlighetens 

søkelys. Journalisters synlighet og tilgjengelighet har økt de siste årene i stor grad på grunn 

av en viktig kjerneverdi i den moderne medieindustrien; økt publikumsinteraktivitet. 

Publikum har gjennom mange kanaler, og ved noen få tastetrykk, muligheten til å gi 

umiddelbare tilbakemeldinger til en journalist. F.eks. inneholder en artikkel publisert i en 

nettavis e-postadressen til journalisten som har skrevet artikkelen, og det er bare å trykke på 



 5 

linken og man kan sende en e-post direkte til den personen med en gang. Kommentarfeltet, 

som er godt kjent for sitt høye spenningsnivå, er en annen kanal der lesere kan nå journalisten 

på kort tid. Kombinasjonen av disse elementene gjør at journalister er svært utsatt for å motta 

hetsende og trakasserende meldinger. Trakassering av journalister kan påvirke deres 

autonomi, noe som kan være problematisk fordi autonomi ansees som et viktig kriterium for 

journalistikkens demokratiske funksjon (Nilsson og Örnebring, 2016:2). 

 

Kvinner og menn rammes forskjellig av hets og trakassering i det offentlige. Som nevnt 

innledningsvis, viser forskningen (Enjolras mfl., 2014; Hagen, 2015) hvordan kvinner i større 

grad enn menn blir utsatt for seksualisert og kjønnet hets. Studiene viser også at blant 

journalister er tendensen den samme. Disse funnene tyder på at mange kvinnelige journalister 

må takle kommentarer og hets som dreier seg om kjønn og seksualitet som en del av 

yrkeshverdagen sin. I debatten rundt kvinnelige journalisters utsatthet i det offentlige, 

poengteres det også at kvinner med minoritetsbakgrunn rammes dobbelt. Kvinnelige 

journalister med minoritetsbakgrunn utsettes både for seksualisert og kjønnet hets, men også 

negative kommentarer knyttet til etnisitet eller religion (Midtbøen og Steen-Johnsen, 2014; 

Hagen, 2015). De er i tillegg utsatt for å møte negativitet fra både majoritetsbefolkningen i 

Norge, og egne religiøse miljøer. Den interseksjonelle dimensjonen spiller en rolle her, ved at 

maktstrukturer som er grunnlagt på kategorier som kjønn og etnisitet fungerer samtidig 

(Crenshaw, 1991). Noe som utsetter journalister med minoritetsbakgrunn for kryss-

diskriminering gjennom de ubehagelige ytringene de mottar.  

 

1.4 En sammensatt kontekst 
Kvinners utsatthet i det offentlige består altså av svært mange faktorer som er en del av en 

sammensatt kontekst. Å gå i dybden på alle disse faktorene vil være å bevege seg utenfor de 

rammene som er satt til en masteroppgave. Likevel kan det være hensiktsmessig å redegjøre 

for deler av denne konteksten, som kan ha en betydning for denne oppgavens problemstilling. 

Kjønnsforsker Kari Jegerstedt har satt ord på et mulig forklarende aspekt i denne 

sammensatte konteksten. Hun argumenterer for at hetsen mot kvinner kan bunne i at den som 

hetser opplever at sin identitet, eller kanskje sin maskulinitet blir truet av at noen andre 

kommer inn. Det kan slå ut i usikkerhet, redsel og frykt som kan resultere i forakt. Hun 

mener at denne forakten for kvinner tas frem i den hetsen som rammer kvinner (Græsvold, 

2016).  
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I forbindelse med Jegersteds poeng kan det være nyttig å trekke inn antifeminisme. Det kan 

defineres som motstand mot likestilling mellom menn og kvinner. Definert på denne måten 

kan begrepet innebære motstand mot kvinners rolle i offentligheten, mot kvinners kontroll 

over egen kropp, mot endringer i familielivet og mot kvinners rettigheter generelt (Nilsen, 

2014). Kjønnsforskeren Michael Kimmel (2013:177) argumenterer for at denne motstanden 

kan være et utrykk for en slags tapsfølelse, noe som videre kan lede til en følelse av 

maktesløshet for de som kjenner på denne følelsen. Kimmel poengterer hvordan denne 

maktesløsheten kan utløse et sinne, og hvordan det kanskje kan føre til et ønske om å ta igjen. 

Ifølge denne tolkningen er antifeminisme altså forbundet med redsel, usikkerhet og frykt. 

Dette er også i tråd med Jegerstedts poeng om at bak hetsen mot kvinner kan det ligge en 

følelse av truet identitet og maskulinitet. Poenget kan bidra til å forstå koblingen mellom 

motivasjonen og behovet for å hetse, og hvorfor trusselen om vold og voldtekt er et 

tilbakevendende tema i den hetsen som kvinnelige journalister opplever. Når det i ytterste 

konsekvens kan være med på å true kvinnelige deltakere ut av det offentlige ordskiftet, er det 

viktig å ta med i betraktningen hvordan antifeminismen gjør seg gjeldende i hetsen som rettes 

mot kvinner. 

  

1.5 Oppgavens bidrag 
I tidligere forskning har det blitt foreslått at det trengs mer kunnskap om fenomenet 

hatytringer og hvilke eventuelle skadevirkninger det kan ha (Nadim, Fladmoe og Wessel-

Aas, 2016; LDO, 2015), men også betydningen av dette for journalister spesifikt (Hagen, 

2015), og betydningen av diskrimineringsgrunnlaget kjønn (Eggebø, Sloan og Aarbakke, 

2016). Dette kombinert med fokuset de seneste årene på hvordan kjønnet og seksualisert hets 

og trakassering rammer kvinner, gjør at jeg ser det som hensiktsmessig å undersøke hvilke 

erfaringer kvinnelige journalister har med dette, og hvilke håndteringsstrategier de tar i bruk. 

Kunnskap om dette vil være nyttig særlig med tanke på videre arbeid med å forhindre at 

kvinners stemmer begrenses eller forsvinner helt fra det offentlige ordskiftet. Jeg vil på 

bakgrunn av dette argumentere for at problemstillingene i denne oppgaven har en 

samfunnsmessig og sosiologisk relevans. Å søke mer kunnskap om hvordan dette rammer 

kvinnelige journalister, gjøres altså med hensyn til en mulig forbedring av den menneskelige 

situasjonen som utforskes (Kvale og Brinkmann, 2009:80). 
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1.6 Avgrensning og begrepsavklaring 
I denne delen vil jeg redegjøre for oppgavens avgrensning og klargjøre begreper som 

gjennomgående brukes i oppgaven. Grunnen til at jeg valgte å intervjue kvinnelige 

journalister og ikke mannlige journalister, er fordi jeg var interessert i å se på hvordan 

seksualisert og kjønnet hets påvirker kvinner spesifikt. Dette fordi det i tidligere forskning 

(Hagen, 2015; Enjolras mfl., 2014) har blitt stadfestet at slik hets rammer kvinner og menn på 

ulike måter. Når jeg skriver ”de kvinnelige journalistene” mener jeg informantene jeg har 

snakket med i forbindelse med denne oppgaven, det er ikke en generalisering av alle 

kvinnelige journalister i Norge. I oppgaven veksler jeg mellom å omtale dem som kvinnelige 

journalister og informanter ut fra den konteksten det skrives i.  

 

Når det gjelder begrepsapparatet som brukes i debatten rundt hets og hatytringer i det 

offentlige, består det av mange ord som er av ulik karakter, men som alle betegner 

ubehagelige former for ytringer. Jeg valgte i hovedsak å bruke begrepene hets og trakassering 

når jeg omtalte den tilbakemeldingen de kvinnelige journalistene hadde opplevd. Dette fordi 

hets og trakassering er overordnede begreper som både kan innebefatte ord som kjønnsbasert 

trakassering og hatytringer, men også begreper som ikke nødvendigvis kan klassifiseres som 

hatprat, som f.eks. krenkelser og sjikane. Jeg ønsket å bevare en viss bredde i begrepene som 

ble benyttet for å karakterisere de tilbakemeldingene de kvinnelige journalistene opplevde, 

slik at dette ikke skulle ha en begrensende effekt på de erfaringene de ønsket å dele. 

 

1.7 Oppgavens gang  
I det neste kapittelet vil jeg redegjøre for tidligere forskning på dette temaet. I første del av 

kapittelet vil jeg gjennomgå noen store norske studier som er gjort på erfaringer med netthets 

og trakassering både i den norske offentligheten og i det private (Hagen, 2015; Enjolras mfl., 

2014; Espeli, 2014; LDO, 2015; Eggebø mfl., 2016). I den andre delen av dette kapittelet vil 

jeg presentere forskning på seksuell og kjønnsbasert trakassering, og se på hvordan dette arter 

seg og hvilke konsekvenser dette kan ha (Berdahl, 2007). Til sist i dette kapittelet vil jeg 

redegjøre for tidligere forskning på politianmeldelse av trusler og hatytringer (Hansen, 2016), 

og reflektere rundt en bredere forståelse av hatytringsbegrepet. 
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I det tredje kapittelet presenteres de teoretiske perspektivene i denne oppgaven. 

Innledningsvis vil det bli redegjort for feministiske teoretiske perspektiver rundt hvordan 

kvinner tolkes inn i kjønnede rammer, og hvordan objektivering og påføring av skam ofte er 

sentralt i den hetsen som rettes mot kvinnelige journalister. Videre vil det være en 

gjennomgang av hva som kjennetegner seksualisert og kjønnet hets og trakassering. Til slutt 

vil jeg redegjøre for hvordan dette kan ramme kroppslig og på hvilke måter det kan være 

skadelig, ved blant annet å trekke inn begreper som ytringsskader, the chilling effect og 

selvbegrensning. 

 

I det fjerde kapittelet vil jeg presentere det metodologiske rammeverket for oppgaven ved å 

redegjøre for datainnsamling, utvalg, intervjuguide og bearbeiding av data ved en 

gjennomgang av kategorisering og analysemetode. Til sist avrundes kapittelet med noen 

etiske refleksjoner rundt forskerrollen og oppgavens validitet. 

 

Det femte kapittelet er det første analysekapittelet og besvarer det første 

forskningsspørsmålet som omhandler hvilke erfaringer de kvinnelige journalistene har med 

kjønnet og seksualisert hets og trakassering. Jeg vil se på hvordan disse opplevelsene kan arte 

seg og hva det kan få dem til å tenke og føle. Videre vil jeg se på hvordan disse erfaringene 

med hets og trakassering kan påvirke dem både på arbeidsplassen og privat. Et 

fenomenologisk perspektiv og semistrukturerte intervjuer som metode er derfor godt egnet 

for å kunne få et innblikk i kvinnenes fortellinger om deres subjektive opplevelser rundt dette 

temaet.  

 

Det sjette kapittelet er det andre analysekapittelet og tar for seg det siste forskningsspørsmålet 

som omhandler hvilke håndteringsstrategier de kvinnelige journalistene, som følge av deres 

erfaringer med hets og trakassering, tar i bruk i deres videre deltakelse i den offentlige 

debatten. Her vil de fem håndteringsstrategiene som ble identifisert i datamaterialet bli 

presentert, henholdsvis 1. invitasjon til dialog, 2. å stålsette seg, 3. vinkling og 

selvbegrensning, 4. å anmelde til politiet og 5. ufarliggjøring. 

 



 9 

2 Tidligere forskning 
I løpet av de siste årene har det bli gjennomført en del forskning som tar for seg utbredelsen 

av hatytringer, hets og trakassering i offentligheten, og hva som kan kjennetegner dette. Det 

har også blitt gjort studier på hvordan dette påvirker de som opplever det, og hvordan 

hatefulle ytringer blir behandlet i lovverket. I dette kapittelet vil jeg redegjøre for tidligere 

forskning dette feltet som kan kontekstualisere oppgavens tema ytterlige.  

 

2.1 Hatytringer, hets og trakassering i den norske 
offentligheten 

De fleste av oss er kjent med hvordan et kommentarfelt i en nettavis kan se ut, og hvordan 

tematiske diskusjoner der ofte kan ende opp i både personangrep og hatefulle utsagn. Det 

mange av oss derimot kanskje ikke var klar over, er hva samfunnsdebattanter som ytrer seg i 

den offentlige debatten faktisk får av negative tilbakemeldinger, og ikke minst omfanget og 

hyppigheten av det. Nettopp dette omfanget og netthetsens karakter tok Aina Landsverk 

Hagen for seg i en undersøkelse som fokuserte på netthat og ytringsfrihet i Norge. 

Undersøkelsen ble gjennomført i 2014, der medlemmer av Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk 

Redaktørforening (NR) deltok i en omfattende spørreundersøkelse. Studien bygger også på 

relevante rapporter, dokumentasjon og samtaleintervjuer som gir et innblikk i hvordan norske 

redaktører, journalister og bloggere forholder seg til netthets. Prosjektet resulterte i boka 

Meningers mot – netthat og ytringsfrihet i Norge (2015). Dette er den første store norske 

undersøkelsen som har blitt gjennomført på akkurat dette temaet, og bekreftet nettopp den 

overnevnte tendensen som har kommet til utrykk de siste årene; journalister og redaktører 

mottar hets, trakassering og trusler uavhengig av kjønn. Studien viser samtidig at kvinner 

opplever dette i langt større omfang, og hetsen de mottar oftere er av en seksualisert og 

kjønnet art. Undersøkelsen viser også at de fleste nettmobberne er menn mellom 35 og 50 år. 

(Hagen, 2015:62).  

 

Når det gjelder hetsens og trakasseringens art, blir stereotype forestillinger om kvinner ofte 

brukt for å ugyldiggjøre og angripe kvinnelige meningsytrere. Konsekvensene av dette 

problemet kommer til syne når man ser hvordan dette påvirker de som opplever å motta slike 

meldinger. Hagen finner at dette fører til at mange vil avstå fra å engasjere seg videre og 



 10 

gjøre sin stemme hørt. Resultatet blir at mange viktige stemmer i en debatt vil kunne falle 

bort fordi prisen for å uttale seg vil bli for høy. Hagen argumenter i sin studie for at dette 

utgjør et demokratisk problem som kan få alvorlige implikasjoner for hvordan den offentlige 

debatten formes. Hun konkluderer: ”For hver stemme Norge mister i samfunnsdebatten 

mister vi også et perspektiv som kan berike oss alle. Terskelen må være på det nivået at man 

orker å stå i det – og slipper å stå i det alene” (Hagen, 2015:157-158). 

 

På bakgrunn av denne studien fant Hagen (2015) fem motstrategier som journalister, 

redaktører og bloggere i hovedsak benytter seg av i møte med netthat og sjikane: svare eller 

ignorere, dokumentere, finne et fellesskap, ta igjen og avsløre. Å ignorere og slette hetsende 

meldinger eller unngå å lese kommentarfelt fungerer for mange som en god strategi. Det gjør 

at de kan skape en distanse til det og fortsette videre uten å gå inn i det og forsøke å svare 

tilbake. Å finne ut hvem det er som hetser er en viktig strategi. Hagen (2015:138) poengterer 

at det å vite hvem det er som står bak hetsen kunne redusere usikkerheten man føler i 

etterkant. Derfor var dokumenteringen av nettmobbingen sentralt for mange, særlig med 

tanke på anmeldelse i fremtiden. Å finne et fellesskap der man trykt kan dele tanker og 

følelser rundt opplevelser med netthets, var viktig for mange. Det kunne ha en positiv effekt 

på evnen til å håndtere ubehagelige situasjoner og komme seg videre fra det. Å ta igjen eller å 

konfrontere hetserne fungerte godt som en håndteringsstrategi, da ble de ofte møtt med en 

annen ordlyd i etterkant. Den siste strategien som Hagen presenterer dreier seg om å avsløre 

usakligheter og hersketeknikker som blir brukt mot de som opplever hets, f.eks. i 

kommentarfelter. Ugyldige argumenter og usaklige retoriske grep går igjen i hetsende 

ytringer, og mange anser det derfor som viktig å avsløre dette som en måte å gjøre netthetsen 

mindre virkningsfull (Hagen, 2015:136-145). 

 

Rapporten fra Fritt-ords monitorprosjekt, ”Status for ytringsfriheten i Norge” i regi av 

Institutt for samfunnsforskning tar for seg ytringsfrihetens status i Norge anno 2014 i en bred 

kontekst. I denne studien oppgir 31 prosent av respondentene at de har deltatt i den offentlige 

debatten og har opplevd nedlatende eller ubehagelige kommentarer på nett. Andelen er 

omtrent den samme for kvinner og menn, og for majoritets- og minoritetsbefolkningen. Det 

kommer i denne rapporten frem at kjønn har stor betydning for hvordan debattklimaet 

oppfattes, og hvordan kvinner og menn blir møtt i den offentlige debatten: (…) kvinner 

mottar oftere nedlatende og ubehagelige kommentarer rettet mot kjønn og utseende enn det 

menn gjør. Sett under ett kan våre studier indikere at visse av ytringsfrihetens sosiale 
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mekanismer er kjønnede, og at de fører til en underrepresentasjon av kvinners ytringer i det 

offentlige rom (Enjolras mfl., 2014:50). Av de 31 prosent som i undersøkelsen oppgav at de 

har opplevd hetsende og ubehagelige kommentarer på nett, sier 20 prosent av kvinnene mot 2 

prosent av mennene at dette er kommentarer av en kjønnet eller seksualisert art (Enjolras 

mfl., 2014). Denne undersøkelsen peker altså på noe av det samme som Hagen poengterer i 

sin bok, kvinner får i større grad enn menn kommentarer som går på utseende og kjønn, og 

kan på bakgrunn av dette bli mer forsiktige med å uttale seg i den offentlige debatten. 

 

Hedda Espeli skrev masteravhandlingen sin som en del av prosjektet Status for 

Ytringsfriheten i Norge. I det arbeidet fokuserer hun på kvinners meningsytring i den 

offentlige debatten, og de nye rammene og plattformene for kommunikasjon som sosiale 

medier åpner for. I dette arbeidet ble særlig sosiale medier trukket frem som en arena der 

ytringer kan florere mer eller mindre fritt, og hun undersøkte kvinners opplevelser av møtet 

med denne arenaen og de utfordringer denne offentligheten kan føre med seg. Dette arbeidet 

viser, gjennom å fokusere på kvinners meningsytring i den digitale offentlighetens kultur, 

hvordan fremveksten av sosiale medier har bidratt til å åpne for et tøffere ytringsklima i 

offentligheten (Espeli, 2014). 

 

I april 2015, et halvt års tid etter at Institutt for samfunnsforskning publiserte sin rapport, 

fulgte likestillings- og diskrimineringsombudet opp med rapporten ”Hatytringer og 

hatkriminalitet”, som hadde som hensikt å belyse skadevirkningene hatytringer og 

hatkriminalitet har for samfunnet. I den forbindelse uttalte daværende likestillings- og 

diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til Aftenposten: ”Det er alvorlig at så mange 

kvinner rapporterer om seksuell trakassering. Vi vet at både hatefulle ytringer og faren for å 

bli utsatt for trakassering gjør at mange kvinner vegrer seg for å delta i den offentlige 

debatten” (Gjestad og Wang-Naveen, 2015). Likestillings- og diskrimineringsombudets 

(LDO) rapport viser, slik som Hagens bidrag (2015), at kvinner som deltar i 

samfunnsdebatten gjentatte ganger blir utsatt for nedsettende ytringer av en kjønnet og 

seksualisert art. Kommentarene oppleves ofte av mottaker som svært nedverdigende og 

uverdige, men noen av de er samtidig fullt lovlige da de ikke direkte oppfordrer til vold, eller 

truer med vold. En fellesnevner ved slike hatytringene er at de ofte er fokusert på de utsatte 

kvinnenes faktiske eller tilskrevne egenskaper, og de omfatter sjeldent det innholdet kvinnene 

deltar i samfunnsdebatten med (LDO, 2015).  
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Det har i forskningen på dette feltet vært fokus på å få kartlagt ulike deler av offentligheten 

for å få en oversikt over omfanget av hets og trakassering i ulike grupper. I 2016 kom 

stiftelsen KUN med en rapport som omhandlet erfaringer med digitale krenkelser i Norge 

(2016). KUN er en stiftelse som arbeider for likestilling og ikke-diskriminering i Norge og 

internasjonalt. Rapporten var en del av det norsk-tsjekkiske samarbeidsprosjektet ”Stop 

Gender-based Cyber Violence”. Formålet med prosjektet var å fremskaffe systematisk 

kunnskap om digitale krenkelser og vold, og å utvikle forslag til hvordan dette kan håndteres 

og forhindres. Prosjektet omfatter ikke profilerte personer i den norske offentligheten, men 

baseres på privatpersoner i Norge, menn og kvinner, majoritets – og minoritetsbefolkning, 

som har opplevd ulike former for digitale krenkelser. Altså hadde prosjektet en relativt bred 

tilnærming, med ønske om å finne ut av hvordan slike opplevelser påvirker folk i det daglige. 

Videre fokuserte de på hvilke konsekvenser dette kunne ha, og hvilke strategier de gjorde 

bruk av for å takle opplevelser knyttet til digitale krenkelser (Eggebø mfl., 2016).  

 

Rapporten legger frem flere slike strategier som kan oppsummeres i fem hovedkategorier. 

Konfrontasjon, å svare den eller de som krenker. Tilbaketrekning, å begrense sin 

tilstedeværelse på noen bestemte fysiske eller elektroniske arenaer. Blokkering, å begrense en 

eller flere personers mulighet til å kontakte deg. Mentalitetsendring, å prøve å endre 

følelsesmessige reaksjoner og tanker rundt krenkelsene. Søke hjelp, å søke støtte og hjelp i 

sosiale nettverk eller offentlige institusjoner (Eggebø mfl., 2016:75). Disse strategiene er i 

stor grad i tråd med noen av de strategiene jeg har identifisert hos de kvinnelige journalistene 

jeg snakket med. Blant annet har konfrontasjon, tilbaketrekking og mentalitetsendring 

likhetstrekk med noen av de strategiene som de kvinnene jeg snakket med benyttet seg av. 

Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i kapittel 6.  

 

Studien viser også at visse temaer som f.eks. asyl – og innvandringspolitikk, Midtøsten, 

likestilling, feminisme og seksualitet er såkalte triggertemaer som genererer mye hets og 

trakassering (Eggebø mfl., 2016:7-8). Flere studier finner at disse triggertemaene stort sett er 

de samme på ulike arenaer i offentligheten (Hagen, 2015; Enjolras mfl., 2014; Nadim og 

Fladmoe, 2016). For eksempel når det gjelder temaet likestilling/feminisme fant Hagen 

(2015:116-117) at av de 53 prosentene som har opplevd hets, trakassering eller trusler, er det 

64 prosent kvinner mot 46 prosent menn. Dette indikerer en signifikant kjønnsforskjell som 

antyder at kvinnelige journalister som skriver om likestilling/feminisme straffes hardere enn 

mannlige journalister som skriver om det samme temaet. Videre fant Hagen at 66 prosent av 
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utvalget mener innvandring og minoriteter er et triggertema, og 62 prosent trekker frem 

politiske konflikter generelt. Interessant i denne sammenhengen er det at 40 prosent mener 

temaet netthets genererer mye negativ tilbakemelding. Altså er diskusjonen rundt denne 

problemstillingen i seg selv et triggertema. I mine intervjuer med kvinnelige journalister kom 

det frem like tendenser. De trakk også frem temaer som de nevnt over når det var snakk om 

brennbare temaer de opplevde at ofte kunne generere hetsende tilbakemeldinger. Dette vil jeg 

komme nærmere tilbake til i kapittel 5.  

 

2.2 Forskning på hatefulle ytringer i Skandinavia  
Det har kommet en del ny forskning på hatefulle ytringer og konsekvensene av dette også i 

Skandinavia de siste årene. Det er viktig å gjennomgå denne forskningen fordi det ikke bare 

viser omfanget av problemet på tvers av landegrenser, men fordi det også kan være til 

inspirasjon i arbeidet med å takle og bekjempe hatytringer i den norske offentligheten. I 2017 

kom den omfattende danske rapporten ”Hadefulde ytringer i den offentlige online debat”. 

Rapporten bygger på en undersøkelsen som hadde som formål å få innsikt i hvor ofte 

hatefulle ytringer forekommer i forbindelse med nyhetsformidling og debatt. Den baseres på 

innholdsanalyse av 3000 kommentarer på Facebook, spørreundersøkelser blant Facebook-

brukere og samtaler med ansatte i nyhetsmedier. Hovedfunnene i denne undersøkelsen peker 

i samme retning som flere av de norske undersøkelsene som er gjort på det samme temaet i 

Norge (Hagen, 2015; Enjolras mfl., 2014; Eggebø mfl., 2016). Hatefulle ytringer forekommer 

i aller størst grad i forbindelse med temaene innvandring, religion, flyktninger, kjønn og 

likestilling. Denne tendensen finnes klart i norsk sammenheng også. Når det gjelder kjønn 

slår denne rapporten fast at hatytringer basert på kjønn og seksualitet rammer kvinner i større 

grad enn menn, og av de hatefulle ytringene som ble analysert, var 76 prosent av dem skrevet 

av menn. Det konkluderes også her, som i flere av de norske undersøkelsene, med at 

konsekvensene av det anspente og krasse ytringsklimaet fører til at mennesker trekker seg 

unna debatten, noe som innskrenker ytringsfriheten og derfor kan sies å være et demokratisk 

problem (Zuleta og Burkal, 2017:11-12). 

 

Fra Sverige er undersøkelsen “Journalism Under Threat – Intimidation and harassment of 

Swedish journalists” (2016) viktig å nevne. Den fokuserer på svenske journalisters erfaringer 

med trakassering og trusler, og fokuserer særlig på tre temaer: trakasseringens omfang, 

trakasseringens form og konsekvensene av trakassering. Hovedfunnene i denne 
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undersøkelsen peker i samme retning som de norske undersøkelsene: (Hagen, 2015; Enjolras 

mfl., 2014; Eggebø mfl., 2016) nemlig at kvinnelige og mannlige journalister mottar omtrent 

like mye hets, men at hetsen som kvinner mottar oftere er kjønnet og seksualisert (kvinner: 

15 prosent, menn: 5 prosent). En tredjedel av de kvinnelige journalistene som medvirket i 

denne undersøkelsen svarte at de hadde opplevd seksualisert og kjønnet hets. 15 prosent av 

kvinnene oppgav at de hadde blitt truet med seksuell vold, mot 5 prosent av mennene som 

deltok. Rapporten konkluderer med at disse resultatene peker mot en kvinnefiendtlig diskurs 

som klart kommer til syne når man ser på innholdet i hetsen og hvordan den rammer (Nilsson 

og Örnebring, 2016:6-7). 

 

Når det gjelder temaer som genererer hets, peker resultatene i denne studien i samme retning 

som både norske og danske studier. Innvandring, asylpolitikk, religion, likestilling og kjønn 

er blant de temaene som i størst grad genererer hets og trakassering. Intensjonen bak mye av 

hetsen som svenske journalister opplever, synes å være å hindre at idéer om et multikulturelt 

og likestilt samfunn uttrykkes og spres i offentligheten. Hetsen og trakasseringen som 

journalister opplever, blir i denne studien definert som anti-presse-vold og blir delt inn i to 

kategorier, henholdsvis ekskluderende og inkluderende vold1. Ekskluderende vold i så måte 

at ved å true journalister til stillhet, skal det hindre mediene i å fokusere på enkelte grupper 

og temaer. Inkluderende vold betyr at man gjennom hets og trakassering søker å pålegge 

mediene en ny eller annerledes nyhetsagenda (Nilsson og Örnebring, 2016:9-10). 

 

2.3 Strafferettslig vern mot hatefulle ytringer og 
trakassering 

I den offentlige debatten som dreier seg om ytringsfrihet og ytringsansvar, blir begreper som 

hatytringer, hatprat, trakassering, hets og krenkelser brukt om hverandre. Det kan det være 

vanskelig å skille begreper som dette fra hverandre, fordi de alle representerer ulike nyanser 

av problematiske ytringer som man assosierer med negative følelser. Det norske lovverket 

hjelper til med å konkretisere hva som kjennetegner de ulike begrepene, og hvilke 

strafferammer som gjelder. Det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer og trakassering 

er altså fordelt over flere ulike lovbestemmelser. Jeg vil i denne delen redegjøre for de ulike 

                                                
1 Etter John C. Nerones typologi (1994) 
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bestemmelsene og se på hvordan begrepene hatefulle ytringer og trakassering behandles i det 

norske lovverket.  

 

I en rapport fra Institutt for samfunnsforskning som omhandler omfanget av hatefulle ytringer 

på internett i Norge (2016) poengteres det at det ikke finnes noen entydig definisjon av 

hatefulle ytringer eller hatprat. Likevel er det vanlig å forstå hatefulle ytringer som ytringer 

av en hatefull eller diskriminerende art, og som er rettet mot en bestemt minoritetsgruppe 

eller mot et individs (antatte) gruppetilhørighet. Hvem ytringen rettes mot og hva som ligger 

til grunn for ytringen er vesentlig for om det kan kalles en hatefull ytring eller ikke (Nadim 

mfl., 2016). 

 

I Norge er de aller fleste ytringer tillatt og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk rett, 

men ytringsfriheten er ikke absolutt, og norsk rett forbyr alvorlige hatytringer ved at disse 

ytringene rammes av bestemmelser i straffeloven § 185 – Hatefulle ytringer (tidl. § 135a). 

Denne lovparagrafen verner mot hatefulle og diskriminerende ytringer som fremsettes 

offentlig eller i andres nærvær på bakgrunn av noens: a) hudfarge eller nasjonale eller etniske 

opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering eller d) nedsatte funksjonsevne. 

Ytringer som er av tilsvarende ubehagelig karakter, men som retter seg mot andre grunnlag 

enn dette, omfattes altså ikke av straffeloven § 185. Det er også viktig å merke seg at 

bestemmelsen over gir et vern til alle grunnlagene som omfattes av diskrimineringslovverket, 

med unntak av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Loven om hatefulle ytringer omfatter 

altså ikke hatefulle ytringer som retter seg mot grupper som f.eks. kvinner og transpersoner 

(Nadim mfl., 2016:18).  

 

Når det gjelder trakassering definerer Likestillings – og diskrimineringsombudet dette som 

handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål å virke eller virker krenkende, 

skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende ovenfor én eller flere konkrete 

personer. Forskningen på trakassering i den norske offentligheten (Hagen, 2015; Enjolras 

mfl., 2014; Eggebø mfl., 2016) viser at kvinnelige journaliser ikke bare opplever trakassering 

av en generell art, men også trakassering som mer spesifikt baseres på kjønn. Denne typen 

kjønnsbasert trakassering kan defineres som uønsket adferd som er knyttet til en persons 

kjønn og som virker eller har som formål å krenke en annens verdighet. Trakassering kan 

uttrykkes verbalt, skriftlig eller visuelt. Det kan også uttrykkes fysisk, i form av uønskede 

handlinger som for eksempel vold (Likestillings – og diskrimineringsombudet, 22.03.16). Det 
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er i denne sammenhengen mest relevant å forholde seg til trakassering som uttrykkes verbalt, 

skriftlig eller visuelt. Da det er denne formen som i størst grad er representert i de kvinnelige 

journalistenes erfaringer med trakassering. 

 

Forbudet mot trakassering i Norge er absolutt og det er nedfelt i likestillingsloven § 8, 

diskrimineringsloven om etnisitet § 9, diskriminerings - og tilgjengelighetsloven § 8, 

diskrimineringsloven om seksuell orientering § 8 og arbeidsmiljøloven § 13-1 (2). Verdt å 

merke seg er at trakasseringsforbudet ikke er rettet mot ytringer i den offentlige debatt som 

rammer en hel gruppe, som for eksempel muslimer eller kvinner. Det er bare trakassering 

som er rettet mot én eller flere konkrete personer som rammes av forbudene. Trakasseringen 

må være rettet mot en tydelig mottaker. Hatytringer mot grupper kan imidlertid rammes av 

straffeloven § 185 – Hatefulle ytringer som er nevnt over (Likestillings – og 

diskrimineringsombudet, 22.03.16).  

 

En annen del av straffeloven det er relevant å nevne i sammenheng med strafferettslig vern, 

er straffeloven § 266 - loven om hensynsløs atferd. Denne loven vil kunne ramme ytringer 

som isolert sett ikke rammes av andre lovfestede ytringsbegrensninger, men som på grunn av 

kontekst, omfang eller andre forhold gjør at atferden overgår en grense for hva som i vanlig 

menneskelig samhandling anses for å være ubehagelig. Bestemmelsen kan altså ramme den 

som ”ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en 

annens fred”. Flere typer handlinger kan rammes, også rene ytringer, når det skjer på en 

tilstrekkelig plagsom eller skremmende måte. For eksempel kan dette ifølge Oslo 

politidistrikt (2016) være ”forfølgelse (stalking), nattlige oppringninger, sjikane og 

utskjelling, sending av meldinger med krenkende innhold og vage trusler.” (Wessel-Aas mfl., 

2016:39). 

 

Når det er snakk om hatefulle og trakasserende ytringer som ikke er uttalt eller skrevet i 

offentlig kontekst, vil ikke ytringen kunne rammes av § 185. I situasjoner der ytringene 

adresseres direkte til og kun til den fornærmede, slik som var tilfelle for så godt som alle de 

kvinnelige journalistene jeg snakket med, vil altså denne bestemmelsen være anvendelig. Den 

vil også kunne ramme ytringer som er hatefulle på andre diskrimineringsgrunnlag enn dem 

som omfattes av § 185, for eksempel kjønn og kjønnsidentitet (Wessel-Aas mfl., 2016:39). 

Dette er relevant fordi i de tilfeller der hatytringene er av en kjønnet og seksualisert art og 

derfor havner utenfor §185s strafferammer, kan forholdene likevel havne innenfor 
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strafferammene til straffeloven § 266 om hensynsløs adferd. Det kan likevel diskuteres om 

dette er tilstrekkelig for å fange opp hatefulle ytringer av en kjønnet karakter. I forbindelse 

med dette diskuteres det stadig i det offentlige hvorvidt kjønn skal innlemmes i det 

strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer. Som et tilskudd i denne debatten har det nå nylig 

kommet en svensk rapport som nettopp argumenterer for behovet for en slik lovendring i hele 

Norden (Bladini, 2017), samtidig som flere norske forskningsbidrag (Eggebø mfl., 2016) 

foreslår at kjønn og kjønnsidentitet skal inkluderes i straffebudet om hatefulle ytringer. 

 

2.4 Politianmelde trusler og hatytringer 
I tidligere forsking som tar for seg hvordan politiet og rettsvesenet håndterer anmeldelser av 

hatytringer og trusler, kommer det frem at det eksisterer noen kunnskapshull hos politiet når 

det gjelder etterforskning av trusler som er fremsatt via internett. Det står i Likestillings – og 

diskrimineringsombudets hatytringsrapport fra 2015 at underrapportering og inkonsekvens i 

registreringspraksis i politiet er en stor utfordring, samt mangel på statistikk og kunnskap om 

hatkriminalitet. Det synes å være en mangel på en helhetlig strategi som f.eks. en nasjonal 

handlingsplan for bekjempelse av hatkriminalitet (Likestillings – og diskrimineringsombudet, 

2015). Den svenske rapporten ”Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via 

internet” ble i 2015 publisert av Brottsförebyggande rådet. Rapporten konkluderte med at 

kompetansen på dette feltet kunne forbedres betydelig. I likhet med Likestillings – og 

diskrimineringsombudets rapport, slår også denne rapporten fast at en del elementer ved 

etterforskningen av slike trusler via internett er kompliserte, dette fordi tilgangen på 

tilstrekkelig bekreftende bevis i mange sammenhenger kan være begrenset, mye pga. 

mangelfull IT-kompetanse og kapasitet hos politiet. Dessuten er identifiseringsarbeidet av 

mulige gjerningspersoner på nett svært krevende og krever mye tid og ressurser 

(Brottsförebyggande rådet, 2015). Rapporten baserer seg på forsking fra Sverige, men den 

har likevel likhetstrekk med Norske forhold. Hagen peker på noe av det samme i sin studie, 

nemlig at anmeldelser av trusler og hets kan havne langt ned på politiets prioriteringsliste. 

Dette kan ha mange forklaringer, men manglende IT-kompetanse og kapasitet i politiet seiler 

opp som to hovedforklaringer. Mange av kvinnene Hagen har intervjuet, forteller om 

situasjoner der politiet kommer til kort av ulike grunner, og ser seg nødt til å henlegge saken 

grunnet mangel på bevis (Hagen, 2015).  
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Oslo-politiet har i løpet av de siste årene tatt tak i denne problemstillingen på alvor og jobber 

stadig med forbedringer på dette punktet. I 2015 ble det opprettet en egen innsatsgruppe på 

Manglerud i Oslo som kun jobber med bekjempelsen av hatkriminalitet, og herunder også 

hatytringer. Oslo politidistrikt kom i 2015 med en omfattende rapport som tar for seg 

anmeldelsene av hatkriminalitet i Oslo i 2015 etter at innsatsgruppen i Oslo-politiet ble 

opprettet. Rapporten viser at antall anmeldte forhold som dreier seg om hatytringer i 2015 var 

41, dette er en klar økning fra 2014 da det kun ble registrert 15 anmeldelser av hatefulle 

ytringer. Her er det, som det også nevnes i rapporten, store mørketall. Mange velger å ikke 

anmelde, og noen anmeldelser kan også registreres under andre kategorier i politiets 

datasystem, noe som betyr at de ikke dukker opp i statistikken rapporten baserer seg på. 

Politiet mener likevel at økningen i antall anmeldte forhold i 2015 kan skyldes bedre 

opplæring i hatkriminalitet av ansatte i Oslo politidistrikt, samt økt fokus hos organisasjoner 

når det gjelder å anmelde slike hatytringer, og ikke minst at Mangleruds 

hatkriminalitetsgruppe har fått økt kompetanse på å kode disse sakene riktig (Hansen, 

2016:9).  

 

2.5 En bredere forståelse av hatytringsbegrepet 
Straffeloven gir en noe begrenset juridisk definisjon av hatytringer. I den politiske og 

offentlige debatten om hatefulle ytringer brukes begrepet ofte i en mer utvidet forstand, dette 

for å fange opp de mange formene for hatefulle ytringer. Både lovlige og ulovlige hatefulle 

ytringer påfører individer og samfunnet stor skade, og dersom man vil bidra i arbeidet med å 

bekjempe disse skadene er det hensiktsmessig å utvide hatytringsbegrepet. Jeg vil derfor ta 

utgangspunkt i en bredere og mer samfunnsvitenskapelig definisjon, der også kjønn og 

kjønnsidentitet er innlemmet: 

 

Hatytringer er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer 
som rammer individets eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet ved 
hjelp av språklige og visuelle virkemidler som fremmer negative følelser, holdninger 
og oppfatninger basert på kjennetegn- som for eksempel etnisitet, religion, kjønn, 
nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og alder 
(Likestillings – og diskrimineringsombudet, 2015:12).  

 

Likestillings – og diskrimineringsombudet tar utgangspunkt i denne definisjonen i sin rapport 

om hatytringer i Norge (2015). Definisjonen er delvis basert på Anne Birgitta Nilsens 
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definisjon av hatprat (Nilsen, 2014:104). Hatytringer er ofte bygget på negative stereotypier, 

stigmaer og fordommer, og rammer både den enkeltes og gruppers samfunnsmessige anseelse 

og verdighet. Mennesker som kommer med hatytringer spiller ofte på frykt, en skepsis til 

annerledeshet og kan benytte seg av såkalt ekskluderingsretorikk. Mer ekstreme former for 

hatytringer kan omfatte en forherligelse av vold, direkte trusler, voldsoppfordringer og 

drapsretorikk (Likestillings – og diskriminerings ombudet, 2015:12).  

 

2.6 Oppsummering 
Tidligere forskning på ytringsfrihet og trakassering i offentligheten i Norge bidrar til å 

kontekstualisere problemstillingen og viser hvordan forskningsfeltet ser ut. Den allerede 

eksisterende forskningen på temaet har i stor grad tatt for seg problemstillinger rundt 

trakassering av offentlige debattanter og ytringsfrihet i et bredt samfunnsperspektiv. 

Forskningen slår ikke bare fast at hatytringer, hets og trakassering i det offentlige er et 

omfattende problem, men også at det er visse temaer som oftere enn andre frembringer 

hetsende tilbakemeldinger. Det har vært fokusert på flere områder der hatytringer og 

trakassering forekommer, og det brede samfunnsperspektivet i den tidligere forskningen har 

bidratt til å skissere opp et overordnet bilde av ytringsfrihetens status i Norge og foreslå 

konkrete tiltak for å bedre situasjonen. Forskningen påpeker også at kvinner i større grad enn 

menn opplever hets og trakassering av en kjønnet og seksualisert art. Det eksisterer altså en 

klar kjønnsdimensjon i denne problematikken. Ser man dette i sammenheng med det økte 

mediefokuset på temaet, kommer det tydelig frem at den kjønnede og seksualiserte 

trakasseringen av kvinnelige journalister er et samfunnsproblem det etterspørres mer 

kunnskap om, og konkrete forebyggende tiltak mot. Jeg anser derfor ytterligere forskning på 

hvordan kvinnelige journalister opplever dette, og hvilke håndtreingsstrategier de benytter 

seg av i deres deltakelse i den offentlige debatten som et viktig bidrag til dette 

forskningsfeltet.  
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3 Teoretisk rammeverk  
I dette kapittelet vil jeg gå igjennom de mest sentrale teoretiske perspektivene som brukes i 

analysen. Det teoretiske rammeverket tydeliggjør og problematiserer kjønnet og seksualisert 

hets mot kvinner, og den samfunnskonteksten som det skjer innenfor. Innledningsvis vil jeg 

presentere feministiske teoretiske perspektiver som kjønnede tolkningsrammer, objektivering 

og sosial skamming for å peke på elementer som er med på å gjøre det hetsen kvinner mottar 

så problematisk. Videre vil jeg se på hva som kjennetegner seksualisert og kjønnet hets, og 

redegjøre for årsaker til at dette kan forekomme ved å trekke inn begreper som kjønnsbasert 

status og kjønnshierarki. I denne sammenhengen vil jeg også redegjøre for begrepet hatprat. 

Til slutt i dette kapittelet vil jeg fokusere på hvordan hetsen kan ramme kvinner ved å 

redegjøre for begrepene ytringsskader og ”the chilling effect”. 

 

3.1 Feministisk teori 
Feministisk teori har sitt opphav i den feministiske kritikken av hvordan sosiale fenomener 

har blitt forstått historisk i sosiologien. Den økende bruken av termen ”gender” har sitt 

opphav fra en forståelse av at konstruksjonen av sosialt kjønn må forstås i en relasjonell 

kontekst. Altså symboliserte fremveksten av begrepet sosialt kjønn et ønske om et 

paradigmeskifte som skulle gjøre kvinner til subjekter i sosiologi og historieskriving 

(Mortensen mfl., 2008:169). Sosiologisk kjønnsteori fokuserer på kjønnsroller som sosiale 

konstruksjoner og at sosialiseringen inn i disse rollene er sterkt strukturelt forankret. Denne 

hegemoniske kjønnsstrukturen ble omtalt som kulturelle normer hver enkelt samfunnsborger 

må fremføre for sine omgivelser for å bekreftes som et gjenkjennelig subjekt. Altså 

sosialiseres individene inn i stereotypisk feminine og maskuline kjønnskategorier med 

tilhørende forventninger om egenskaper og kjønnsuttrykk (Lorentzen og Mühleisen, 

2006:74).  

 

3.1.1 En kjønnet tolkningsramme 
Den franske filosofen Simone de Beauvoir lanserte begrepet det annet kjønn i boken hun 

utgav i 1949 med samme navn. Hun argumenterer for hvordan kvinner i de fleste 

sammenhenger blir tolket inn i en kjønnet ramme. Det vil si at de sies å gjøre noe fordi de er 

kvinner, og at dette ofte kan ha negative bibetydninger. Ifølge De Beauvoir tenker menn på 

seg selv som kjønn i mye mindre grad enn kvinner. Vi tenker ikke like ofte på at menn også 
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har/er et kjønn, menn blir gjerne oppfattet og oppfatter seg selv som nøytrale. Hun forklarer 

hvordan en mann aldri starter med å presentere seg som et individ av et spesifikt kjønn, fordi 

det er helt innforstått at han er en mann. Derfor vil det vært helt utenkelig, mener hun, å svare 

at du tenker det motsatte fordi du er mann, fordi det å være en mann ikke oppfattes som et 

avvik (De Beauvoir, 1949:35). 

 

Nye måter å gjøre kjønn på kan bryte med såkalte feminine kjønnsidealer og de forventninger 

det måtte innebære, og det kan være en motivator for kjønnet hets og trakassering. Dette 

momentet er relevant når det gjelder kvinnelige journalisters erfaringer med netthets. En 

mulig forklaring på hvorfor så mange kvinner i journalistyrket opplever å bli hetset kan være 

at de blir tolket inn i en slik kjønnet ramme som De Beauvoir beskriver. Det er sannsynlig at 

de som kommer med hatytringer og hets kan ha en annen oppfatning av denne kjønnede 

tolkningsrammen som kvinnelige journalister ikke passer inn i. De oppfatter kanskje at 

kvinner som deltar i den offentlige debatten og er med på å sette dagsorden, bryter med deres 

forventninger til tradisjonelle kvinnelige kjønnsidealer. Dette skaper frykt og sinne som 

kommer til utrykk i de hetsende meldingene de sender.  

 

3.1.2 Objektivering påvirker kvinnesynet 
”The objectifier treats the objectified as a mere tool of his ends, not as an end in herself” 

(Nussbaum, 2010:69).  

 

Objektivering er et begrep som ofte er blitt brukt i feministisk teori. For å forstå de skadelige 

og problematiske aspektene ved objektivering, er det nødvendig å se nærmere på begrepet. Å 

objektivere en person er å behandle vedkommende som en ting, et objekt, noe som naturlig 

nok blir problematisk når personer på ingen måte kan eller bør klassifiseres som et objekt. 

Martha C. Nussbaum (2010:68-69) argumenterer for at objektivering burde ses på som et 

sammensatt (cluster)konsept, fordi det finnes mange ulike måter å undergrave en kvinnes 

personlighet på. Nussbaum nevner flere former for objektivering. Det er særlig tre av disse 

variantene hun beskriver som er aktuelle i forbindelse med hatytringer og de intensjonene 

som måtte ligge til grunn. Den første formen for objektivering er å nekte noen autonomi. Det 

vil si at den som objektiverer behandler den objektiverte som om hun mangler evne til å 

bestemme over egne valg. Den andre formen er å behandle noen som om de mangler 

handlingsevne i det de gjør. Den tredje og siste formen er å objektivere gjennom å behandle 
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den objektivertes erfaringer og følelser som noe uinteressant og uviktig. Disse tre formene 

har det til felles at de fratar kvinner handlingsrom og reduserer dem til noe passivt 

(Nussbaum, 2010:69-70).  

 

Den feministiske filosofen Rae Langton foreslår noen tillegg til Nussbaums punkter over. 

Hun er opptatt av det kroppslige ved objektiveringen, og legger til en variant av objektivering 

der objektet reduseres til sin kropp eller kroppslighet, og sitt utseende eller fremtoning. 

Hennes siste punkt, å tvinge noen til taushet (silencing) kan knyttes nært opp til det å nekte 

noen autonomi (Langton, 2008:228-229). Disse punktene er med på å skildre den type 

objektivering av kvinner som skjer på internett. Det kan være med på å karakterisere den 

seksualiserte og kjønnede hetsen som mange kvinnelige journalister kan oppleve. Videre kan 

det trekkes linjer til objektiveringens mulige konsekvenser: ”(…) the key to the objectification 

of women is to make them invisible, silent, passive and usable. This normalises many forms of 

discrimination and even violence against women” (Milivojevic, 2015:31). Disse 

konsekvensene kan bidra til å forklare hvorfor noen kvinner ønsker å tie i en 

diskusjonssammenheng eller avstå fra å skrive om visse temaer. 

 

For å forstå objektivering som fenomen, er det viktig å se på hva som kan motivere 

objektivering. Nussbaum trekker frem begrepet ressentiment som en av flere årsaker til at 

objektivering forekommer. Ressentiment kan defineres som en følelse av sinne, uvilje og 

hevngjerrighet som er inspirert av en følelse av svakhet. Det å som gruppe føle seg svak og 

utilstrekkelig i en verden som verdsetter et sett med egenskaper som man ikke føler man 

innehar. Sinnet rettes mot andre individer og grupper som innehar disse egenskapene som 

samfunnet verdsetter og har andre verdier enn en selv. Nussbaum argumenterer med at de 

som føler ressentiment vil finne en måte å snu maktstrukturen på. Dette gjør de ved å lage et 

nytt sett med verdier og reaksjonsmønstre som rangerer dem høyere som gruppe, og de sterke 

blir rangert lavt (Nussbaum, 2010:76).  

 

3.1.3 Sosial skamming  
Gjennom å objektivere noen påfører man vedkommende en forvrengt eller stigmatisert 

identitet, noe som kan bidra til å påføre en person sosial skam. Det er dette Nussbaum (2010) 

omtaler som social shaming, eller på norsk sosial skamming (Hagen og Drange, 2015:91). 

Alle samfunn kan sies å bruke skam som sanksjoneringsmetode på sosial oppførsel. 
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Ubalanserte maktforhold innad i og mellom grupper er med på å fremme bruk av sosial 

skamming. Kjønnsbasert objektivering er en svært fremtredende, men også ekstrem form for 

sosial skamming, argumenterer Nussbaum. Objektivering er som sagt å påføre noen en 

forvrengt eller stigmatisert identitet, å redusere vedkommende til et objekt. Men avstanden 

mellom menneske og objekt er naturlig nok så stor at objektivering fører til en ekstrem form 

for identitetsforvrenging, som kan oppleves som en beskjed om at personen ikke lenger har 

noe å bidra med som menneske. Kvinner objektiveres ofte ved å bli identifisert med ulike 

kvinnelige kroppsdeler, som resulterer i ubekvemme kjønnsord med hensikt å påføre skam, 

og på denne måten frata den objektiverte sin subjektivitet (Nussbaum, 2010:73-74). 

 

Berit Ås (1979:79) skriver om hvordan påføring av skyld og skam kan brukes som en 

hersketeknikk. I sitt arbeid om de fem hersketeknikker setter hun ord på ulike måter å 

redusere og stilne kvinner gjennom bruk av talehandlinger og makt. Nedvurdering, 

beskyldninger om evneløshet og manglende kompetanse, fører ifølge Ås til en skadelig 

skamfullhet. Skam kan påføres gjennom latterliggjøring, og en slik latterliggjørelse kan føre 

til et ønske om å gjøre seg usynlig og trekke seg tilbake. Ås (1979:84) argumenterer for at 

skam kan få en til å føle seg som en vare, eller noe som blir brukt. Objektivering, 

latterliggjøring og påføring av skam hører altså tett sammen og kan med sine konsekvenser 

påvirke negativt når det gjelder deltakelse i offentligheten.  

 

3.2 Teorier om seksualisert og kjønnet trakassering  
Tidligere forskning har vist at kvinnelige journalister i større grad enn sine mannlige 

kollegaer utsettes for hets og trakassering av en kjønnet og seksualisert art. Hagen og Drange 

skriver for eksempel: ”Omtrent hver fjerde kvinne, 25 prosent, og hver tjuende, fem prosent, 

mann har fått seksualisert sjikane. Hetsens form er slik ulik for menn og kvinner, ved at den i 

større grad tar utgangspunkt i kjønnede eller seksualiserte markører når den rettes mot 

kvinnelige journalister” (2015:100). Disse funnene viser at kvinnelige journalister blir 

forsøkt kneblet på en måte det er vanskelig å forsvare seg mot. For å kunne si noe om 

hvordan dette påvirker dem, er det først hensiktsmessig å se på hva som kjennetegner hets og 

trakassering knyttet til kjønn og/eller seksualitet. Det er også interessant å se på hvilke sosiale 

strukturer som kan være med på å gjøre at denne typen tilbakemeldinger er såpass utbredt.  
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Likestillings – og diskrimineringsombudet definerer trakassering som handlinger, unnlatelser 

eller ytringer som har som formål å virke eller virker krenkende, fiendtlige, skremmende, 

ydmykende eller nedverdigende. Videre definerer de seksualisert og kjønnet trakassering som 

uønsket atferd knyttet til en persons kjønn, og som virker eller har som formål å krenke en 

annen persons verdighet (LDO, 22.03.16). Kjønnet og seksualisert hets og trakassering kan 

opptre i ulike former. Det kan f.eks. variere fra enkeltstående kommentarer om utseende til 

grove trusler om seksualisert vold og drap. I denne definisjonen er det viktig å legge merke til 

at både trakasseringens art, men også formålet med trakasseringen er viktige premisser som 

må ligge til grunn. At denne typen trakassering har som formål å krenke en annen persons 

verdighet kommer tydelig frem når man ser på innholdet i de hetsende og trakasserende 

meldingene kvinnelige journalister mottar. Dette gjenspeiles også i den definisjonen av 

kjønnet og seksualisert hets som Hagens opererer med i sin studie av norske journalister og 

redaktørers erfaringer med krenkelser: ”krenkelse, hets og/eller forfølgelse knyttet til kjønn 

eller seksualitet” (Hagen, 2015:64).  

 

3.2.1 Sosial status og kjønnshierarki  
Tidligere forskning på seksuell trakassering søker blant annet å forstå hvilke aspekter som 

kan motivere slike handlinger, og hvilke sosiale strukturer som muliggjør dem. Funn i 

undersøkelser som f.eks. Hagens (2015) gir grunn til å anta at det er menn som står for 

brorparten av trakasseringen som rammer både kvinner og menn i offentligheten. For å forstå 

hvorfor denne type trakassering kan ramme både kvinner og menn, og hvorfor det i større 

grad er menn enn kvinner som trakasserer, kan det være nyttig å redegjøre for den 

amerikanske psykologiprofessoren Jennifer Berdahls (2007) teori om kjønnsbasert 

trakassering.  

 

Berdahl argumenterer for en alternativ måte å forstå seksuell trakassering på. Hun mener at 

kjønnsbasert trakassering er grunnleggende motivert av et behov for å beskytte eller forsterke 

ens egen sosiale status. Et behov som igjen stammer fra det faktum at sosial status 

stratifiseres i et system basert på noe hun kaller et kjønnshierarki. Et slikt hierarki betegnes 

som et sosialt system som legger vekt på forskjeller mellom kjønn, og tilegner et kjønn 

høyere status enn andre kjønn. Dette skaper insentiver til å forsvare og definere sosial status 

utfra kjønn. Så hvis sosial status er truet vil den som trakasserer være motivert til dette på 

grunn av at sosial status defineres i et kjønnshierarki. Menn vil derfor være mer motivert for å 
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forsvare sin kjønnsbaserte status mot trusler enn kvinner. Dette fordi menn i vårt sosiale 

kjønnshierarki har større fordeler knyttet til maskuline idealer enn kvinner har knyttet til å 

overholde tradisjonelt sett feminine idealer (Berdahl, 2007:643-645).  

 

Et grunnleggende menneskelig behov er å føle tilhørighet, å bli sosialt akseptert og å bli 

godtatt. Kanskje er det de mest primære behovene vi har som sosiale individer. I hvor stor 

grad en person blir respektert og opplever et positivt sosialt selvbilde, kan ofte henge sammen 

med vedkommendes sosiale status. Livet er fullt av påminnere om viktigheten av å ha en viss 

sosial status uavhengig av hvilken sosiale sfære man måtte befinne seg innenfor. Sosial status 

oppfattes som attraktivt på grunn av fordeler som økt livskvalitet, større grad av innflytelse 

og kontroll over andre og flere økonomiske og sosiale fortrinn.  

 

Hva er det som kan forårsake et ønske om å beskytte ens egen kjønnsbaserte status? For å 

besvare dette spørsmålet baserer Berdahl (2007) seg på en typologi2 om trusler mot sosial 

identitet. Typologien inneholder fire kategorier, og Berdahl mener at alle disse fire 

kategoriene kan føre til at man får et behov for å beskytte ens egen kjønnsbaserte status. Den 

første kategorien er trussel mot distingvering, som betyr at grensene mellom kjønnenes 

egenart blir uklare. Å gjøre grensene mellom kjønnenes egenart uklare antyder at fordelene 

som assosieres med forskjellene mellom kjønnenes egenart er innbilt og illegitime. Trusler 

mot distingvering innebærer at man oppfatter at kvinner inntar roller eller viser 

karakteristikker som tradisjonelt har blitt assosiert med menn, eller vice versa. Mennesker 

som føler seg truet av dette, vil prøve å gjeninnføre disse grensene ved å vektlegge 

viktigheten og verdien av at det eksisterer forskjeller mellom kjønnene. Kjønnsbasert 

trakassering vil på denne måten kunne være en av konsekvensene ved at noen individer føler 

at deres kjønnsbaserte status blir truet. 

 

Trussel mot aksept er den andre kategorien og betyr at et individs status som en typisk eller 

verdig representant for egen kjønnskategori blir utfordret. Dette kan føre til at menn kan få et 

behov for å bevise sin maskulinitet, eller kvinner sin femininitet. Slike utfordringer blir 

oppfattet som truende, fordi tradisjonelle distinksjoner mellom menn og kvinner oppleves 

som meningsfulle og legitime i samfunnet. Trussel mot kategori handler om at et individ blir 

plassert inn i en kjønnskategori mot egen vilje. Noe som kan føre til at man ønsker å 

                                                
2 Typologien er utviklet av Branscombe, Ellemers, Spears og Doosje (1999).  
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distansere seg fra denne kjønnskategorien man har blitt feilaktig assosiert med. Den fjerde og 

siste kategorien Berdahl nevner er trussel mot kjønnskategoriens verdi. Dersom verdien til 

ens egen kjønnskategori er truet, kan dette føre til et behov for å forsvare egen gruppe, noe 

som kan føre til nedsettende oppførsel ovenfor andre kjønnskategorier (Berdahl, 2007:646-

648).  

 

I studien ”The Sexual Harassment of Uppity Women” (2007), undersøker Berdahl om 

seksuell trakassering (a) er motivert av seksuelt begjær og i størst grad rammer kvinner som 

møter tradisjonelle feminine idealer, eller (b) motiveres av et ønske om å beskytte ens egen 

kjønnsbaserte status, og rammer kvinner som bryter med tradisjonelle feminine idealer. 

Studien viser at seksuell trakassering i større grad rammer kvinner som bryter med 

tradisjonelle feminine idealer, og derfor kan være motivert av et ønske om å straffe individer 

som avviker fra tradisjonelle kjønnsroller. Kvinner med personlighetstrekk som uavhengige, 

dominerende og påståelige kunne altså være tilbøyelige til å opplevde mer seksuell 

trakassering (Berdahl, 2007:435). Disse funnene stemmer overens med Berdahls teori om 

kjønnsbasert trakassering nevnt tidligere, og argumentet for at trussel mot distingvering kan 

være en motiverende faktor. Når et individ bryter med tradisjonelt kjønnede egenskaper, kan 

det av andre oppleves som om grensene for hva som definerer de ulike kjønnskategoriene 

overskrides, og det kan være en motivasjon for seksuell eller kjønnsbasert trakassering.  

 

Gjennom sin forskning (2007) peker Berdahl på et bakenforliggende strukturelt problem som 

kan være med på å forklare hvorfor kvinner i større grad enn menn opplever å motta hets av 

en kjønnet eller seksualisert karakter. Å være uavhengig, frittalende og ha definisjonsmakt 

som kvinnelige journalist, vil for noen være å bryte med tradisjonelt definerte feminine 

idealer. Det er derfor mulig å anta at seksualisert og kjønnet hets av kvinnelige journalister 

delvis kan være motivert av et ønske, fra hetserens side, om å forsvare sin egen kjønnsbaserte 

status. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 5. 

 

3.2.2 Hatprat 
I sin bok Hatprat (2014) tar Anne Birgitta Nilsen for seg ulike former for hatprat og forsøker 

å peke på kjennetegn som kan gjøre det lettere å gjenkjenne hatretorikk som sjanger, og skille 

det fra andre mer uskyldige språkhandlinger. Et viktig trekk ved hatprat er de potensielle 

konsekvensene det kan føre med seg for dem som opplever det. Det kan føre til at ofrene 
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opplever utrygghet, frykt og angst. Videre kan det også føre til en dehumanisering og 

svekkelse av status, verdighet og anseelse for de som opplever det. Nilsen mener at 

hatpratens fremste kjennetegn er den ødeleggende språkbruken. Ødeleggende på den måten at 

fokuset ofte ligger på individuelle særtrekk, anti-ismer og konspirasjonsteorier. Gjennom å 

appellere til følelser ved å sverte eller rakke ned på ofre, blir hatpratens funksjon å spre og 

forsterke negative holdninger og oppfatninger overfor mennesker (Nilsen, 2014:38-39). I 

tilfeller der kvinnelige journalister mottar meldinger med hatefullt innhold rammer dette først 

og fremst på et individuelt nivå. Hvis hetsen som kommer er basert på kjønnsstereotypier 

eller er av en seksualisert art, vil det ramme på en måte som det er vanskelig å forsvare seg 

mot. 

 

Hat er en sterk følelse. En følelse som kan ta sikte på grupper eller på enkeltmennesker. 

Whillock og Slayden (1995:5) poengterer at det å hate en gruppe med mennesker, som f.eks. 

kvinner eller flyktninger, frarøver dem deres individualitet. Det å objektivere grupper og 

enkeltpersoner basert på generiske og stereotypiske definisjoner kan være med på å få frem 

hatfølelser. For å forstå hatefulle ytringer eller såkalt hatprat er Whillock og Slayden tydelige 

på at det er nødvendig å være klar over et viktig premiss. Aktørers bruk av hatprat er et 

åpenlyst forsøk på å dominere den eller de som hatet rammer med bruk av retorikk. 

 

3.3 Kroppsliggjorte erfaringer 
Hvordan man som menneske forstår verden gjennom sine kroppslige erfaringer er i dette 

tilfellet relevant. Fenomenologien gir et rammeverk som gjør at man kan trekke linjer mellom 

hvordan disse kroppslige erfaringene påvirker oss, og hvordan vi handler (Thagaard, 

2009:38). Derfor er det i denne oppgaven hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den 

fenomenologiske forståelsen av kroppsliggjorte erfaringer for å forsøke å forstå hvordan 

opplevelser med hets og trakassering kan påvirke, og i forlengelsen av dette også hvordan det 

kan påvirke menn og kvinner ulikt. Ytringer kan ramme på en måte der følelser av frykt, 

ubehag og forvirring blir dominerende hos offeret. De kroppsliggjorte erfaringene blir 

værende i oss som kroppsminner, altså som en måte å huske gjennom kroppen (Flemmen, 

1999:207-208). Ubehagelige erfaringer kan derfor omdannes til negative kroppsminner, og 

det er disse erfaringsbaserte kroppsminnene som gjør at man agerer på en spesiell måte. Det 

kan derfor tenkes at håndteringsstrategier blant annet dannes for å unngå fremtidige 

ubehagelige erfaringer.  
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3.3.1 Talehandlinger og ytringsskader 
Den amerikanske filosofen Judith Butler innleder boken Excitable Speech på følgende måte: 

”We ascribe agency to language, a power to injure, and position ourselves as the objects of 

its injurious trajectory” (1997:1). Når talehandlingene rammer oss, hvordan reagerer vi? 

Hennes teori om ytringsskader er i denne sammenhengen treffende for å kunne beskrive hva 

som skjer når en journalist mottar en hetsende melding. Ifølge Butler fører altså en 

ytringsskade til at man settes i en posisjon hvor man mister grep over situasjonen. Det er 

nettopp det uventede ved en slik talehandling som gjør at den er så hardtslående, så skadelig 

(Butler, 1997:4). Uten forvarsel blir man satt på plass, men problemet med denne plassen er 

at den ikke befinner seg noe sted. Hagen beskriver det på denne måten: ”Du blir ikke bedt om 

å pelle deg tilbake til kjøkkenbenken. Du blir bedt om å ikke være det du er, der du er det” 

(Hagen, 2015:20). 

 

Tapet av fotfeste og forståelse kan vedvare fordi omgivelsene rundt ikke reagerer på samme 

måte, med sjokk, villfarelse eller empati. Dette fører til at mottakeren av en hatytring kan føle 

seg invadert. Reaksjonen skjer i ens egen kropp og er ikke nødvendigvis synlig utad. Følelsen 

av å ha blitt rammet av noe ubehagelig som ikke har rammet noen andre rundt deg, kan 

potensielt føre til taushet, hemmeligholdelse, ubehag og skam for mottakeren. Utover de rent 

følelsesmessige reaksjonene som melder seg, vil også mange oppleve at dette beveger seg 

over til å bli en fysisk størrelse de må forholde seg til. Altså kan dette ses på som en svært 

kroppslig reaksjon, som for den som rammes kan oppleves som diffus og vanskelig å 

beskrive. Hagen (2015:23) tar i bruk Butlers begrep ytringsskader i sin studie for å beskrive 

den følelsen journalister og redaktører kunne sitte igjen med etter å ha mottatt trusler eller 

hatefulle ytringer. For noen kunne det gå så langt at de følte seg direkte ukomfortable i sitt 

eget hjem. Altså er det ikke bare den mentale plassen som invaderes, men også hjemmet, ens 

fysiske fristed. Alt dette på grunn av en hatefull sammensetning av ord, som for mottakeren 

forvandler seg til en vond hendelse det kan være vanskelig å forholde seg til. 

 

Språk kan anses som et sett av talehandlinger med påfølgende konsekvenser og effekter. I 

ordet ytringsskade ligger det implisitt en antydning om at ord og språk kan ramme på en måte 

som kan ligne påføring av fysisk smerte og skader. Denne beskrivelsen sier noe om hvor 

sårbar man er ovenfor ytringsskader, men også hvor komplisert det kan være å beskrive den 
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skaden som ord kan påføre kroppen. Bulter (1997:5-6) argumenterer for at hatefullt språk har 

sin egen voldelige kraft og på denne måten gjør at ytringsskaden kroppsliggjøres. Hvordan 

dette kroppsliggjøres eksemplifiserer Butler (1997:12) ved å betegne trusler som en 

talehandling med konsekvenser. Talehandlinger kan ha forskjellig slagkraft utfra kontekst og 

ordlyd, noe som kan føre til at ytringsskaden kan variere i grad. Derfor kan det, når det 

gjelder trusler, tenkes at den voldelige kraften i ytringen kan gjøre at mottakeren av trusselen 

blir påført stor skade. Stor skade i form av at trusselen manifesterer seg i kroppen gjennom 

frykt, ubehag og tap av kontroll over situasjonen. Frykten kan i denne sammenhengen spille 

en større rolle enn forvirringen.  

 

3.3.2 ”The chilling effect” 
”Gendered harassment and online sexual abuse cause a very distinct form of chilling effect” 

(Milivojevic, 2016:32).  

 

The chilling effect defineres som en kjølnende effekt som kan være en mulig konsekvens av 

kjønnsbasert trakassering og trusler. Bruken av ordet kjølnende i denne sammenhengen sikter 

til hvordan noen kan velge å trekke seg fra en diskusjon fordi påkjenningen blir for stor. For 

journalister kan dette bety at de velger å avstå fra å skrive om visse saker fordi de ikke orker 

å forholde seg til den hetsen som de vet at vil komme. På mange måter er dette nært knyttet 

til Langtons (2008) bruk av begrepet silencing, å tvinge noen til stillhet. Tidligere forskning 

viser at noen av de journalistene som opplever alvorlige former for grov hets, trakassering 

eller trusler, oppgir at de har avstått fra å skrive om visse temaer i etterkant (Eggebø mfl., 

2016; Hagen, 2015). Nilsson og Örnebring (2016:2) finner at ekskluderende vold mot 

pressen, som f.eks. trusler mot journalister, har som hensikt å forhindre mediene i å fokusere 

på enkelte grupper og temaer gjennom å skape en såkalt chilling effect. Denne effekten er 

mye brukt som argument i legitimeringen av et sterkt lovverk mot hatefulle ytringer i Norge, 

dette fordi hatefulle ytringer kan ha en kjølnende effekt på mottakeren, og på denne måten 

stilne viktige stemmer i samfunnsdebatten (Wessel-Aas mfl., 2016:15). Tett knyttet til dette 

er også begrepet selvbegrensning. Det viser til at dersom folk begrenser seg i frykt for å 

motta hets og trusler, kan dette i ytterste konsekvens føre til en innskrenkning av 

ytringsfriheten (Steen-Johnsen, mfl., 2016:48). Når det hatefulle i tillegg er kjønnsbasert og 

seksualisert vil det være de kvinnelige stemmene som er aller mest utsatt for å begrenses og i 

verste fall forsvinne fra det offentlige rom (Milivojevic, 2016:33).  
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3.4 Oppsummering 
Feministisk teori bidrar til å belyse hvordan kjønnsroller er strukturelt forankret. Når kvinner 

bryter med tradisjonelt sett feminine kjønnsidealer og de forventninger som måtte følge med, 

kan det være en motivator for kjønnet og seksualisert hets. Dette bruddet kan ifølge Berdahl 

(2007) også føre til et behov for å beskytte eller forsterke ens egen sosiale status for de som 

føler at deres kjønnsbaserte status er truet.  

 

Sentralt i kjønnet og seksualisert hets av kvinner står den kroppslige objektiveringen 

(Nussbaum, 2010; Langton, 2008), påføringen av sosial skam (Ås, 1979; Hagen og Drange, 

2015) og kjønnet hatprat (Nilsen, 2014). I denne typen hets og trakassering er dette elementer 

som kan føre til at det kan skje en ytringsskade (Butler, 1997) hos den som blir rammet. Det 

er det uventede ved ytringsskaden som kan føre til at den rammede kan oppleve å miste 

kontrollen over situasjonen vedkommende er i. Konsekvenser av dette kan være en chilling 

effect (Milivojevic, 2016:33) og selvbegrensning (Steen-Johnsen, mfl., 2016:48) som kan 

gjøre at de stemmene som rammes potensielt står i fare for å begrenses eller forsvinne helt fra 

den offentlige debatten.  
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4 Metodologisk rammeverk og 
forskningsprosess 

Valg av metode og forskningsstrategi avhenger av hvilke forskningsspørsmål som skal 

besvares. Kvalitativ forskning er særlig egnet til å svare på spørsmål om hvordan sosiale 

strukturer virker, men også gi et dypere innblikk i individers erfaringer, tanker og følelser 

(Tjora, 2012:22). En kvalitativ tilnærming til forskningsspørsmålene er derfor mest 

hensiktsmessig i mitt prosjekt for å belyse de individuelle erfaringene og perspektivene til 

kvinnelige journalister som har opplevd å bli hetset. 

Tove Thagaard (2009:31) omtaler den kvalitative forskningsprosessens ulike faser, og peker 

på hvordan disse fasene kan overlappe hverandre. Hun omtaler det som en prosess der 

forskningsspørsmålene formuleres i en tidlig fase, og det er disse spørsmålene som lager 

utgangspunktet for undersøkelsen. Neste fase knyttes til innsamling av datamateriale. Så 

følger fasen der tolkninger og analyse av dataenes meningsinnhold og teoriutvikling er 

sentral, og til slutt vil en presentasjon av resultatene markere prosjektets avslutning. Thagaard 

poengterer at disse fasene i en forskningsprosess ofte overlapper og påvirker hverandre. Det 

gjelder også for dette prosjektet. I mitt tilfelle startet den analytiske prosessen allerede under 

datainnsamlingen, og det gjorde at jeg kunne tilpasse den videre datainnsamlingen utfra 

analyser jeg gjorde underveis. Derfor var det viktig med et fleksibelt forskningsopplegg slik 

at jeg kunne jobbe med ulike deler av prosjektet samtidig. Videre i dette kapittelet vil jeg 

belyse de metodiske valgene jeg har gjort i arbeidet med masterprosjektet mitt. 

 

4.1 Fenomenologisk tilnærming 
I kvalitativ forskning tar den fenomenologiske tilnærmingen utgangspunkt i aktørenes egne 

perspektiver og beskrivelser av sin livsverden for å forstå sosiale fenomener. Hensikten med 

en fenomenologisk tilnærming er altså å beskrive omverdenen slik aktørene som studeres 

erfarer den og gir mening til den. Forskningsintervju er en viktig fenomenologisk metode 

fordi formålet er å få dyptgående informasjon om hvordan andre mennesker opplever sin 

omverden (Kvale og Brinkmann, 2009:45). Altså bygger fenomenologien på en 

grunnleggende tanke om at realitetene er slik folk oppfatter dem gjennom kroppslig erfaring, 

og at man gjennom å identifisere felles erfaringer kan utvikle en mer generell forståelse av 

fenomener (Thagaard, 2009:38). Jeg valgte med utgangspunkt i dette å gjennomføre 
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intervjuer i prosjektet mitt. På den måten kunne jeg snakke direkte med kvinnelige 

journalister, og høre om deres erfaringer og historier om opplevd hets og trakassering. En 

fenomenologisk forståelse var i denne sammenhengen derfor relevant, for å få innsyn i 

informantenes forståelse av verden gjennom kroppslige erfaringer. Nettopp fordi det å motta 

hets kan kjennes på kroppen, kan man si at hetsen blir kroppsliggjort, og derfor kan man 

gjennom en fenomenologisk tilnærming få en helhetlig forståelse av hvordan hets og 

trakassering rammer kroppslig.  

Feministisk teori kan ikke automatisk knyttes til noen spesiell metodisk tilnærming, men det 

er ofte fremtredende i kvalitative metoder fordi det er metoder der perspektivet til 

informanten har en sentral plass. Dette kan gi en bedre forståelse av kvinners livssituasjon og 

fortolkninger av deres handlinger (Thagaard, 2009:45). Jeg har valgt å kombinere 

fenomenologi og feministisk teori fordi den fenomenologiske tilnærmingen underbygger den 

feministiske teorien ved at man er forankret til verden gjennom kroppen, og gjennom 

kroppsliggjorte erfaringer kan man si noe meningsfullt om dette fenomenet. Denne 

kombinasjonen egner seg derfor godt til å skape en forståelse av hvordan seksualisert og 

kjønnet hets og trakassering kan påvirke kvinnelige journalister. 

 

4.2 Datainnsamling 
Datagrunnlaget i min oppgave består av materiale fra seks semistrukturerte intervjuer med 

kvinnelige journalister. Dette materialet ligger til grunn for analysen av hvordan 

journalistenes erfaringer med hets og trakassering påvirker dem. Alt datagrunnlaget mitt kan 

forstås som utsagn som i ettertid er gjort om til tekst. Videre skal jeg nå redegjøre for 

datainnsamlingsprosessen, valg jeg tok og utfordringer jeg møtte. 

 

4.2.1 Utvalg og kontakt med informanter 
I dette prosjektet var det noen kriterier informantene måtte innfri. For det første måtte 

informanten være kvinne, da prosjektet tar for seg kvinnelige journalisters erfaringer og 

perspektiver. For det andre måtte hun være journalist, og jeg tok derfor utgangspunkt i Norsk 

Journalistlags definisjon: ”Redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke 

og som i sitt daglige arbeid foretar frie journalistiske vurderinger” (Norsk Journalistlag, 

2017). Før datainnsamlingsprosessen undersøkte jeg og fant fram til journalister som tidligere 

hadde skrevet om sine erfaringer med hets i media. Utvalget til dette prosjektet kan sies å 
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være et såkalt strategisk utvalg. Det vil si at informantene som velges til prosjektet har 

kvalifikasjoner eller egenskaper som er strategiske med tanke på problemstillingen og 

oppgavens teoretiske perspektiver (Thagaard, 2009:55). Tematikken i dette prosjektet er 

nokså nærgående og personlig, og jeg kunne naturlig nok kun intervjue personer som var 

tilgjengelige for meg og villige til å delta i prosjektet. Derfor kan utvalget mitt også betegnes 

som et tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 2009:56). Den geografiske spredningen på utvalget 

er ikke stort, informantene er sentrert i Oslo med unntak av én person. Siden alle 

journalistene jobber i riksdekkende media virker ikke bosted å være utslagsgivende på den 

hetsen de opplever, og det er derfor ikke relevant i denne sammenhengen. 

 

I arbeidet med å rekruttere informanter valgte jeg forskjellige fremgangsmåter for å sikre 

variasjon i utvalg. Noen kontaktet jeg direkte på e-post som følge av at de hadde skrevet 

saker i media om sine erfaringer rundt det å bli hetset som journalist. På denne måten visste 

jeg at temaet var kjent for dem, og jeg kunne komme med en forespørsel om deltagelse som 

de kunne velge å respondere på. En annen måte jeg gikk fram på var å kontakte bekjente av 

meg som kjenner til journalistmiljøet i Oslo. Av disse kunne jeg få tips om forskjellige 

personer jeg kunne ta kontakt med. Jeg var i denne sammenhengen veldig opptatt av at den 

som hadde tipset meg ikke skulle vite om jeg hadde fulgt opp tipset, dette for å sikre 

informantens fulle anonymitet. En tredje fremgangsmåte jeg benyttet var å ta kontakt med 

redaksjonssjefer i ulike aviser som kunne sette meg i kontakt med aktuelle journalister. Dette 

resulterte i at jeg fikk tips om flere journalister jeg kunne sende forespørsel til. Jeg spurte 

også informantene på slutten av hvert intervju om de hadde tips til noen det kunne være 

aktuelt å kontakte, såkalt snøballmetode (Thagaard, 2009:56). Snøballmetoden kan være 

effektiv, men en ulempe med metoden er at den kan begrense variasjonen i utvalget, og 

derfor passet jeg på å ikke benytte meg av den i for stor grad.  

 

Rekrutteringsprosessen kunne til tider være litt utfordrende. Det hendte jeg kontaktet noen 

som ikke gav respons. Det kan naturlig nok være mange ulike årsaker til dette, både praktiske 

og personlige. En nokså sentral årsak tror jeg kan være at dette temaet for mange fremstår 

som veldig privat, og det kan derfor føles ubehagelig for enkelte å snakke med en ukjent 

person om dette. Derfor ville jeg ikke være for pågående hvis jeg ikke fikk respons tilbake. 

En annen årsak kan være at de ikke føler at det de har opplevd er alvorlig eller drøyt nok til at 

de sier ja til å være med på et intervju. Det kan være mange som tenker at det finnes andre 

som mottar mye grovere hets i langt større omfang, og derfor ikke ser på det man selv har 
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opplevd som ille nok. Noen svarte tilbake og sa at de ikke hadde noen erfaringer med hets og 

trakassering. De fortalte at dette kunne skyltes at de jobbet i papiraviser som hadde liten grad 

av nettdeltakelse, og hadde en lesergruppe som var basert på abonnement. Ettersom jeg 

gjennomførte intervjuene merket jeg at de samme elementene ved informantenes erfaringer 

gikk igjen. Derfor besluttet jeg etter seks intervjuer at jeg hadde nådd et metningspunkt i 

datainnsamlingen, og at utvalget kunne betraktes som tilstrekkelig stort for å svare på 

forskningsspørsmålene jeg skulle undersøke innenfor de rammene en masteroppgave gir 

(Thagaard, 2009:59).  

 

Ved bruk av litt ulike former for rekruttering fikk jeg intervjuet kvinner i ulike aldere, med 

forskjellige bakgrunner og med erfaring fra ulike arbeidsplasser. Særlig var det viktig for 

prosjektet at det var en variasjon i hvilke aviser, tidsskrifter eller mediehus informantene 

hadde vært tilknyttet, dette for å vise ulike sider ved fenomenet, men også hvordan det kan 

variere etter hvor man jobber. Jeg ville at det skulle være en variasjon i arbeidserfaringene til 

informantene, slik at bakgrunn fra henholdsvis lokalavis, riksavis, løssalgsavis og 

abonnementsavis skulle være representert i utvalget.  

 

Jeg har intervjuet seks informanter i aldersgruppen 26-33 år. Informantenes aldersgruppe var 

ikke noe jeg fastsatte på forhånd, jeg hadde ingen krav til alder i forkant av rekrutteringen, 

aldersspennet på 26-33 år er derfor kun satt på bakgrunn av alderen til de informantene jeg 

rekrutterte. Avslutningsvis er det viktig å understreke at navnene som brukes for å omtale de 

ulike informantene i denne oppgaven er fiktive og ikke bærer noen likheter til kvinnenes 

virkelige navn, dette for å sikre informantenes anonymitet. Nedenfor følger en tabell med 

oversikt over alle informantene som deltok i prosjektet.  

 

Tabell 1: Oversikt over informanter. 

Navn Alder Dato for intervju 

1 Kristina  33 18.02.16 

2 Anna  31 16.03.16 

3 Synne  33 05.04.16 

4 Mari 30 11.04.16 

5 Julia 26 09.05.16 

6 Vilde 29 17.06.16 
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4.2.2 Semistrukturert intervju som forskningsmetode 
Interaksjonen mellom intervjuer og intervjuperson er naturlig nok helt sentral i en 

intervjusituasjon. Data produseres ikke kun på bakgrunn av at intervjueren holder seg til 

strenge metodiske regler og rammer, men er også avhengig av intervjuerens sosiale 

ferdigheter og vurderinger underveis i intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2009:99).  

 

Jeg gjennomførte semistrukturerte intervjuer med kvinnelige journalister som i ulik grad og 

på ulike måter har opplevd å få hetsende meldinger rettet mot seg. Hensikten med å bruke 

semistrukturert intervju som metodologisk verktøy er å forstå temaer og sosiale fenomener 

med utgangspunkt i aktørenes egne erfaringer og perspektiver. Intervjuene jeg gjennomførte 

var semistrukturerte på den måten at de hadde et formål og var bygget rundt en intervjuguide 

med bestemte temaer, men formen kunne til tider ligne en samtale fra dagliglivet. Det var 

rom for å tilpasse samtalen og spørsmålene til informantens svar innenfor fastsatte rammer 

(Kvale og Brinkmann, 2009:47-48). Fordelen med å strukturere intervjuet på denne måten er 

at temaene man ønsker å snakke om er fastlagt på forhånd, men rekkefølgen av temaene 

bestemmes underveis i intervjuet (Thagaard, 2009:89). For meg var det viktig å legge til rette 

for at informanten kunne bringe temaer på banen som ikke var planlagt på forhånd. Det at 

intervjuene var semistrukturerte åpnet for at jeg kunne følge opp de temaene informantene 

tok opp underveis, og på denne måten få mer helhetlige fortellinger fra informantene.  

  

4.2.3 Intervjuguide og gjennomføring av intervju 
Intervjuene jeg gjennomførte var basert på en semistrukturert intervjuguide jeg hadde laget i 

forkant av intervjuprosessen. Stort sett var spørsmålene i intervjuguiden de samme, men det 

hendte jeg la til eller fjernet noen spørsmål ettersom jeg så hva som fungerte i 

intervjusituasjonen. Intervjuguiden var utformet med overordnede spørsmål og forslag til 

mulige oppfølgingsspørsmål. Den fungerte som en huskeliste for meg og sikret at vi fikk 

snakket om alle temaene som skulle være med. Jeg hadde hele tiden fokus på at intervjuet 

skulle ha form nærmest som en samtale, slik at det var mulig å følge opp informantens 

betraktninger med oppfølgingsspørsmål. Spørsmålene var relativt åpent formulert for ikke å 

legge føringer på informantenes assosiasjoner til temaet.  
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Jeg var bevisst på å stille konkrete spørsmål med dagligdags språk som blant annet fokuserte 

på informantens erfaringer med hets og hvordan dette påvirker dem og deres journalistiske 

praksis i det daglige. I tillegg stilte jeg spørsmål om informantens erfaringer med hvordan 

dette temaet har blitt tatt opp i journalistutdannelsen, og hvordan de forholder seg til 

muligheten til å følge opp hets og trakassering juridisk. Målet var å få et innblikk i deres 

erfaringer og få en forståelse av hvordan de opplever sin hverdag som kvinnelig journalist. 

 

De fleste intervjuene ble gjennomført på en kafé som informanten selv hadde godkjent, hvor 

det var god plass og en avslappet atmosfære. Tanken bak å utføre intervjuene på kafé var å 

skape en nøytral setting der informanten følte seg komfortabel. Ved et par anledninger 

foreslo informanten selv at intervjuet skulle skje på et møterom på egen arbeidsplass, noe 

som var helt greit fordi jeg anså det som viktig at informanten skulle føle seg komfortabel 

med intervjustedet. Jeg brukte en diktafon for å ta opp alle intervjuene, noe informantene 

hadde samtykket til på forhånd. 

 

Gjennomføringen av intervjuene opplevde jeg som en læringsprosess. Etter hvert som jeg 

hadde gjort flere intervjuer følte jeg meg mer og mer sikker på situasjonen, og samtalen fløt 

derfor lettere. Jeg erfarte også at formuleringene mine av både hoved – og 

oppfølgingsspørsmål kom litt mer intuitivt ettersom jeg ble mer vant til intervjusituasjonen. 

Erfaringene fra tidligere intervjuer ble veldig nyttig, og jeg kunne tilpasse spørsmål og 

omformulere litt ettersom jeg så hva som fungerte. Etter hvert intervju tenkte jeg igjennom 

hvilke spørsmål som hadde fungert, og hvilke som eventuelt burde omformuleres og erstattes. 

Endringene som underveis ble gjort i intervjuguiden var likevel ikke så omfattende at de 

endret de tematiske rammene for intervjuet. 

 

En annen utfordring for meg som intervjuer var hvordan jeg skulle gi respons på det 

informanten sa under intervjuet. I en uformell samtale er det for meg vanlig å gi 

anerkjennende respons på det samtalepartneren sier, og det føltes derfor unaturlig å ikke gjøre 

dette i en intervjusituasjon. At forskeren viser interesse og engasjement ved å respondere på 

det informanten sier, anser Thagaard (2009:97) som et bidrag til å utvikle meningsinnholdet i 

intervjusamtalen. Informantene jeg snakket med kunne f.eks. fortelle om ubehagelige 

situasjoner, og derfor følte jeg det var viktig at jeg responderte på en anerkjennende og 

engasjert måte for å skape et atmosfære der informanten følte seg trygg på å dele slike 

historier. Intervjusituasjonen kan ses på som en interpersonlig samhandling hvor det 
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produseres kunnskap og mening i møtet mellom forsker og informant (Kvale og Brinkmann, 

2009:101). Derfor reflekterte jeg hele tiden rundt hvordan jeg som intervjuperson snakket om 

temaet fordi det kan være med på å påvirke hvordan informanten ordlegger seg i sine svar. 

Jeg forsøkte å invitere informanten til å snakke om ulike temaer i intervjuet, men samtidig 

passe på at jeg ikke stilte ledende spørsmål eller la føringer for hvordan informanten skulle 

svare på spørsmålene.  

 

Thagaard (2009:97) påpeker viktigheten av å innta en lyttende holdning ovenfor informanten, 

og stille oppfølgingsspørsmål på en slik måte at det ikke skaper brudd i informantens 

fortellinger. I tråd med dette lot jeg gjerne pausene henge litt sånn at jeg ikke skulle avbryte 

informantens tankerekke. Jeg var bevisst på å ikke la meg stresse av at informantene tok noen 

litt lengre pauser i resonnementene sine slik at det ble en lengre stillhet. Slike lengre pauser, 

selv om de kunne føles litt unaturlige for meg, gjorde ofte at informanten fikk tid til å tenke 

seg om og komme med flere betraktninger. Etter hvert som jeg hadde gjort flere intervjuer og 

hadde blitt mer vant til situasjonen, ble disse pausene mindre unaturlige for meg.  

 

Et av intervjuene utførte jeg over Skype fordi informanten bodde et annet sted i Norge, og vi 

ikke hadde anledning til å møtes. Begge kunne se og høre hverandre, men likevel ble det en 

litt annen dynamikk i et intervju der man ikke sitter ansikt til ansikt med informanten. Under 

dette intervjuet var jeg derfor opptatt av å være veldig tydelig i både tale og kroppsspråk for å 

skape en god intervjusituasjon hvor informanten kunne føle seg bekvem. Jeg passet for 

eksempel på å se inn i kameralinsen på datamaskinen slik at informanten fikk følelsen av at 

jeg så på henne og ikke ned på bildet på skjermen. Intervjuet ble utført i et rom der kun jeg 

var tilstede slik at det var greit for informanten å snakke fritt. Enkelte ganger hendte det at det 

ble små hopp eller hakk i oppkoblingen slik at ett og annet ord falt ut. Da ba jeg informanten 

gjenta det hun akkurat hadde sagt sånn at jeg fikk med alt. Selv om det oppstår en litt annen 

og mer distansert dynamikk i et Skype-intervju, har man fortsatt mer å spille på enn i et 

telefonintervju fordi man kan se hverandres reaksjoner og kroppsspråk.  

 

4.3 Bearbeiding av data og analyseprosess 
Bearbeidingen og analysen av datamaterialet kan sies å pågå gjennom hele 

forskningsprosessen mer eller mindre bevisst. Ideer til analytiske kategorier og retninger 

springer gjerne frem etter hvert som det empiriske grunnlaget dannes. I kvalitativ forskning 
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skilles det mellom induktiv og deduktiv tilnærming. I en induktiv tilnærming utvikles det 

teoretiske perspektivet og problemstillingene på grunnlag av analysene av det foreliggende 

datamaterialet. Deduktiv tilnærming innebærer at forskningen tar utgangspunkt i tidligere 

teorier og kunnskap og går inn i datamaterialet med forhåndsdefinerte problemstillinger og 

teoretisk rammeverk. I mange kvalitative studier brukes en kombinasjon av disse to 

tilnærmingene (Thagaard, 2009:189).  

 

I dette prosjektet vekslet jeg i analyseprosessen mellom å arbeide med dataene som 

utgangspunkt, og allerede eksisterende teoretiske perspektiver. Dette kan ligne en såkalt 

abduktiv tilnærming som befinner seg i en posisjon mellom induktiv og deduktiv tilnærming 

(Thagaard, 2009:194). Det er imidlertid viktig å huske på at disse analytiske tilnærmingene er 

idealtypiske, og at man sjeldent følger dem helt slavisk. Ofte er det hensiktsmessig å trekke 

inn elementer fra ulike tilnærminger. I mitt tilfelle begynte analyseprosessen allerede under 

bearbeidingen av datamaterialet mitt. Nedenfor vil jeg redegjøre for denne prosessen, 

nærmere bestemt transkribering, koding og analyseprosess.  

 

4.3.1 Transkribering av intervjuene 
I en transkripsjon abstraheres og fikseres samtalen i skriftlig form. Talespråket omgjøres til 

skriftspråk, og det er viktig å velge en språklig stil i transkripsjonsprosessen som gir en 

gyldig overføring fra muntlig til skriftlig form, slik at ikke mening endres eller går tapt i 

overgangen. Det er derfor nødvendig med en selvrefleksiv holdning til hvordan disse valgene 

kan påvirke fortolkningsprosessen. Ved transkribering struktureres intervjusamtalene slik at 

de bedre egner seg for analyse, og denne struktureringen kan ses på som en begynnelse på 

analysen. Transkripsjon kan føre med seg en del fortolkningsmessige og tekniske 

problemstillinger, og det er derfor viktig å gjøre rede for hvordan transkripsjonene er utført 

(Kvaale og Brinkmann, 2009:193-194).  

 

Under arbeidet med transkripsjon av intervjuene må man ta mange valg, og jeg vil nå trekke 

frem noen av de viktigste valgene i denne prosessen. Jeg forsøkte hele tiden å gjengi 

meningen i intervjuene i tråd med slik jeg forstod det som at informanten ville bli oppfattet. 

Derfor utelot jeg grammatiske feil eller fyllord som ”eeh”, ”liksom” og lignende, som ofte 

brukes relativt ubevisst mellom setninger i muntlig språk. Jeg skrev heller ikke opp pauser og 

lengden på disse, da analyse av samtalens form i selve intervjuet ikke er viktig i mitt 



 39 

datamateriale. Når det gjaldt hoppende setninger og gjentakelser skrev jeg setningen slik jeg 

forstod at den var ment. Det er viktig å påpeke at sitatene fra intervjuene som er gjengitt i 

oppgaven er noe omformulert etter transkriberingen. Ettersom sitatene er muntlige 

formuleringer er de i ettertid renskrevet for å passe bedre inn i en skriftlig kontekst, likevel 

forblir meningsinnholdet i sitatene det samme. Grammatiske feil og rotete 

setningsformuleringer kan påvirke hvordan informanten oppfattes, og det er derfor viktig at 

overføringen fra muntlig til skriftlig form gjøres på samme måte i alle intervjuene slik at hver 

informant fremstilles nøytralt. 

 

Jeg valgte å transkribere alle intervjuene på bokmål, selv om informantene snakket ulike 

dialekter. Dette valget ble også tatt på bakgrunn av et ønske om å fremstille alle informantene 

på lik måte. Jeg var bevisst på at valget om å gjøre dette ikke skulle føre til at meningen i 

utsagnene i intervjuet på noen måte skulle bli endret eller gå tapt. Hvis det var deler av 

intervjuet hvor vi snakket utenfor tema i mer generelle termer, skrev jeg ikke dette ned 

ordrett. Istedenfor skrev jeg ned i stikkordsform hva vi snakket om og markerte med 

referanse til tidspunkt i transkripsjonen slik at jeg kunne gå tilbake å høre det om igjen hvis 

det skulle bli nødvendig.  

 

Jevnt over var kvaliteten på lydopptakene jeg gjorde av intervjuene nokså god, men det 

hendte at det var steder hvor et og annet ord hadde falt ut. I slike tilfeller vurderte jeg 

konteksten og avgjorde om jeg hadde grunnlag nok for å forstå utsagnet slik det var tiltenkt 

før jeg eventuelt tok det med. Direkte sitater i teksten hentet jeg kun fra uttalelser jeg var helt 

sikker på at jeg hadde hørt og forstått riktig.  

 

Noen av informantene hadde spart på ubehagelige meldinger og ønsket under intervjuet å lese 

dem opp for meg. I disse tilfellene valgte jeg å ordrett gjengi utdrag fra de hetsende 

meldingene informantene hadde mottatt. Da formålet med denne oppgaven blant annet er å se 

på hvordan hets og trakassering påvirker, er det relevant å se på disse utsagnene slik 

informanten i utgangspunktet opplevde dem. Ved å gjengi det på denne måten kommer 

ordlyden i utsagnet til syne, og viser hvordan hetsende utsagn kan være bygd opp, og hvordan 

det er en talehandling som kan ha negative konsekvenser for mottaker. 

 

4.3.2 Koding og analyse av intervjuer 
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Underveis i arbeidet med transkriberingen noterte jeg ned tanker jeg gjorde meg. Da jeg 

skulle kode materialet og gikk igjennom transkripsjonene igjen, hjalp disse notatene meg med 

å identifisere ulike begreper i datamaterialet som gikk igjen. På bakgrunn av dette utviklet jeg 

det Tjora (2012:184) omtaler som tekstnære koder. Gjennom denne typen koding forsøkte jeg 

i tråd med Tjora (2012:182) å fokusere på hva informantene sa, og ikke bare hva de snakket 

om. Deretter ble kodene som var relevante for problemstillingen systematisert og kategorisert 

får å få et overblikk (Kvale og Brinkmann, 2009:208). Kodene ble altså utviklet fra 

datamaterialet, men hadde også bakgrunn i teoretiske perspektiver, og etter hvert kunne jeg se 

at det var flere likhetstrekk mellom informantenes erfaringer, noe som styrket kodenes 

relevans.  

 

Som nevnt innledningsvis i denne delen jobbet jeg abduktivt i analysen. Å jobbe abduktivt 

innebærer at man fremhever det dialektiske forholdet mellom data og teori. På forhånd hadde 

jeg satt meg inn i litteratur om tema, og baserte meg på forskningsspørsmål som dannet et 

utgangspunkt for analysen. Jeg arbeidet altså med teori og data side om side gjennom hele 

prosessen. Dette fordi en forankring i de teoretiske perspektivene var hensiktsmessig for min 

forståelse av datamaterialet. På samme måte som at tematikken i datamaterialet var med på å 

forme det teoretiske rammeverket i oppgaven (Thagaard, 2009:194). Denne måten å jobbe på 

anså jeg som nyttig for å få en dypere forståelse av datamaterialet mitt, og på den måten 

kunne jeg gå i gang med analyseprosessen allerede mens jeg bearbeidet det empiriske 

materialet.  

 

4.4 Etiske refleksjoner 
I all vitenskapelig virksomhet kreves det at forskeren forholder seg til en rekke etiske 

prinsipper gjennom hele forskningsprosessen. Det er viktig å sette fokus på de etiske 

dilemmaer som kan oppstå i studier med direkte kontakt mellom forsker og informant. 

Valgene forskeren foretar i løpet av en forskningsprosess, har konsekvenser for de personene 

som deltar i studien, og nettopp derfor er det viktig å reflektere over hvordan man har 

forholdt seg til de etiske reglene og normene som gjelder for vitenskapelig virksomhet 

(Thagaard, 2009:23-24). Forskeren sitter med makten til å bestemme hvordan dataene skal 

fremstilles og hvilke aspekter som skal vektlegges. Dette innebærer et ansvar for å behandle 

dataene på en redelig måte. I denne delen vil jeg derfor redegjøre for de etiske refleksjonene 

og avveiningene jeg gjorde i arbeidet med dette prosjektet. 
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4.4.1 Refleksjon rundt min posisjon 
I en intervjusituasjon settes informantens beskrivelser av erfaringer og synspunkter inn i en 

sammenheng som informanten selv opplever som meningsfull i sin livsverden. Forskerens 

forståelse kan være preget av faglig bakgrunn og arbeid med temaet, så vel som egne 

forutinntatte holdninger og oppfatninger av temaet. Dette fører til at informant og forsker kan 

ha ulike perspektiver, og analysen blir derfor noe Thagaard karakteriserer som ”(…) en 

dialog mellom forskerens og informantens forståelse” (2009:142-143). Å være engasjert i 

temaet som utforskes er i mange tilfeller et positivt utgangspunkt, men det kan også føre til 

etiske utfordringer. Det er derfor essensielt å reflektere over betydningene av forskerens 

engasjement særlig når det gjelder kontroversielle temaer som f.eks. seksuelle overgrep, 

mishandling og makt. Der engasjementet er sterkt er det en mulighet for at forskerens 

reaksjoner kan påvirke forskningsprosessen og følgelig også resultatene (Thagaard, 2009:45-

46). Derfor var det viktig å tenke gjennom de perspektivene og holdningene jeg tok med meg 

inn i dette prosjektet. Mine holdninger er styrt av erfaringer og sosiale strukturer som 

påvirker hvordan jeg forholder meg til temaet for oppgaven. Mitt engasjement i feministiske 

problemstillinger i samfunnet motiverte og dannet utgangspunktet for denne oppgaven, og 

det var nødvendig for meg å forstå min egen posisjon før jeg gikk inn i dette, slik at det ikke 

skulle påvirke prosjektet for mye. Refleksjon rundt eget ståsted og egne holdninger var ikke 

bare viktig ved inngangen til prosjektet, men også gjennom hele prosessen.  

 

Det å snakke om opplevelser med grov hets og trusler er veldig personlig og kan for noen 

være ubehagelig å snakke om, derfor var det viktig for meg å være ydmyk særlig når det 

gjaldt sensitive spørsmål knyttet til vanskelige opplevelser. Som intervjuperson var jeg 

opptatt av at intervjusituasjonen skulle oppleves som trygg for informanten. Jeg 

kommuniserte til informantene at det var deres erfaringer og perspektiver som sto i sentrum 

for intervjuet, for på den måten å signalisere at det er de som sitter med viktige erfaringer og 

kunnskap i denne sammenhengen. Dette var med på å gjøre maktforholdet i 

intervjusituasjonene mindre asymmetrisk (Kvale og Brinkmann, 2009:52). 

 

Jeg vil hevde at mitt kjønn spilte en rolle i intervjusituasjonen. Når det gjelder seksualisert og 

kjønnet hets er det vanskelig å se bort ifra kjønnsdimensjonen som kommer frem i tidligere 

forskning når man ser på hvem som blir hetset, og hvem som hetser (Hagen, 2015; Enjolras 
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mfl., 2014). Informantene var også opptatt av denne dimensjonen, og mange av dem spilte på 

mitt kjønn for at jeg skulle få en nærmere forståelse av f.eks. hvordan det som kvinne er å 

oppleve å motta en trussel om voldtekt. Dette gjorde de ved å komme med uttalelser som: ”du 

kan jo tenke deg…” eller ”se for deg at du…”. Dette gir grunn til å tro at jeg derfor fikk enda 

mer ærlige og åpne uttalelser enn hva en mann kanskje ville fått. Det er ikke sikkert 

informantene ville benyttet seg av samme type retorikk i en intervjusituasjon med en mann. 

Denne antakelsen er i tråd med Thagaards (2009:106) argument om felles forståelse når 

forsker og informant er av samme kjønn, med tanke på kunnskap og erfaringer som blir tatt 

for gitt innenfor samme kjønnskategori.  

 

4.4.2 Informert samtykke og konfidensialitet 
Ved intervju i forbindelse med et forskningsprosjekt samles det data som kan identifisere 

deltakerne. Dersom informantene er identifiserbare ved at opplysninger kan knyttes direkte 

eller indirekte til en person defineres opplysningene som personopplysninger (Thagaard, 

2009:25). I mitt prosjekt ble personopplysninger samlet inn i møte med informantene, og jeg 

var derfor ifølge personopplysningsloven fra 2001 pliktig til å melde prosjektet mitt til Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).  

 

Prinsippet om at forskeren må ha deltakerens informerte samtykke er et viktig utgangspunkt 

for et forskningsprosjekt. Det er derfor nødvendig at alle deltakerne i et forskningsprosjekt 

har samtykket til deltakelse på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om prosjektet. Altså 

betyr informert samtykke at informantene informeres om prosjektets tematikk og formål, og 

om prosjektets overordnede design i forkant. Det innebærer også at man informerer om at 

deltakelse er helt frivillig og at informanten kan trekke seg når som helst i prosessen uten å 

oppgi noen spesiell grunn. Det skal også informeres om prosjektets anonymitetsgrad og på 

hvilken måte personopplysninger og det som kommer frem i intervjuene skal oppbevares 

(Kvale og Brinkmann, 2009:88). Til grunn for prinsippet om informert samtykke ligger 

respekten for individets råderett over eget liv, og retten til å vite hvordan personlige 

opplysninger om en selv vil bli behandlet (Thagaard, 2009:26). Dette er et viktig moment å ta 

med seg inn i forberedelsene til datainnsamlingen.  

 

I forkant av intervjuprosessen skrev jeg et informasjonsskriv som skulle sendes til potensielle 

deltakere sammen med en forespørsel om deltakelse. I informasjonsskrivet skrev jeg, i tråd 



 43 

med kravene til informert samtykke over, om oppgavens tematikk og metodiske 

fremgangsmåte. Jeg skrev også at deltakelse ville være helt anonymt og at deltakerne hadde 

mulighet til å trekke seg når som helst uten at det ville ha noen konsekvenser. I og med at jeg 

ønsket å bruke diktafon til å ta opp intervjuene ville jeg opplyse om dette på forhånd i skrivet. 

I tillegg til dette skrev jeg at prosjektet var meldt til, og godkjent av, Personvernombudet for 

forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Jeg tok også med meg 

informasjonsskrivet til hvert intervju slik at vi kunne se på det sammen. På denne måten 

kunne jeg forsikre meg om at informanten hadde fått tilstrekkelig med opplysninger og var 

innforstått med rammene rundt intervjuet.  

 

Jeg var i oppgaven opptatt av å presentere informanten slik vedkommende fremstod for meg, 

mens det samtidig var viktig å skjule informantens identitet slik at vedkommende ikke ville 

bli gjenkjent. Thagaard (2009:27) peker på et dilemma som kan oppstå mellom hensynet til 

informantens anonymitet og ønsket om å fremstille oppgavens funn og resultater på en måte 

som oppfyller kravene til etterprøvbarhet og pålitelighet. Likevel står 

konfidensialitetsprinsippet sterkt og innebærer at informantene har rett på beskyttelse av sitt 

privatliv. Som forsker er man pliktig å hindre bruk og formidling av informasjon som kan 

skade de som er deltakere i studien. Med tanke på denne oppgavens tema var informantene 

allerede i en utsatt posisjon når det gjelder å motta hets og trusler, derfor var kravet om 

anonymisering første prioritet slik at informantenes interesser skulle bli ivaretatt. Basert på 

dette besluttet jeg å anonymisere navn, alder og visse opplysninger som stillingstitler, 

ansettelsesforhold og arbeidsplass. I tillegg til dette har jeg vært bevisst på å ikke inkludere 

personlige kjennetegn ved informanten som kan være mulig å identifisere. Videre valgte jeg å 

gi informantene fiktive navn, dette for å beholde et personlig preg men samtidig sørge for 

informantenes anonymitet. Jeg refererte heller ikke til hendelser som omhandler detaljer om 

konkrete nyhetssaker som kunne være identifiserbare med tanke på at informantene er 

journalister som publiserer saker offentligheten har tilgang til. Det er et stort 

journalistnettverk i Oslo, og det kan tenkes mange har kjennskap til hverandre, dette var også 

en grunn til at jeg ikke tok med utsagn fra intervjuene som kunne være identifiserbare. Disse 

vurderingene gjorde jeg fortløpende i arbeidet med datamaterialet i analysekapitlene, noe 

som førte til at jeg kunne ta med momenter i analysen uten at det gikk på bekostning av 

informantenes anonymitet. 
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4.5 Reliabilitet og validitet 
Reliabilitet har med forskningsresultatenes troverdighet og oppbygning å gjøre. Et godt 

reliabilitetsarbeid innebærer at forskeren redegjør for hvordan data har blitt utviklet, slik at 

det er mulig å vurdere for utenforstående om prosjektet har blitt utført på en tillitvekkende og 

pålitelig måte. Begrepet kan også knyttes til spørsmålet om repliserbarhet, hvorvidt et resultat 

kan reproduseres av andre forskere på andre tidspunkt. Av mange anses dette 

reproduksjonskriteriet som lite relevant, da konteksten for et intervjuprosjekt ikke kan holdes 

konstant fordi forskere har forskjellige utgangspunkt, og i en intervjusituasjon vil det være 

naturlig at samtalen utvikler seg i ulike retninger ut fra hvem som deltar (Thagaard, 

2009:199-200). Tjora poengterer at selv om dette er et omstridt kriterium, er det viktig å 

fortelle om forhold internt i studien for på denne måten å styrke påliteligheten (Tjora, 

2012:206).  

 

Det er viktig å tydeliggjøre metodologien i forskningsprosessen, slik at utenforstående kan få 

innsyn i forskningsdesignet. Derfor har jeg vedlagt informasjonsskrivet og intervjuguiden jeg 

brukte i dette prosjektet. En høy grad av reliabilitet i forskningsprosessen er hensiktsmessig 

for å hindre overdreven subjektivitet fra forskerens side. Samtidig kan et for sterkt fokus på 

reliabilitet være til hinder for kreativitet og variasjon i forskningsdesignet. Derfor 

argumenterer Kvale og Brinkmann for at en balansegang i reliabilitetsarbeidet er det beste for 

forskningsprosessen (2009:250).  

 

Et annet viktig moment når det gjelder reliabilitet er refleksjon rundt forskers relasjon til 

informanter og konteksten rundt innsamlingen av data (Thagaard, 2009:200). Som forsker vil 

det å være helt nøytral når en går inn i et forskningsfelt hverken være ideelt eller realistisk. 

Det engasjementet og den kunnskapen forskeren tar med seg inn i et forskningsprosjekt, er en 

viktig ressurs og vil sette sitt preg på arbeidet. Det som imidlertid er viktig, er at dette 

engasjementet synliggjøres. Å gå inn i et felt som omhandler hets og trakassering med den 

hensikt å forholde seg nøytral kan være vanskelig. Likevel reflekterte jeg mye over hvordan 

jeg som intervjuperson skulle forholde meg til mitt eget engasjementet i møte med 

informantene. Jeg opplevde at å vise informanten mitt engasjement for temaet førte til en mer 

åpen og avslappet intervjusituasjon. Samtidig var jeg opptatt av at informanten skulle få 

fortelle om sine opplevelser på sine premisser uten at jeg skulle bidra i for stor grad med 

mine synspunkter eller perspektiver. Ved å inkludere direkte sitater fra informantene i 
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analysen ville jeg sikre at deres stemmer kom fram. Dette sikrer etter min mening empiriens 

troverdighet og gir leseren en mulighet til direkte innsyn i informantenes perspektiver. 

 

Validitet knyttes til tolkning av data, nærmere bestemt gyldigheten i de tolkningene som 

forskeren kommer frem til. Validiteten i en studie kan vurderes ut fra om undersøkelsens 

resultater representerer den virkeligheten som skal studeres. Altså er det en måte å kontrollere 

om man måler det man tror man måler med den metoden som blir brukt (Thagaard, 

2009:201). Validitetsarbeidet skal være synlig gjennom hele prosessen og fungerer derfor 

som en kvalitetskontroll. Det å ha et kritisk syn på egne fortolkninger er viktig, og å være 

tydelig på hva som gjøres for å motvirke en selektiv forståelse og skjev fortolkning (Kvaale 

og Brinkmann, 2009:254). Refleksjonene rundt mine egne perspektiver og holdninger knyttet 

til temaet om min posisjon er en del av dette validitetsarbeidet.  

 

4.6 Oppsummering 
Det empiriske datamaterialet i denne oppgaven baserer seg på seks kvalitative intervjuer med 

kvinnelige journalister med bakgrunn fra ulike norske aviser. Denne oppgaven har en 

fenomenologisk tilnærming med fokus på de kvinnelige journalistenes egne kroppslige 

erfaringer og perspektiver. 

 

Under intervjuene baserte jeg meg på en intervjuguide med oversikt over relevante temaer og 

spørsmål. Intervjuene som ble gjennomført var semistrukturerte, og kunne til tider ha form 

som en samtale, noe som åpnet for at informantens refleksjoner til en viss grad kunne styre 

retningen på intervjuet. Intervjuguiden fungerte som en struktur som jeg kunne vende tilbake 

til hvis intervjuet vendte i en retning som ikke var relevant for undersøkelsens formål. 

 

Alle intervjuene ble tatt opp med en diktafon og transkribert i ettertid. Materialet ble deretter 

kodet inn i tekstnære koder. Kodene ble utviklet fra datamaterialet, men hadde også bakgrunn 

i relevante teoretiske perspektiver. I analysen jobbet jeg abduktivt, altså arbeidet jeg med data 

og teori side om side gjennom hele analyseprosessen.  

 

I løpet av arbeidet med denne oppgaven har jeg gjort en rekke etiske refleksjoner rundt min 

posisjon, møtet med informantene og ivaretakelse av deres interesser. Jeg var nøye med at 

alle informantene samtykket til deltakelse på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om 
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anonymitet, behandling av data og frivillig deltakelse som innebar at de når som helst hadde 

muligheten til å trekke seg fra prosjektet uten konsekvenser. I denne oppgaven er begreper 

som reliabilitet og validitet, som omhandler kvalitet i kvalitativ forskning, reflektert over og 

tatt hensyn til. 
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5 De kvinnelige journalistenes 
erfaringer  

Som journalist skal man være forberedt på mye. Mange er uenige i det journalistene skriver, 

det debatteres i kommentarfelt, og e-poster sendes inn fra lesere som er interessert i sak og 

ønsker å argumentere for sitt syn. Dette er en del av jobbhverdagen for mange journalister og 

ikke minst en del av den offentlige debatten og det norske demokratiet. Journalister skal tåle 

mye, men de skal ikke tåle alt. 

I dette kapittelet vil jeg forsøke å svare på forskningsspørsmålet som omhandler kvinnelige 

journalistenes erfaringer med kjønnet og seksualisert hets og trakassering. Jeg vil se på 

hvordan de forholder seg til erfaringene og hvilke tanker de gjør seg rundt dette. Disse 

erfaringene vil jeg knytte opp mot teoretiske perspektiver som Jennifer Berdahls teori om 

kjønnsbasert status, Judith Butlers teori om ytringsskader og Martha C. Nussbaums former 

for objektivering. Gjennom dette vil jeg belyse hvordan kvinnenes erfaringer kan sies å være 

kroppsliggjorte, og hvilke konsekvenser det kan ha. Jeg vil også se på eksempler av hets og 

trakassering i lys av Anne Birgitta Nilsens klassifisering av hatprat.  

 

5.1 Erfaringer med seksualisert hets og 
trakassering 

Vi sitter på en kafé med nok bakgrunnsstøy til at stemmen til Kristina ikke skiller seg ut for 

bordene rundt oss. Hun leser rolig opp fra en e-post hun har funnet fram etter å ha bladd langt 

tilbake i innboksen. ”Her viser du jo hvor brun og antisemittisk du er. Di venstrevridde 

fitte”. Hun fortsetter å lese. ”Måtte du lide inderlig og vel resten av livet ditt og i syv 

generasjoner etterpå. Sånne som deg bør ikke ha livets rett”. Denne e-posten fikk hun fra en 

mann etter å ha skrevet en sak i en stor norsk avis om jødiske bosettere på Vestbredden. Hun 

forteller at avsenderen skriver med fullt navn, og at han har skrevet til henne flere ganger. 

”Den andre gangen skrev han at jeg burde vært henrettet på Akershus Festning sammen med 

de norske nazistene. Og til slutt så presiserte han at dette er et ønske, ingen trussel”. 

Ytringene Kristina opplevde å få tilsendt her eksemplifiserer det Nilsen (2014:104) definerer 

som hatprat. Språkbruken er nedverdigende og stigmatiserende, og den rammer hennes 

verdighet. Dette gjøres ved hjelp av språklige virkemidler som fremmer negative følelser og 
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oppfatninger. I dette tilfelle baseres det på kjennetegn som Kristinas kjønn og antatt politisk 

tilhørighet. Mannen sender flere e-poster med samme ordlyd og tematikk, noe som tyder på 

at det er en gjentatt bevisst handling fra avsenders side, og hans hatefulle språkbruk kan også 

anses som et forsøk på å dominere henne med retorikk (Whillock og Slayden, 1995:5). 

 

Det Kristina opplever å få tilsendt kan altså klassifiseres som hatprat, men det kan også 

defineres som seksualisert og kjønnet trakassering. Dette fordi mannen på en negativ måte 

spiller på hennes kjønn i meldingen, og reduserer henne på en objektiverende måte til 

kjønnsordet fitte. Dette er i tråd med Langtons (2008:228-229) forståelse av kroppslig 

objektivering. Hun er opptatt av den type objektivering der individet reduseres til sin kropp i 

et forsøk på å frata den objektiverte verdighet. Nussbaum (2010:68-69) argumenterer for at 

Langtons idé om kroppslig objektivering beskriver det som skjer når kvinner blir ofre for hets 

på internett. Et eksempel på hvordan dette kan ramme kommer frem når Kristina beskriver 

hvordan hun blir overrasket over sin egen reaksjon på den seksualiserte hetsen hun fikk 

tilsendt: 

 

Det føltes jævelig ubehagelig å vite at det er en person som mener at jeg ikke har 
livets rett. Det som kanskje overrasket meg mest, var at jeg reagerte så mye på at han 
kalte meg fitte. Dette kan jeg egentlig le litt av og distansere meg fra. Det har jo ikke 
noe med meg å gjøre, det er jo bare han. Men det er skikkelig ekkelt! Det er helt… 
når jeg smiler nå, så er det fordi jeg skjønner det ikke, jeg hadde ikke regnet med at 
jeg skulle reagere sånn. (Kristina)  

 

Kristina reagerer ikke slik hun ønsker å reagere. For henne selv fremstår egen reaksjon som 

uventet. Hun fortsetter: ”Jeg syns nesten det er litt flaut å si, fordi på den ene siden så tenker 

jeg at jeg burde heve meg over det. Men det som er sant, er at det var ubehagelig, og det 

kjennes veldig urimelig og urettferdig”. Den hetsen Kristina opplevde å få tilsendt gjør at hun 

blir satt ut. Fordi hun i den hetsende meldingen blir redusert til sin kropp ved at hun blir kalt 

fitte er det vanskelig for henne å forsvare seg mot det. Hun blir også forsøkt fratatt all verdi 

som tenkende individ ved at avsender skriver at hun ikke burde ha livets rett. I dette tilfellet 

skjer det som Butler (1997:4) betegner som en ytringsskade. Kristina mister grep over 

situasjonen og hun blir overrasket over at det går inn på henne i større grad enn hun hadde 

regnet med. Det er det uventede ved den hetsende meldingen som gjør at den er så 

hardtslående. Å se på Butlers begrep ytringsskade som et gradert konsept er interessant for å 

skape en forståelse av hvordan ytringer kan ramme. Med gradert menes at ytringsskaden kan 
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slå inn med ulik kraft og få frem forskjellige følelser og reaksjoner i vedkommende som 

opplever det. 

 

I dette tilfellet vil jeg argumentere for at hetsen rammer på en kroppslig måte ved at hun 

reduseres til noe hun ikke kan distansere seg fra, sin egen kropp. Det ubehaget og den 

forvirringen hun opplever manifesterer seg kroppslig og, hvis jeg forstår henne rett, oppleves 

nærmest som en invasjon. Jeg vil påstå at det er kombinasjonen av kroppslig objektivering og 

ytringsskaden som kan oppstå i etterkant som gjør kjønnet og seksualisert hets så 

virkningsfull og vanskelig å forholde seg til. Hetsen kan altså sies å ha en kroppslig virkning. 

Flere av kvinnene jeg snakket med fortalte meg at de hadde opplevd å bli utsatt for det som 

kan defineres som kjønnet og seksualisert hets. ”Når man som kvinne får hets, så er det 

veldig ofte at kommentarene går på kjønn med en gang, at det går på seksuelle ting, og det er 

gjerne veldig konkret” (Mari). Særlig er det negative kjønnsord om kvinnekroppen som går 

igjen i den hetsen de forteller om. ”De gangene jeg har skrevet om kjønn, så har jeg fått en 

del dritt i form av at jeg er en ”feministfitte” og sånne type ting” (Julia). Sentralt i 

objektiveringen av kvinner står ønsket om å påføre skam (Ås, 1979:79; Nussbaum, 2010), 

eller sosial skamming som Hagen og Drange (2015:91) har betegnet det som. Nussbaum 

(2010:73-74) mener at ved å bli identifisert med ulike kvinnelige kroppsdeler, gjennom 

ubekvemme kjønnsord, så fratas den objektiverte sin subjektivitet. Samtlige av kvinnene jeg 

snakket med kunne fortelle at de på ett eller flere tidspunkt har opplevd å bli kalt det negativt 

ladede kjønnsordet ”fitte”. Bruken av skam som sanksjoneringsmetode, ved å helt uten 

videre redusere noen til en kroppsdel, virker å være veldig utbredt i de hetsende meldingene 

de kvinnelige journalistene forteller om.  

 

Ut fra de kvinnelige journalistenes erfaringer er altså objektivering en stor del av det som kan 

karakteriseres som kjønnet og seksualisert hets. Nussbaum (2010:76) argumenterer for at en 

av flere årsaker til at objektivering forekommer kan forklares med begrepet ressentiment. 

Begrepet betegner en følelse av sinne, uvilje og hevngjerrighet som kan være inspirert av en 

følelse av svakhet. Hun mener at det å føle seg svak og utilstrekkelig i en verden som 

verdsetter et sett med egenskaper som man selv ikke føler man innehar, kan føre til at sinnet 

rettes mot andre mennesker som innehar disse egenskapene. Det kan her altså handle om et 

sinne mot mennesker i makthavende posisjoner, og i dette tilfellet, kvinner i makthavende 

posisjoner. Ifølge Nussbaum (2010:77) kan de som opplever denne følelsen ønske å snu 

maktstrukturene til sin fordel, og jeg vil argumentere for at de kan forsøke å gjøre dette ved å 
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ty til objektiverende hets og trakassering for å straffe de som sinnet er rettet mot. 

Ressentiment er en kompleks følelse, like fullt som objektivering er et komplekst fenomen, 

hensikten her er derfor ikke å forenkle dette ved å si at det ene forklarer det andre fullt og 

helt. Derimot ønsker jeg kun å reflektere rundt ressentiment som en del av et sett av 

bakenforliggende årsaker til at kjønnet og seksualisert hets av kvinnelige journalister kan 

forekomme. 

 

5.1.1 Kjønnet tolkningsramme og kjønnsbasert status 
Tidligere forskning (Hagen, 2015; Enjolras mfl., 2014) peker på hvordan både menn og 

kvinner kan oppleve å få hetsende og trakasserende meldinger tilsendt, men at kvinner i 

større grad opplever å bli utsatt for kjønnet og seksualisert hets. Synne fortalte om en 

opplevelse som hadde fått henne til å tenke på dette: 

 

Vi var fire journalister på én sak, det var en hendelsessak så derfor var det mange som 
skrev samtidig. Alle hadde navnet sitt stående på artikkelen, og det var en mannlig 
kollega av meg som hadde navnet sitt først. Jeg husker at vi snakket om at jeg hadde 
fått flere tilbakemeldinger enn han. Og det syns vi egentlig var litt rart for han hadde 
jo navnet sitt først på artikkelen. I flere av de tilbakemeldingene jeg fikk var det folk 
som kalte meg hore, og da husker jeg at jeg tenkte at det ville jo ikke han få. Han fikk 
jo mye han og, men han fikk ikke det. (Synne) 

 

Dette eksempelet beskriver den overnevnte tendensen nokså presist. I et tilfelle der flere 

journalister står kreditert på samme artikkel, opplevde Synne likevel å motta grovere og mer 

seksualisert hets en sin mannlige kollega. Dette kan ses i sammenheng med De Beauvoirs 

(1949:35) argument om hvordan kvinner tolkes inn i en kjønnet ramme. At en kvinne er 

journalist i dagens samfunn, vil naturlig nok ikke være noe spesielt eller oppsiktsvekkende. 

Likevel uttaler Julia følgende: ”Jeg har vært litt overrasket over hvor mange som sliter med å 

ta meg på alvor. Jeg har oppdaget at det jo ikke er det enkleste utgangspunktet, å være ung 

kvinnelig journalist”. Det finnes altså de som kan oppleve at kvinner i rollen som journalist 

bryter med deres oppfatninger av såkalte feminine kjønnsidealer og deres forventninger til 

disse idealene. Dette kan lede til at mennesker med disse oppfatningene får en følelse av at 

deres egen kjønnsbaserte status blir truet. I vårt sosiale kjønnshierarki har menn større 

fordeler knyttet til maskuline idealer enn kvinner har knyttet til å overholde tradisjonelt sett 

feminine idealer. Det kan derfor tenkes at menn vil være mer motivert for å forsvare sin 

kjønnsbaserte status enn kvinner (Berdahl, 2007:643-645). Dette kan fungere som en 
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motivator for den typen hets som Synne fortalte om tidligere, og kan kanskje være med på å 

forklare hvorfor hun fikk den typen hets og ikke hennes mannlige kollega.  

 

Et uttrykk for denne typen forsvar av kjønnsbasert status blir tydelig i Annas tilfelle. Hun er 

spillanmelder, og opplever av den grunn å motta hets hvor hun blant annet blir fortalt at hun 

ikke hører til i spillverdenen:  

 

Jeg tror det er sånn at hvis man som kvinne beveger seg inn på spillområdet så får 
man mer hets, for da vekker det noe i de som har et negativt forhold til kvinner. Hvis 
jeg f.eks. anmelder et skytespill, så hender det at jeg får kommentarer som: ’Hore! Du 
er bare kvotert inn, du har ikke noe å drive med spill å gjøre, slutt å anmelde’, og det 
føltes ikke greit. (Anna) 

 

Her er det tydelig at avsender signaliserer at hun beveger seg inn i et territorium hun ikke bør 

være i. At fordi hun er kvinne så fortjener hun ikke å være i den posisjonen, og at rollen hun 

har på dette området har hun fått fordi hun er kvinne og ikke fordi hun er kompetent og 

dyktig. Anna blir altså bedt om å slutte med det hun gjør fordi hun er kvinne og samtidig blir 

hun også, i en og samme kommentar, seksualisert og redusert til sitt kjønn. Hun legger til: 

”Hvis jeg har en liten faktafeil i anmeldelsen, eller hvis jeg har misforstått et eller annet så 

er det alltid fordi jeg er kvinne. Kritikken går på at jeg ikke har peiling fordi jeg er kvinne”.  

Berdahls (2007) teori om behovet for å forsvare sin egen kjønnsbaserte status fra trusler er 

også relevant her. Spillverdenen har tradisjonelt blitt ansett som et mannsdominert område, 

men dette er nå i endring. Tall fra SSB viser at fra 2007 til 2014 steg andelen dataspillende 

kvinner fra 26 til 44 prosent (Vaage, 2015:89). Tatt denne endringen i betraktning kan det 

tenkes at kvinners deltakelse i spillverdenen for noen menn kan oppleves som en direkte 

trussel mot et område der maskulinitet anses som symbolsk dominant (Ask mfl., 2016:3).  

 

Jeg vil altså argumentere for at dette kan oppleves som en trussel mot hetserens kjønnsbaserte 

status, eller mer spesifikt, at hetseren opplever kanskje en trussel mot distingvering mellom 

kjønnenes egenart. Dette innebærer ifølge Berdahl (2007:646-648) en oppfatning om at 

kvinner inntar roller eller viser karakteristikker som tradisjonelt har blitt assosiert med menn, 

og det kan oppleves som en trussel. I dette tilfellet kan trusselen nettopp være at Anna som er 

kvinne anmelder spill, og er inne på et tradisjonelt sett mannsdominert område, spillverdenen. 

Det kan tenkes at den som opplever at dette er en trussel kan få et behov for å ty til hetsende 

ytringer i et forsøk på å opprettholde sin egen kjønnsbaserte status. Tar man igjen 
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utgangspunkt i Berdahls teori (2007:643-645) om at sosial status stratifiseres i et system 

basert på et kjønnshierarki, og at dette kjønnshierarkiet fortsatt står relativt sterkt i 

spillverdenen, kan det tenkes at dette skaper insentiver til å definere og forsvare sosial status 

ut fra kjønn. 

 

Berdahls ideer om kjønnshierarki og trussel av kjønnsbasert status er med på å skissere et 

bilde av hvordan kjønnet og seksualisert hets og trakassering kan skje innenfor en strukturell 

ramme. De ubehagelige ytringene journalistene får i sin innboks har ikke nødvendigvis blitt 

dannet i et vakuum, men de henger sammen med konteksten rundt. En kompleks kontekst 

som blant annet kan sies å være preget av et tilspisset ytringsklima i den norske 

offentligheten. 

 

5.2 Temaer som trigger 
I den offentlige debatten er det alltid noen temaer som skaper ekstra høy temperatur. Enten 

det er i kommentarfeltene, nyhetsmediene eller i innboksen til ulike meningsytrere. 

Forskningen som er gjort på dette feltet (Hagen, 2015; Enjolras mfl., 2014; Eggebø mfl., 

2016) viser at disse temaene trigger reaksjoner på flere områder i offentligheten. Temaene 

kan bl.a. dreie seg om asyl – og innvandringspolitikk, Midtøsten, likestilling og feminisme. 

Flere av informantene forteller også om hvordan Israel-Palestina-konflikten er et tema som 

gjør mange lesere veldig provoserte.  

 

På spørsmålet om hvilke temaer som genererer mest hetsende tilbakemeldinger, svarer Mari 

meg kontant: ”Alt som handler om Israel og Palestina, der er det rett og slett et hvelv av drit 

som åpner seg” og hun legger til ”det er massivt”. Kristina erfarer at det kommer negativitet 

fra begge sider av konflikten nesten uansett hva hun skriver. ”Hvis jeg skriver om Israel og 

Palestina, så kan jeg få både fra Palestina-venner og Israel-venner på samme sak”. Synne 

forteller om hvilke temaer hun forventer at kan generere mye hets: ”Hver gang noe handler 

om Israel-Palestina-konflikten kommer det mye. Jeg husker at det var en av de første 

gangene jeg fikk virkelig hetsende tilbakemeldinger. Det var en veldig betent sak hvor jeg fikk 

veldig mye, og da kom det fra begge kanter. På samme artikkel ble jeg kalt både jødehore og 

muslimhore”. Israel og Palestina-konflikten er kompleks og ikke minst veldig polarisert. 

Dette gjør at debatten rundt temaet tilspisser seg med steile fronter, noe journalistene får 

merke på kroppen. Synne fortsetter: ”Jeg har dekket ganske mye terror de siste årene, så 
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terror og de klassiske temaene som innvandring og flyktningkrisen er det jeg opplever at det 

blir mest tilbakemeldinger på, også alt som går på feminisme. Det er jo noen av de områdene 

hvor nettrollene trives best, og der er det veldig mange sterke meninger som spriker i alle 

retninger”. 

 

De kvinnelige journalistene jeg snakket med hadde altså en god forståelse av hvilke ulike 

temaer som kunne generere hets og trakassering. ”Hvis jeg er på løpende dekning av 

flykningssaker så kan jeg ofte tenke; nå vet jeg hva som kommer, hva som venter” (Synne). 

Dette var noe de var bevisste på og tok med seg i vurderingene de gjorde. De kan derfor 

lettere forberede seg på det som kommer, og på den måten kan det tenkes at virkningen av 

hetsen de mottar kan avta noe. Likevel er det ikke alltid noen systematikk i hvilke temaer 

som kan trigge. Selv om de har en god forståelse av hvilke temaer som er brennbare, kan det 

likevel være vanskelig å forutse. Noen ganger kan man bli overrasket, slik Synne forteller 

om:  

 

Jeg husker spesielt i forbindelse med en sak jeg skrev, kanskje særlig fordi det var så 
overraskende for meg at nettopp denne saken gjorde at jeg fikk så mye hets. Jeg skrev 
om en landsby i Kosovo hvor det var høy arbeidsledighet og ekstrem fattigdom. 
Saken handlet om den landsbyen, men også med bakgrunn i at det kom veldig mange 
fra Kosovo til Tyskland da, som gjorde at den var inne på flyktningproblematikken 
eller asylsøkerbølgen fra Kosovo. Men saken og hovedinngangen var jo om noen som 
hadde det skikkelig ille. Det handlet jo ikke om Norge, så den var jeg veldig 
overrasket over at det kom veldig mange hatefulle meldinger om. Det var blant annet 
en fyr som skrev at han håpet at jeg dro tilbake dit for å bli voldtatt. (Synne) 

 

Synne skriver en sak om et tema hun i utgangspunktet ikke anser som så brennbart, men 

likevel opplever hun å motta hatefulle meldinger, noe som kan være med på å gjøre ytringen 

enda mer hardtslående. Kanskje blir effekten av det negative hun opplever mer merkbar 

nettopp fordi det er så uventet. Overraskelsen ved en slik opplevelse Synne snakker om er en 

av flere faktorer som kan bidra til at det skjer en ytringsskade. Som tidligere nevnt er et 

sentralt aspekt ved en ytringsskade hvordan det uventede ved hets og trakassering er med på å 

sette den som opplever det ut av spill (Butler, 1997:4). I Synnes tilfelle vil jeg argumentere 

for at det å ha kunnskap om hvilke temaer som kan trigge hets og trakassering kan virke på to 

måter. På den ene siden gjorde det at hun lettere kunne forberede seg på det som kunne 

komme hvis hun skrev om et typisk triggertema. På den andre siden kunne det føles mer som 



 54 

et sjokk hvis hun opplevde å få ubehagelige kommentarer på et tema hun ikke i 

utgangspunktet anså som et typisk triggertema.  

 

Likevel vil jeg si at denne kompetansen rundt triggertemaer som de kvinnelige journalistene 

sitter med, er en ressurs når det gjelder å navigere gjennom erfaringer med hets og 

trakassering. På denne måten kan de ha muligheten til å forberede seg til en viss grad på hva 

som kan komme. Denne kunnskapen om triggertemaer er etter min mening nyttig når det 

gjelder bruken av strategien å stålsette seg, som jeg skal komme tilbake til i kapittel 6. 

 

5.3 ”Vi venter på deg utenfor jobben” - Erfaringer 
med trusler 

Noen av kvinnene jeg snakket med fortalte at de hadde mottatt trusler. Truslene kunne være 

av en nokså direkte karakter, men også mer indirekte ved at ordlyden kunne oppfattes som 

truende. Grunnen til at trusler kan være vanskelig å forholde seg til, henger sammen med at 

man aldri kan være helt sikker på om den eller de som har kommet med truslene vil gjøre 

alvor av dem eller ikke. Ikke bare er trusler ubehagelige, men fører ofte med seg en sterk 

følelse av ubehag og frykt hos den som mottar trusselen.  

 

Vilde forteller meg om en hendelse hun husker godt. ”Jeg hadde skrevet om bombingen av 

en by i Nord-Afrika, en helt streit nyhetssak med noen sitater fra en kvinnelig politiker, bare 

ren gjengivelse, ikke argumenterende. Og da kom det en rekke mailer”. E-postene kom til 

adressen som var tilknyttet avisa som saken ble publisert i. Hun forteller at det er én mann 

som står bak e-postene og at tonen i e-postene eskalerer i løpet av kort tid. ”I starten så var 

det humor, og så ble det bare mer og mer drøye beskrivelser av hvordan han skulle partere 

meg og den kvinnelige politikeren, ett og ett øyelokk. Veldig detaljert”. Disse ytringene kan 

defineres som trusler. Samtidig har avsenderen henvendt seg gjentatte ganger til samme 

person, noe som er et av kjennetegnene i Nilsens (2014) definisjon av hatprat. Det sier noe 

om avsenders ønske om å skape utrygghet, frykt og angst hos mottaker ved å være pågående 

og tvinge mottakeren til å forholde seg til at henvendelsene gjentar seg. Avsenderen retter de 

hatefulle kommentarene mot Vilde, og innholdet er ment å appellere til hennes følelser på en 

negativ måte. Nilsen argumenterer for at svekket selvbilde og verdighet kan være noen av 

konsekvensene for ofrene i slike tilfeller (2014:103). Utsagnene i disse e-postene er også 
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truende. Det kan være at avsender ønsker at trusselen skal gå utover hvordan mottakeren ser 

seg selv. Selv om hendelsen gikk inn på henne, ga hun ikke uttrykk for at det hadde preget 

selvbildet og verdigheten hennes nevneverdig.  

 

Vern mot trusler er nedfelt i straffeloven § 263 (2005) og lyder som følger: ”Den som i ord 

eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å 

fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år”. I lovteksten finner vi ordet 

frykt, og det er nettopp denne frykten som er mest skadelig for den som opplever å bli truet. 

Vilde forteller om da hun, ved en annen anledning, opplevde å bli truet på jobb: ”Jeg hadde 

skrevet en sak, og da fikk jeg en mail hvor det stod ’Vi venter på deg utenfor jobben’, og ’Du 

skal passe deg’. Jeg jobbet til kl. ett den natta, så det var ikke så kult akkurat. Jeg sa ifra til 

sjefen min, og vi ble enige om at jeg skulle ta taxi hjem, og at den skulle komme rett utenfor 

bygget”. Hun opplever det som såpass over streken at hun kontakter sjefen sin med en gang. 

For henne har dette gått over en grense og hun føler at det ikke kan ignoreres.  

 

Vilde beskriver følelsen av ubehag som kommer i forbindelse med en trussel. Ubehaget kan 

skyldes at det oppstår en usikkerhet rundt hvorvidt trusselen er reell eller ikke. Det var 

usikkerheten som gjorde at Vilde valgte å ta taxi hjem fra jobben sent den kvelden og ikke 

ville ta sjansen på noe annet. Dette kan sees som et utslag av at ubehaget og redselen blir 

kroppsliggjort. En opplevelse av utrygghet som dette gjør at handlingsrommet hennes 

innskrenkes og hun endrer sin kroppslige praksis ved å ta taxi rett utenfor døren til 

arbeidsplassen, noe hun vanligvis ikke ville gjort i denne sammenhengen. Dette henger 

sammen med at trusler om seksualisert vold kan ramme kvinner sterkere og på en annen måte 

enn menn. Kroppslige erfaringer er sentrale i forståelsen av hvem man er og de minnene man 

har fra tidligere opplevelser. Kroppsliggjorte minner som dette betegner hvordan vi husker 

gjennom kroppen. Dette kan være med på å forklare hvordan menn og kvinner kan oppleve 

fare på forskjellige måter (Flemmen, 1999:207-208). Det kan tenkes at trusler om seksualisert 

vold kan oppleves som mer abstrakt og urealistisk for en mann, mens det for en kvinne vil 

kunne oppleves som en mer sannsynlig risiko. Kvinner lever med en konstant visshet om at 

dette er noe som kan ramme en. Det kan henge sammen med at kvinner er betraktelig mer 

utsatt for seksuell vold enn menn (Thoresen og Hjemdal, 2014:129). Ser man på trusselen 

Vilde mottok som et traumatisk kroppsminne, kan det forklare hvorfor opplevelsen virker 

begrensende på hennes frie bevegelsesrom (Flemmen, 1999:208). Det er noe som forstyrrer 

hennes spontane handlinger, og fører til at hun endrer sitt handlingsmønster ved å ta en taxi 
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hjem fra jobb. På bakgrunn av dette vil jeg argumentere for at ytringsskaden som har skjedd i 

Vildes tilfelle er relativt alvorlig.  

 

E-postene som Kristina fortalte om tidligere i kapittelet, hvor avsender hadde skrevet at hun 

burde vært henrettet på Akershus festning sammen med de andre norske nazistene, og at hun 

ikke burde ha livets rett, kan også anses som trusler. Selv om avsenderen påstår at dette kun 

er et ønske og ikke en trussel, er det vanskelig å ikke oppfatte e-postene som truende. Etter 

denne opplevelsen valgte også Kristina å melde fra til sin nærmeste leder. Det samme gjaldt 

Vilde, hun forteller videre om hvordan hun reagerte den kvelden hun fikk trusselen på jobb: 

”Jeg ville anmelde det, så jeg videresendte mailene til min nærmeste sjef, redaksjonslederen, 

og så anmeldte ledelsen det for meg”. Begge beskriver denne kontakten med sin nærmeste 

sjef i etterkant som verdifull. I Vildes tilfelle hadde hun umiddelbart muligheten til å 

diskutere dette med en annen, og sammen kom de frem til at å ta taxi hjem var det mest 

komfortable alternativet i den situasjonen. Vilde måtte ikke sitte alene og lure på om det var 

en realitet bak de truende ordene. En slik støtte fra overordnede vil kunne ha en 

avdramatiserende og beroligende effekt når man står midt oppi det. Konsekvensene av å 

motta en trussel blir kanskje derfor mindre om man klarer å bygge ned ubehaget i ettertid 

gjennom å kunne snakke med f.eks. arbeidsgiver om det.  

 

5.4 Arbeidsgivers rolle 
Å kunne involvere arbeidsgiver virker å være viktig for mange av kvinnene jeg har snakket 

med. Dette fordrer at det eksisterer gode rutiner i norske aviser når det gjelder å melde fra om 

hets og trusler. Tidligere forskning (Hagen, 2015) viser at nettopp det å kunne ta ubehagelige 

opplevelser videre til ledelsen bidrar til at erfaringer med hets og trusler kan føles lettere å 

takle. Arbeidsplassen kan fungere som en motvekt og gir kvinnene en følelse av å bli hørt og 

at problemet blir tatt alvorlig. Samtidig slås det fast i Hagens studie at rutinene for varsling 

og oppfølging av hets i de forskjellige riksdekkende avisene varierer. For eksempel svarer en 

tredjedel av deltakerne ”i noen grad” at de er fornøyde med arbeidsgivers håndtering sist de 

opplevde hets eller trusler. 13 prosent svarer ”ikke i det hele tatt”, mens 24 prosent svarer ”i 

stor grad” og 11 prosent svarer ”i svært stor grad”. Denne studien gjaldt, som nevnt tidligere, 

både redaktører og journalister av begge kjønn, men det er likevel en god indikator på 

hvordan oppfatningen av arbeidsgivers rolle kan være varierende. Det kan altså ut fra dette 
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virke som en del journalister fortsatt etterlyser en systematikk i støtten de får fra ledelsen der 

de jobber (Hagen, 2015:89-90).  

 

Blant de kvinnene jeg snakket med var opplevelsene også delte. Noen visste godt hva de 

skulle gjøre dersom de opplevde noe som var ubehagelig: ”Det finnes rutiner, men man er jo 

avhengig av at journalistene sier ifra til noen. Sånn som de som har opplevd trusler, da er det 

jo ganske klare regler for hva man skal gjøre og når ting skal anmeldes” (Synne). Andre 

savnet bedre rutiner på arbeidsplassen, spesielt når det gjaldt informasjon om hva de skulle 

gjøre hvis de opplevde hets og hvilke prosedyrer for å anmelde som fantes. Vilde forteller om 

rutinene for varsling og oppfølging i en stor norsk avis: ”Det burde helt klart være litt mer 

bevissthet rundt det. I redaksjonen burde man har en sånn slags plakat som opplyser om hva 

man kan gjøre hvis man opplever å bli truet eller sånne ting”. Kristina etterlyste mer 

informasjon om juridiske muligheter: ”Det burde være informasjon om hvilke juridiske 

punkter som kan være aktuelle. Fordi det brukte jeg litt tid på å finne ut av. Jeg kontaktet en 

jurist jeg kjenner og spurte om råd, men det burde jeg jo egentlig ha fått fra arbeidsgiver. Jeg 

lurte på det, siden det jeg hadde fått ikke var trusler, men mer sjikane. Jeg måtte selv gå inn i 

lovverket”. 

 

Vilde og Kristina utrykker et ønske om klarere rutiner og mer informasjon om hvilke 

muligheter de har til å anmelde og følge opp ubehagelige opplevelser med hets og 

trakassering. I og med at journalister kan ha ulike arbeidskontrakter og derfor være tilknyttet 

flere mediebedrifter samtidig, kan relasjonen til arbeidsplassen og kjennskapen til rutinene 

naturlig nok variere. Ifølge arbeidsmiljøloven (2005, § 3-1) er bedrifter pålagt å ha et skriftlig 

rammeverk for håndtering av trusler, og det skal også finnes kontrollrutiner på dette punktet. 

Ut fra det de kvinnelige journalistene jeg har snakket med forteller, kan det synes som om at 

mediebedriftene bør etterstrebe enda tydeligere og konkrete rutiner rundt denne 

problematikken. Det vil føre til at arbeidstaker kan være godt informert på dette punktet, også 

i forkant av eventuelle hendelser. En slik tydelighet i rutiner kan være med på å senke 

terskelen for å varsle om ubehagelige opplevelser for de ansatte. Det er likevel viktig å 

poengtere at selv om de kunne føle seg usikre på rutinene rundt denne problematikken, 

opplevde de fleste av dem jeg snakket med at de ble møtt med forståelse og støtte fra 

nærmeste leder hvis de valgte å fortelle om ubehagelige opplevelser. Så selv om rutinene 

kunne oppleves som litt uklare, var kontakten med ledelsen like fullt en ressurs: ”Det har 

vært veldig bra når jeg har sagt ifra, jeg har jo videresendt ubehagelige ting til min leder, 



 58 

som har tatt tak i det og har fått sperra ute de som er verst. Og det er jo litt betryggende da” 

(Mari).  

  

5.5 Følelse av ubehag og frykt 
De kvinnelige journalistene reagerer på mange ulike måter, med frykt, sinne, nysgjerrighet, 

humor, avmakt og tomhet. De kan sitte med en følelse av at de er helt alene om det de 

opplever og at det er vanskelig å snakke om disse opplevelsene. Ofte kan det komme mange 

følelser på en gang, og reaksjonsmønstrene kan endre seg fra gang til gang. Selv om disse 

følelsene og reaksjonsmønstrene kan variere, er det nettopp dette som driver og motiverer de 

strategiene som de kvinnelige journalistene tar i bruk. Kvinnenes tanker om hvordan de 

reagerer på den hetsen de opplever er sentrale i forståelsen av hvordan strategiene for 

håndtering av hets og trakassering blir til.  

 

Mari jobber i en riksdekkende norsk avis og forteller om ubehaget hun kan føle på hvis hun 

er alene på vakt og får tilsendt ubehagelige kommentarer myntet direkte på henne: ”Det 

kommer an på om det er flere der som jeg kan snakke med det om og le det vekk og sånt. Men 

når man sitter helt mutters alene midt på natta og får tilsendt ’Sitter du der og onanerer med 

et IS-flagg?’... Jeg kunne le av det etterpå, men akkurat der og da så kjente jeg på at jeg satt 

der alene. Jeg husker at jeg følte det var ubehagelig”. På bakgrunn av kvinnenes erfaringer 

kunne det tyde på at det var visse situasjoner som gjorde det ekstra ubehagelig å motta hets. 

Det å være alene på jobb sent på kvelden, som Mari forteller om over, er et eksempel på en 

slik situasjon.  

 

Ubehaget kan vokse i størrelse når man er alene og mottar en ubehagelig melding på denne 

måten. Hagen (2015:23) poengterer at dette ubehaget kan bli til en fysisk størrelse man kan ta 

med seg inn i ens egen private sfære, inn i hjemmet. Kristinas utsagn peker i retning av dette: 

”Etter at han fyren sendte meg de ekle mailene nå nylig, så har jeg tenkt at jeg er veldig glad 

for at jeg ikke har navnet mitt på ringeklokka. Selv om jeg tviler på om det ville skje noe, så 

føles det litt trygt. Sånn sett så påvirker det meg litt i det private”. Kristina er opptatt av at 

ingen kan vite hvor de skal ringe på for å få tak i henne utenfor der hun bor. Her har hun tatt 

et bevisst valg, og har med vilje fjernet muligheten for at noen fysisk sett skal kunne nå helt 

inn i hennes private sfære. Hun reflekterer videre: ”Det er en forskjell på de rasjonelle 
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tankene rundt det og de emosjonelle tankene. (…) det er mer et ekstra forbehold. Jeg kjenner 

meg mer trygg i meg selv når jeg ikke har navnet mitt på ringeklokka”. 

 

5.6 Reaksjonenes endring over tid 
”Man har jo alltid vært klar over at journalistyrket ikke er så populært, men man har aldri 

trengt å ta det innover seg i like stor grad som nå. Nå må du være en tykkhudet og hardhaus 

type da” (Vilde). 

 

Hvordan man reagerer på hetsende og trakasserende tilbakemeldinger kan forandre seg over 

tid. Mange av de kvinnene jeg snakket med fortalte om hvordan de opplevde det å motta 

ubehagelige kommentarer som nyutdannet og uerfaren journalist: ”De første gangene hadde 

jeg veldig behov for å bearbeide det og gikk og tenkte veldig mye på det” (Julia). En annen 

fortalte hvordan hun følte at hennes reaksjonsmønster hadde forandret seg med tiden: ”Da 

jeg først begynte, og oppdaget kommentarfeltet, så tok jeg til meg hver eneste kommentar, 

men etter ca. ett år, så begynte jeg å bry meg litt mindre. Nå kan jeg til og med le litt av det. 

Man får litt tykkere hud rett og slett” (Anna). Her kan man som nyutdannet journalist ha 

ulike utgangspunkt. Mange av de kvinnelige journalistene snakket om hvordan de, da de var 

nyutdannede og uerfarne, kunne oppleve hetsende og trakasserende kommentarer som 

ekstremt ubehagelige og problematiske, men at det over tid har blitt lettere å sile dem ut og 

ikke la seg bli så påvirket av det. ”Jeg forholder meg til det på en annen måte, av og til når 

jeg har lest opp noe for venninner hvis jeg får noe usaklig greier, så spør de: ’oi, hva får det 

deg til å føle’, og da blir jeg bare sånn: jaja”. Da Julia fortalte meg dette trakk hun på 

skuldrene for å vise at det har skjedd en endring i hva slags effekt hetsen kan ha på henne nå. 

Hun fortsetter: ”Jeg er en av de som liker å bli likt, men så har jeg funnet ut at hvis jeg skal 

være journalist så er det ikke alltid sånn det fungerer nødvendigvis. Så jeg vil ikke si at jeg 

har så voldsomt behov for å bearbeide noe nå.” (Julia). Mari hadde også inntrykk av at dette 

var noe som hang sammen med erfaring, men også alder: ”Man er definitivt mer rusta for det 

jo mer erfaren og jo eldre man blir. Det er jo ikke så kult å være 22 år og få høre at du er 

helt ubrukelig hver gang du skriver en artikkel”. 

 

Hvor mye skal man egentlig tåle når det gjelder hets og trusler? Hvis det går en grense, hvor 

går den? I det offentlige ordskiftet debatteres det rundt disse spørsmålene. I sitt arbeid stiller 

Hagen (2015:104-105) spørsmål om denne debatten egentlig er en avsporing, og om det hele 
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kun dreier seg om et definisjonsspørsmål om ubehag for hver enkelt. I denne studien kommer 

det frem at nærmere en tredjedel av norske journalister og redaktører mener at hets og trusler 

kan tolereres, med andre ord at grensen skal tøyes. Altså står oppfatningen om at journalister 

skal tåle mye og være tøffe fortsatt ved lag. Vilde reflekterte rundt dette: ”Det er definitivt et 

ideal at man skal være tykkhudet og litt sånn tøff i trynet. At man skal synes det skal være kult 

å få litt sånn tyn. Og det er kanskje litt derfor jeg ikke ropte så høyt om det i starten”. I 

hennes tilfelle var denne oppfatningen, om at en journalist bør være tykkhudet og tåle det, 

noe som påvirket henne den første gangen hun opplevde å motta hets: 

 

Jeg antok at dette var så vanlig at jeg ikke snakket med noen om det. Jeg tenkte at 
sånne mailer får alle. Men kanskje jeg overvurderte hvor vanlig det var da jeg var ny i 
gamet. Jeg tror også at hvis jeg hadde snakket veldig mye om det i starten, så hadde 
jeg kanskje på en måte blitt reddere. Men når jeg snakker om det nå, noen år etterpå, 
så skjønner jeg at det var ganske alvorlig. (Vilde) 

 

Hun tenker litt annerledes rundt hendelsen nå når det har gått noen år, enn hun gjorde den 

gang. Ved å snakke om det i ettertid skjønner hun at hendelsen og de kommentarene hun 

mottok faktisk var ganske ille. Da hun var helt nyutdannet og hadde jobbet som journalist i 

kort tid trodde hun at dette var noe som alle opplevde hele tiden og at hun burde tåle det. 

Dette tykkhudet-idealet som hun snakker om, medvirket til at hun tenkte det var en del av 

jobben og derfor ikke sa ifra til noen, verken ledelsen eller kollegaer. Vilde reflekterer også 

rundt hvordan dette kunne henge sammen med bevissthet rundt temaet: 

 

Det var veldig lite snakk om det på den tiden. Det var litt sånn dumt kanskje, jeg tror 
ikke hets mot kvinner var kommet helt opp i den offentlige debatten enda. Det var 
ikke så veldig mye bevissthet rundt det da, verken for meg selv eller i redaksjonen. Så 
jeg fikk aldri noe inntrykk av at andre også hadde opplevd noe sånn lignende greier. 
(Vilde) 

 

Vilde gir uttrykk for at dette har vært en endringsprosess for henne selv: ”Nå har jeg blitt 

mer bevisst og kastet av meg den stoltheten og tanken om at dette skal jeg tåle. At jeg har 

blitt litt mer sånn: nei, jeg skal ikke tåle sånne ting, det er ikke en del av hverdagen. Det er så 

fort gjort å gå rundt og begynne å normalisere ting som ikke er greit”. Altså kan endring 

over tid forløpe på ulike måter avhengig av hvilket utgangspunkt man har. På den ene siden 

kan det som Julia og Anna forteller om være en prosess der man går fra å ta alt innover seg i 

starten av karrieren, til å bli mer tykkhudet etter hvert som tiden går og man får mer erfaring 
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til å takle det. Så kan det på den andre siden forløpe slik som Vilde forteller, at grensen for 

hva hun tror hun må tåle flytter seg i motsatt retning ettersom hun får mer erfaring som 

journalist. 

 

Det er viktig å nevne at hvor man setter grenser og hvordan reaksjonene endrer seg over tid 

naturlig nok henger sammen med hvem man er, muligheten man har til å håndtere den 

ubehagelige situasjonen og hvor alvorlige og hyppige opplevelser man har hatt tidligere. 

Likevel er det interessant å se hvordan disse reaksjonsmønstrene kan variere, og hvordan 

tidsperspektivet kan være med å spille en rolle. Ut fra det de kvinnelige journalistene har 

fortalt er det tydelig at endringsprosessen i hvordan de reagerer kan forløpe på ulike måter. 

Noen hovedtendenser kan likevel trekkes frem. Ettersom tiden har gått og de har fått mer 

erfaring er det tydelig at flere av de kvinnelige journalistene føler at de ikke så lett lar seg 

affisere av hets og trakassering som de gjorde da de var nyutdannede. Det betyr ikke at de 

godtar det, men det kan tenkes at de har blitt litt mer tykkhudet med tiden slik at ikke alt går 

like lett inn på dem som det kanskje gjorde før. Endringsprosessen kan også forløpe på den 

måten at de i utgangspunktet som nyutdannet har en oppfatning om at hets og trakassering er 

noe de som journalister bare må tåle og nærmest anse som en del av jobben. Men ettersom 

tiden går og de får mer erfaring så begynner de å tenke at dette ikke bør være en del av 

hverdagen, og at det ikke bør normaliseres. Endring i reaksjonsmønster skjer altså i takt med 

tiden og erfaringene man gjør seg som journalist. Det er blant annet denne endringen som kan 

åpne opp for flere av de kvinnelige journalistenes håndteringsstrategier som omtales i neste 

kapittel. 

 

5.7 Oppsummering  
Gjennom erfaringene til de kvinnelige journalistene kommer det frem at mange har opplevd 

det som klassifiseres som kjønnet og seksualisert hets og trakassering. Ved å bli kalt ulike 

negative kjønnsord blir de utsatt for objektivering (Nussbaum, 2010) og påføring av skam 

(Ås, 1979). Det uventede og hardtslående ved en slik opplevelse kan føre til tap av kontroll 

over situasjonen, noe som kan betegnes som en ytringsskade (Butler, 1997:4). Denne 

ytringsskaden kan føre til at den rammede opplever å bli satt ut av spill og ender opp med å 

bli overrasket over sin egen reaksjon. Ut fra den hetsen de kvinnelige journalistene opplevde 

kan man argumentere for at de blir tolket inn i en kjønnet ramme som kvinner (De Beauvoir, 

1949:35). 
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De kvinnelige journalistene hadde kunnskap om hvilke temaer som var såkalte triggertemaer. 

Typiske triggertemaer de trakk frem var Israel-Palestina-konflikten, innvandring, 

flyktningkrisen og feminisme. Disse temaene klassifiseres også i tidligere forskning (Hagen, 

2015; Enjolras mfl., 2014; Eggebø mfl., 2016) som temaer som kan anses som brennbare. Det 

kunne virke som at kunnskap om slike triggertemaer på den ene siden gjorde at de lettere 

kunne forberede seg på eventuell hets som kunne komme hvis de skrev om et typisk 

triggertema. På den andre siden virket det som at det føles mer som et sjokk hvis de opplevde 

å få ubehagelige kommentarer på et tema de ikke i utgangspunktet anså som et typisk 

triggertema.  

 

Noen av kvinnene har erfaringer med å motta trusler. De beskrev disse opplevelsene som 

veldig ubehagelige, og de kunne reagere med frykt. Denne frykten og uvissheten om truslene 

var reelle eller ikke førte til at de måtte ta forbehold utenom det vanlige. I disse tilfellene kan 

det argumenteres for at det har skjedd en ytringsskade som er kroppslig forankret, og som 

kan sies å være med på å innskrenke handlingsrom og endre deres kroppslige praksis. 

Kvinnene som mottok trusler meldte umiddelbart fra til arbeidsgiver og opplevde støtten fra 

lederen som positiv. Rutinene for å melde inn både trusler og hets til arbeidsgiver kunne på 

noen arbeidsplasser være uklare. Det kan tenkes at gode rutiner for dette vil bidra til at flere 

melder ifra, noe som kan være positivt for arbeidsplassen. Til tross for varierende rutiner var 

de kvinnelige journalistene jevnt over fornøyde med den kontakten de hadde med 

arbeidsgiver og den støtten de fikk hvis de meldte fra om ubehagelige situasjoner.  

 

Ettersom de fikk mer erfaring som journalister var det flere som fortalte at hetsende og 

trakasserende meldinger ikke gikk like hardt inn på dem som det kunne gjøre da de var 

nyutdannede. De fleste kunne fortelle at de hadde gått gjennom en endringsprosess når det 

gjaldt reaksjonsmønstrene i forbindelse med hets og trakassering. En slik endringsprosess 

kunne også innebære å gå fra å tro at hets og trakassering var noe en journalist bare måtte tåle 

som en del av yrkeshverdagen, til å få en holdning om at dette er noe de ikke skal finne seg i 

eller på noen måte normalisere.  
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6 De kvinnelige journalistenes 
håndteringsstrategier 

I dette kapittelet vil jeg ut fra de kvinnelige journalistenes erfaringer forsøke å identifisere 

noen håndteringsstrategier som kvinnene, som følge av å ha blitt hetset, tar i bruk i sin videre 

deltakelse i den offentlige debatten. De identifiserte strategiene betegner hvordan 

journalistene håndterer situasjonen når det kommer hetsende meldinger i innboksen og de 

opplever følelsesmessige reaksjoner på det som skjer. De kvinnelige journalistene jeg snakket 

med har mange ulike opplevelser og tanker rundt erfaringene sine. Selv om opplevelsene er 

forskjellige, er det mulig å identifisere noen strategier som er felles for disse kvinnene. Slike 

strategier blir viktige i møte med noe så i utgangspunktet uhåndterlig som hets og 

trakassering. I sin bok skriver Hagen (2015) om motstrategier og hvordan journalister og 

redaktører tar i bruk disse for å begrense omfanget av ytringsskadene, og gjør hatet mindre 

virkningsfullt. Her er det også snakk om strategier som tas i bruk for å håndtere eller 

motvirke vanskelige situasjoner knyttet til hets og trakassering.  

 

Jeg vil argumentere for at håndteringsstrategiene i denne oppgaven kan sies å være utledet fra 

kroppslige erfaringer og de følelsene som kommer med en gang eller i etterkant av en 

ubehagelig hendelse. I tillegg til dette spiller også erfaring inn på hvordan man velger å 

handle. I noen tilfeller reflekterer kanskje aktøren grundig rundt hva som kan være riktig 

måte å håndtere situasjonen på. Mens i andre tilfeller skjer kanskje håndteringen mer 

spontant uten så mye refleksjon i forkant. Mye av det man foretar seg og tenker i en 

problematisk situasjon kan skje uten så mye fokus på at man faktisk foretar seg noe aktivt for 

å håndtere situasjonen. 

 

De kvinnelige journalistene kan også benytte seg av strategiene i en kombinasjon. Det vil si 

at de kan gjøre bruk av ulike strategier samtidig. Strategiene de utvikler for å håndtere hets og 

trakassering henger også sammen med hvem de tror står bak hetsen. De inntrykkene og 

spørsmålene om avsender som de sitter igjen med har mye å si. Er det en person som 

potensielt kan være farlig? Er vedkommende gal? (Hagen, 2015:136). Slike spørsmål er det 

svært vanskelig å få svar på i disse situasjonene, og det er nettopp kanskje uvissheten som 

gjør at det kan være så vanskelig å håndtere.  
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De ulike strategiene kan ha forskjellige formål, og det vil alltid være en grunn til at de 

kvinnelige journalistene benytter seg av dem. Strategiene oppstår fordi opplevelser med hets 

og trakassering ikke er et engangstilfelle, men det skjer gjentatte ganger. Derfor kan det 

oppstå et behov for å håndtere dette på ulike måter. Det kan være for å forsøke å unngå hets 

og trakassering, eller begrense omfanget av ytringsskaden. Blant de kvinnelige journalistene 

eksisterer det fellestrekk som gjør det mulig å identifisere noen hovedstrategier som går igjen 

hos flere. I løpet av presentasjonen av strategiene som har blitt identifisert, vil jeg også 

reflektere rundt kvinnenes formål med bruk av strategiene, og hva som kan sies å være 

strategienes funksjon i den sammenhengen der de har blitt brukt. 

 

Den første strategien har jeg valgt å kalle invitasjon til dialog, som er å sende et svar tilbake 

til hetseren for å formidle at slike meldinger ikke er greit og forsøke å få i gang en dialog med 

vedkommende. Formålet med en slik strategi er for det første å si ifra om at slike meldinger 

er problematiske og ubehagelige for journalisten selv. For det andre kan en slik tilnærming 

oppklare eventuelle misforståelser og være med på å menneskeliggjøre journalisten for 

avsenderen av den hetsende meldingen. Noen av kvinnene forteller også at de ønsker å 

invitere til dialog for å løfte problemet frem i lyset og unngå at avsenderen blir sittende å rope 

i et ekkokammer. Noen fokuserer også på at de som journalister har et ansvar for å føre en 

dialog med leseren så langt det er mulig og forsvarlig.  

 

Den andre strategien er å stålsette seg. Dette henger sammen med at journalisten har 

erfaringer med hvilke temaer som bruker å generere mest hetsende og trakasserende 

meldinger. Derfor er de til en viss grad forberedt på hva som venter dem hvis de skriver om 

et såkalt brennbart tema. De forbereder seg derfor mentalt og kan i forkant av å publisere noe 

reflektere rundt hvilke eventuelle tilbakemeldinger som kan komme. For noen kan dette gjøre 

det lettere å takle den påkjenningen det kan være å motta hetsende meldinger. 

 

Vinkling og selvbegrensning er den tredje strategien jeg har identifisert. I denne 

sammenhengen betyr dette at journalistene kan føle at frykten for å få hetsende 

tilbakemeldinger kan påvirke hvordan de velger å skrive og vinkle en sak. I ytterste 

konsekvens kan det også påvirke hvilke temaer de velger å skrive om, og det kan føre til at de 

ønsker å begrense seg. 
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Den fjerde strategien er å anmelde til politiet. Det kan være mange grunner til at man ønsker 

å anmelde en ytring til politiet. For noen kan det være en prinsipiell sak for å vise at man ikke 

bare tar imot, men heller vil signalisere at slike ytringer ikke skal godtas. Et ønske om at 

avsenderen skal straffes kan også være en motivasjon. Å anmelde kan ha en innflytelse på 

hvordan man forholder seg til hendelsen i ettertid. Følelsen av å ha tatt kontroll over 

situasjonen kan være oppløftende for den som har blitt rammet. Samtidig kan møtet med 

politiet i slike saker være følelsesmessig vanskelig, noe som gjør at mange kvier seg for å 

anmelde hatefulle ytringer.  

 

Den femte og siste strategien jeg har identifisert er ufarliggjøring. Altså å se på de hetsende 

meldingene de mottar med en viss distanse og humor. Det å kunne le av meldingenes drøye 

karakter, kanskje sammen med andre, og se på det som noe absurd var for mange av 

kvinnene en viktig strategi. Her er formålet å få kontroll på situasjonen gjennom å fjerne seg 

fra kommentarene og legge de bak seg ved å redusere de ned til ubetydelig støy. 

 

6.1 Invitasjon til dialog 
Å svare vedkommende tilbake og invitere til dialog og diskusjon var en strategi som flere av 

kvinnene benyttet seg av. Fordi mange opplevde å få anonyme e-poster var det ikke alltid 

mulig å svare tilbake. Likevel var det ifølge kvinnene jeg snakket med overraskende mange 

som skrev til dem med fullt navn og legitime e-postadresser. På denne måten ble det altså 

mulig for journalistene å sende et svar i retur til avsender.  

 

I noen tilfeller viste det seg å være positivt fordi de kunne få i gang en dialog eller diskusjon 

med personen som hadde skrevet hetsende meldinger. Disse dialogene kunne bidra til å 

oppklare argumenter og nyansere diskusjonen, og journalisten kunne få muligheten til å 

forklare hva hun hadde skrevet for leseren. I noen tilfeller førte dette til at personen som 

hadde kommet med hetsende utsagn ba om unnskyldning til journalisten. Kanskje kan det 

komme av at journalisten gjennom en dialog fikk vist at det sitter et menneske bak navnet, at 

det ikke bare er noe abstrakt og fjernt som står bak en artikkel i en avis. Dette var tilfelle for 

Mari: ”Jeg har opplevd kanskje fem ganger etter noen ganske ubehagelige mailer at de 

svarer og modererer seg, akkurat som at de ikke hadde forventet at det var noen i den andre 

enden”. Ved å invitere til dialog kan journalistene spille på avsenders samvittighet og empati. 
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Det kan være med på å menneskeliggjøre journalisten, noe som kanskje kan bidra til å vekke 

positive følelser hos avsender.  

 

I redaksjonen der Anna jobber blir journalistene oppfordret til å gå i dialog med leserne. 

Tilstedeværelsen i kommentarfeltet skal være med på å minske avstanden mellom journalist 

og leser. Litt av poenget med oppfordringen er at ikke kommentarfeltet skal bli et slags 

ekkokammer der ingen blir hørt: ”Vi er ganske tilstede i kommentarfeltet. Når vi får kritikk 

så svarer vi, og det er mye debatt som vi gjerne er med i og det tror jeg har en litt 

oppdragende effekt. Det er ikke like lett å være et rasshøl i kommentarfeltet når den du er et 

rasshøl mot faktisk er tilstede i det kommentarfeltet”. Anna oppfatter denne tilnærmingen 

som ganske effektiv. Formålet er å senke temperaturen i kommentarfeltet og vise leserne at 

de ønsker å svare på den kritikken de får. Det kan synes som om Anna mener dette kan være 

med på å motvirke oppblomstringen av hetsende og trakasserende kommentarer i 

kommentarfeltet.  

 

Flere av kvinnene jeg snakket med var fokuserte på at det var viktig å være saklig og 

profesjonell når de oppfordret til dialog med mennesker som hadde sendt dem ubehagelige 

meldinger: ”Hvis man følger opp på en ordentlig måte så blir det som kommer etterpå ofte 

litt bedre fordi jeg tror at folk setter pris på å bli hørt på et eller annet vis. Ofte hvis jeg 

svarer på en mail som er veldig usaklig så kan jeg få tilbake et litt nyansert svar som: ja 

beklager ordbruken, men det viktige for meg er å si…osv.” (Synne). Poenget med at avsender 

i mange tilfeller har et sterkt ønske om å bli hørt eller tatt på alvor er interessant. Synne anser 

det som en god grunn til å starte en dialog, og hun opplevde til og med at det kunne komme 

en unnskyldning. 

 

Erfaringene med å invitere til dialog var veldig varierte hos de kvinnelige journalistene. Det 

kunne bli til en konstruktiv dialog, men det kunne også stoppe helt opp: ”Når det kommer e-

poster som er nedlatende, så svarer jeg tilbake. Da er jeg ikke veldig hyggelig, men prøver å 

være profesjonell i måten jeg svarer på for det må jeg jo være, men jeg får som regel ikke noe 

svar tilbake” (Anna). I tilfeller der avsenderen svarte på invitasjonen til dialog kunne det føre 

til at situasjonen forverret seg, og at journalisten bare måtte avbryte dialogen fordi det ikke 

førte noe steds hen. ”Første gangen svarte jeg at dette her er ikke akseptabel språkbruk, og 

da var det gjort. Da fortsatte han å sende meg masse ubehagelige mailer. Dette var på 

kveldsvakt på en lørdag og da satt han og fulgte med når jeg publiserte en ny sak. Jeg tror vi 
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sendte kanskje to-tre mailer frem og tilbake, og etter det har jeg ikke svart han” (Kristina). I 

dette tilfelle klarer avsenderen å gjøre situasjonen såpass ubehagelig for Kristina at hun må 

avslutte dialogen hun startet. Ved å respondere umiddelbart på en nyhetssak som Kristina har 

publisert klarer han å skape en følelse av at han følger med på hva hun gjør. Dette kan 

nærmest oppleves som en form for forfølging, noe som naturlig nok føles ubehagelig. 

Ubehagelig nok til å gi opp dialogen og trekke seg tilbake. Dette er et eksempel på at 

avsenderen utnytter den oppmerksomheten Kristina gir han til å fortsette å oppføre seg 

ubehagelig ovenfor henne. Han bruker også muligheten han har til å la henne vite at han 

følger med på hva hun skriver. Dette illustrerer hvordan det å invitere til dialog kan slå ut 

begge veier, og hvor uforutsigbart det kan være. 

 

Mari har erfart at det i noen tilfeller ikke nytter å starte en dialog: ”Jeg prøver å svare de 

hver gang, men av og til så er det så usaklig at jeg bare ikke orker”. Mari er ikke alene om å 

motta usaklige mailer:  

 

I første omgang så bør man jo egentlig svare de fleste, men så er det jo sånn at i 
virkeligheten så kan du ikke ta deg tid til å svare på alt. Noen ting er jo kanskje 
åpenbart skrevet av personer som er syke på et eller annet vis, hvor det f.eks. er 
utrolig mange mailer med utgreninger om ulike konspirasjonsteorier, og sånt er det 
veldig vanskelig å svare på. (Synne) 

 

Hele tiden må de kvinnelige journalistene ta en vurdering på om det å svare noen tilbake er 

hensiktsmessig, og om de skal bruke tiden sin på det. Ved å åpne opp for dialog med 

avsender stiller man seg selv i en sårbar posisjon. Muligheten for å få tilsendt flere 

ubehageligheter er der, og man kan sies å være i en veldig uforutsigbar situasjon. Derfor vil 

avgjørelsen om å invitere til dialog være avhengig av om journalisten på det tidspunktet har 

energi til å stå i den konfrontasjonen eller ikke. Sentralt er også vurderingen av hvor mye tid 

av dagen dette skal ta, og hvor mye tankevirksomhet journalisten skal bruke på det.  

 

Strategien kan ha både en intern og en ekstern funksjon. Intern ved at den som har mottatt 

hets kan føle seg bedre ved at dialogen settes i gang, og hvis det blir en positiv dialog så kan 

effekten av ytringsskaden reduseres. Den eksterne funksjonen viser til hvordan flere av 

kvinnene var opptatt av at de hadde et ansvar for å svare tilbake og signalisere til avsender at 

denne typen ytring ikke er noe man godtar og kommer til å la gå.  
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Kristina forteller meg hva hun tenker umiddelbart etter å ha fått en hetsende e-post: ”Min 

første innskytelse er at dette må jeg svare på, jeg kjenner at det er urettferdig. Jeg reagerer 

for å ta kontroll over situasjonen”. Det har skjedd en ytringsskade og Kristina bruker 

invitasjon til dialog-strategien i et forsøk på å ta tilbake kontrollen. ”Hvis jeg ikke reagerer, 

så er det en slags stilltiende aksept. Da sitter de der og sender masse mailer uten å bli hørt, 

og det kan bygge seg opp til et sinne mot media som aldri svarer dem. Derfor mener jeg at vi 

har et ansvar for å imøtegå det, sånn at vi ikke senker terskelen for hva som er greit å si”. 

 

Kristina er her inne på et interessant poeng når hun forklarer hvorfor hun er motivert til å 

svare. Det kan tenkes at dersom man svarer på hetsen kan det være med på å hindre 

oppblomstring av grumsete holdninger, og at farlige einstøinger ikke blir hørt og skvises ut 

av debatten. Nå er ikke poenget at ytringene de kommer med skal tolereres, fordi det å bli 

hørt er ikke det samme som å bli godtatt, men Kristina mener at de skal få møte motstand og 

argumenter og være en del av debatten. ”Det kan bygge seg opp til et hat mot media fordi vi 

aldri svarer dem, på en måte sånn som Breivik som følte seg veldig overhørt”. Kristina 

utrykker altså en bekymring over hva som kan skje hvis de som hetser og trakasserer blir 

møtt med stillhet. Hun fortsetter: ”Veldig mange av de tror jeg er de klassiske, litt ensomme, 

sosialt og emosjonelt frakoblede mennene, gjerne eldre som sitter mye på nett og har et 

behov for å bli hørt, og det er derfor jeg tenker at vi må svare dem”. Her fokuserer Kristina 

på den eksterne funksjonen som invitasjon til dialog-strategien potensielt kan ha. Ekstern på 

den måten at det skal virke preventivt. Det skal komme samfunnet til gode at mennesker som 

sitter med problematiske holdninger og destruktive kommunikasjonsmetoder ikke brenner 

inne med for mye forakt.  

 

Det kan naturligvis diskuteres hvorvidt dette fører til økt forståelse, eller bare økt 

oppmerksomhet rundt de som ønsker å spre hat. Uavhengig av den debatten var Kristinas 

poeng at å invitere til dialog er en del av journalistenes ansvar fordi de befinner seg i den 

posisjonen de gjør. ”Vi er med på å utforme det offentlige ordskiftet, vi må svare dem” 

(Kristina). Her viser Kristina at hun er villig til å ta debatten og forsvare seg på vegne av 

journalister og media. Journalistforakt er absolutt tilstede i samfunnet og kan være en 

medvirkende faktor til at journalister mottar problematiske ytringer i det daglige. Hun gir 

utrykk for at denne ansvarsfølelsen er viktig for henne, og hun mener det er et ansvar alle 

journalister burde være bevisst. Ansvarsfølelsen er en motivasjon for å ta i bruk denne 
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strategien som kan sies å være spesifikk for journalister. De er hele tiden bevisst sitt yrke og 

den rollen de har. 

 

Når invitasjonen til dialog fungerer og det blir en mer konstruktiv diskusjon ut av det eller 

journalisten får en form for unnskyldning, virker det som at dette har en positiv effekt på 

hvordan kvinnene ser tilbake på situasjonen. I Hagens studie (2015:136-138) fortalte noen av 

deltakerne som hadde opplevd hets og trakassering at motstrategien å svare tilbake kunne ha 

en slik positiv effekt. I de tilfellene der det har blitt oppnådd en kontakt og journalisten har 

fått vist at det nettopp sitter et menneske på den andre siden, vil jeg si at konsekvensen av 

ytringen for journalisten kan bli mindre. Det kan virke som at ytringsskaden som inntreffer 

etter man har mottatt en e-post med hetsende innhold, ikke oppfattes som like alvorlig i 

etterkant hvis denne strategien har vært vellykket. På bakgrunn av det de kvinnelige 

journalistene fortalte, vil jeg argumentere for at et viktig formål med strategien invitasjon til 

dialog er å bygge ned følelsen av ubehag og forminske omfanget av ytringsskaden. Samtidig 

kan det også signalisere til avsender at dette ikke er akseptabelt. På en annen side kan denne 

strategien ha motsatt effekt hvis invitasjonen til dialog fører til at situasjonen forverrer seg 

ytterligere. I slike tilfeller kan ytringsskaden få et større omfang, og den som opplever å bli 

hetset kan sitte igjen med en verre følelse enn hun hadde før hun inviterte til dialog. Bruk av 

denne strategien kan derfor for de kvinnelige journalistene være risikabelt, fordi den 

potensielt kan få så varierende utfall. 

 

6.2 Å stålsette seg  
Den andre strategien som ble identifisert, å stålsette seg, henger sammen med refleksjonene i 

forrige kapittel rundt hvordan reaksjonsmønsteret til journalistene kan endre seg over tid. 

Butler (2007) argumenterer for at det å sette ordene inn i en ny sammenheng over tid kan føre 

til at ordene gjør mindre skade. Denne nye sammenhengen kan dannes ved at journalistene 

aktivt reflekterer over hvordan ytringene kan påvirke dem og jobber med å forberede seg. De 

bygger opp en forsvarsmur for å beskytte seg, og det kan være lettere å opprettholde denne 

forsvarsmuren ettersom man får mer erfaring som journalist. Altså kan erfaring med å 

forholde seg til hets og trakassering gjøre at ytringsskaden ikke føles like omfattende som 

den gjør umiddelbart etter at den inntreffer. Sitter man med slik erfaring vil man kanskje 

lettere kunne gjøre bruk av strategien å stålsette seg. Det vil innebære at man forsøker å 

forberede seg på eventuelle ubehagelige kommentarer som kan komme, slik at ubehaget ikke 
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skal bli så stort neste gang de mottar en hetsende meldinger. Altså å aktivt jobbe for å prøve å 

endre måten man tenker rundt det. For mange hang dette sammen med hvor ofte de tidligere 

hadde opplevd å få hetsende tilbakemeldinger, og hvor lenge de hadde jobbet som journalist. 

Synne reflekterer rundt dette: ”Nå har jeg nok blitt litt mer vant til det. Jeg syns det var 

kjemperart og ubehagelig i starten. Noen artikler vet man at nå kommer det til å komme en 

del, og da går det egentlig greit, altså jeg tar det ikke så personlig. Men noen ting reagerer 

jeg jo fortsatt på”.  

 

Flere av kvinnene jeg snakket med fortalte om hvordan det å finne styrke til å takle 

ubehagelige kommentarer var viktig: ”Når det gjelder å forholde seg til den typen hets og 

trusler som går på at du er ung kvinne, så må man kanskje bare få mest mulig pondus og 

trygghet sånn at man klarer å drite i det” (Vilde). Denne pondusen og tryggheten som Vilde 

snakker om, er noe journalistene langt på vei må stå for selv. De må jobbe for at det ikke skal 

gå inn på dem like mye hver gang. Å stålsette seg-strategien har likheter med strategien 

mentalitetsendring som ble identifisert i rapporten ”Erfaringer med digitale krenkelser i 

Norge” (Eggebø mfl., 2016). Mentalitetsendring i denne sammenhengen handler om hvordan 

og i hvilken grad en skal ta krenkende kommentarer innover seg. For de kvinnelige 

journalistene jeg snakket med var denne mentalitetsendringen sentral i arbeidet med å 

stålsette eller forberede seg. Det er altså mulig å påvirke i hvor stor grad en hetsende 

kommentar skal gå inn på en, men for at dette skal være mulig er det noen forutsetninger som 

må være på plass. Disse forutsetningene kan være erfaring, og gjennom erfaring en slags 

form for normalisering. Å klare å normalisere noe så uakseptabelt som hets og trakassering 

høres kanskje usannsynlig ut. Derfor er det viktig å understreke at normalisering i dette 

tilfellet ikke betyr at de aksepterer det. Det innebærer heller at de evner å forberede seg 

tilstrekkelig på hva som kan komme, noe som kan føre til at effekten av de ubehagelige 

ytringene kan avta ettersom de opplever det gjentatte ganger over en lengre periode.  

 

Strategiens formål er å forsøke å forminske effekten den eventuelle hetsen kan ha på en selv. 

Et annet kjennetegn er at dette skjer i forkant av de ubehagelige situasjonene, men samtidig 

fordrer det også at man har opplevd hetsende kommentarer tidligere slik at man har noen 

referansepunkter i forberedelsen. Denne strategien muliggjøres også av at de kvinnelige 

journalistene sitter med kunnskap om triggertemaer. Som nevnt i forrige kapittel kan dette 

bidra til at det blir lettere å forberede seg på hva som eventuelt kan komme hvis de skriver 

om typiske triggertemaer. Altså kan det tenkes at de lettere kan ta i bruk strategien å stålsette 
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seg hvis de innehar både kunnskap om og erfaring med såkalte triggertemaer. I tillegg til 

denne kunnskapen vil jeg argumentere for at dersom journalisten har blitt mer tykkhudet med 

tiden, som følge av erfaring med hets og trakassering, vil det også kunne føre til å stålsette 

seg-strategien blir lettere å ta i bruk.  

 

6.3 Vinkling og selvbegrensning 
Selvsensur kan for mange være et ladet begrep, og noen kan oppleve at det kan være i strid 

med idealet om at man som journalist skal være tykkhudet. Det kan derfor være vanskelig og 

kanskje også direkte flaut for journalister å innrømme at man har eller har vurdert å sensurere 

seg selv fordi man opplever at prisen for å ytre seg blir for høy. Det kan tenkes at de trekkes 

mellom ønsket om å beskytte seg selv og ønsket om å bevare sin journalistiske integritet. Det 

er heller mulig at det kan føre til en form for selvbegrensning eller et økt fokus på vinkling av 

saker som journalistene skriver. Selvbegrensning går ut på at man begrenser seg på ulike 

måter i frykt for negative reaksjoner og hets (Steen-Johnsen, mfl., 2016:48). ”Det er noe som 

går inn på meg som gjør at jeg tenker mye på hvordan jeg uttaler meg og hva slags vinkling 

jeg har på saker. Jeg er for eksempel veldig opptatt av å ikke ha en personlig politisk vinkling 

på det”. Kristina forteller at selv om hun har reflektert rundt dette, har det ikke ført til at hun 

bevisst har unngått visse temaer eller helt har avstått fra å publisere en tekst med et brennbart 

tema. Ingen av de kvinnene jeg intervjuet sa at de bevisst hadde valgt å ikke skrive en sak 

fordi de var redd for å få hetsende og trakasserende tilbakemeldinger. Likevel var de bevisste 

på hvordan det kunne påvirke dem, f.eks. slik som Kristina som var blitt mer klar over at 

vinklingen på nyhetssaker kunne bety noe for responsen hun kunne få tilbake.  

 

Mari forteller om hvordan hun reagerte etter det trykket hun opplevde den første tiden hun 

jobbet i en landsdekkende avis: ”Det var massivt, da merka jeg at jeg begynte å grue meg litt 

til å skrive, fordi det er noe med det å være ny. Jeg ble for eksempel hengt ut på en 

høyreekstrem blogg med navn og bilde, så etter det kjente jeg at jeg gruet meg”. Vilde 

forteller om liknende følelser: ”Jeg har kanskje blitt litt mer nervøs når jeg skal trykke på 

publiser”. I Mari og Vilde sitt tilfelle kan man stille spørsmålet: hvilke konsekvenser kan det 

ha at de gruer seg til å skrive? Her blir begrepet the chilling effect relevant. Dette betegnes 

som en mulig konsekvens av hets, trakassering og trusler, og sikter til hvordan noen kan 

velge å avstå fra å skrive om visse tema fordi påkjenningen av responsen kan bli for stor, og 

er nært knyttet til Langtons (2008) bruk av begrepet silencing. Jeg vil argumentere for at den 
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kjølnende effekten kan virke på andre måter som er mindre drastiske enn å avstå helt fra å 

skrive. Effekten er etter min mening også til stede når journalistene sier at de gruer seg til å 

skrive i frykt for hva som kan komme. Følelser av nervøsitet knyttet til det å skrive en sak 

kan kanskje være med på å påvirke journalistens arbeid uten at det er noe journalisten aktivt 

tenker over. Vildes utsagn kan understøtte dette: ”Jeg tror ikke at det nødvendigvis er sånn at 

man ikke tør å skrive, men jeg tror det har en sånn sakte men sikkert ubevisst 

oppstrammende, selvsensurerende effekt da”. Her er det interessant at Vilde peker på en 

mulig selvsensurerende effekt, og at dette kan skje uten at man tenker så mye over det. 

Nervøsiteten vil altså kunne slå ut på forskjellige måter som det ikke alltid er så lett å være 

klar over for den som opplever det. The chilling effect og påfølgende selvbegrensning vil 

kanskje nettopp kunne være en konsekvens av den nervøsiteten de kvinnelige journalistene 

forteller om. 

 

Tidligere har jeg skrevet om hvordan seksualisert og kjønnet hets kan bære preg av 

objektivering og påføring av skam. Kvinnene jeg snakket med hadde ulike erfaringer med 

hvordan det å bli redusert til kroppslige trekk eller kjønnsord kunne påvirke dem. Påføringen 

av skam er en av de hersketeknikkene som Berit Ås (1979:79) skriver om. Hun refererer til 

det som skadelig skamfullhet, noe som i verste fall kan bidra til å stilne eller redusere kvinner 

i det offentlige. Jeg vil argumentere for at denne reduksjonen som Ås refererer til i de 

kvinnelige journalistenes tilfelle ikke trenger å bety at de avstår helt fra å skrive. Heller kan 

det bety at det plantes et frø av usikkerhet og ubehag hos kvinnene ettersom de opplever 

objektivering og påføring av skam gjentatte ganger. Videre kan det tenkes at denne 

usikkerheten og ubehaget kan føre til følelsen av nervøsitet som Mari og Vilde fortalte om 

tidligere.  

 

Påføringen av skam og den påfølgende kjølnende effekten henger etter min mening sammen, 

og gjør at de kvinnelige journalistene tar i bruk strategien vinkling og selvbegrensning. Noen 

av kvinnene forteller at de har et stort fokus på å unngå å skrive noe som kan bli oppfattet 

som subjektiv vinkling. De er opptatt av å skrive på en sånn måte at de gir hetserne minst 

mulig å ta dem på. Sagt med andre ord, ikke gi dem noe som kan fungere som bensin på 

bålet. Her er vi inne på denne strategiens funksjon, at valg som vinkling eller selvbegrensning 

foretas for å, i størst mulig grad, unngå å motta hets og trakassering. Kvinnenes erfaringer 

med triggertemaer gjør at de kan vite hvordan de kan gå frem for å forsøke å unngå eller 

minske omfanget av hets som blir rettet mot dem. Likevel er det ikke slik at de helt kan 
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unngå hets og trakassering, for dette er noe som kan komme uansett hvor varsomt man har 

tråkket i forkant. Like fullt er det en strategi som brukes for å forsøke å unngå noe av den 

potensielle hetsen som kan bli rettet mot dem. Det fungerer altså som en måte å beskytte seg 

selv fra noe, uten å vite om det kommer til å ha en effekt på mengden hets de mottar.  

 

6.4 Å anmelde til politiet 
Det går en grense for alle et sted, en grense for hva man tåler, og noen velger å gjøre noe når 

denne grensen overskrides. Å anmelde hets og trusler til politiet er et alternativ som kan være 

betryggende for den som anmelder. Samtidig kan det også være en påkjenning. Jeg skal nå se 

nærmere på hvordan det å anmelde kan fungere som en strategi, og hvilken funksjon denne 

strategien kan ha for de kvinnelige journalistene. 

 

”Jeg måtte først sjekke med arbeidsgiver hva som var vanlig når man skulle anmelde. Så 

ville jeg forsikre meg om at det ikke var jeg personlig som anmeldte, men at jeg hadde 

arbeidsgiveren i ryggen. Så det var arbeidsgiver som leverte anmeldelsen for meg” 

(Kristina). Her snakker Kristina om hvordan hun anmeldte mannen som sendte henne en e-

post der han skrev at hun burde vært henrettet på Akershus festning sammen med de andre 

norske nazistene, og at hun ikke burde ha livets rett. Hun var opptatt av å ha ledelsen i ryggen 

slik at hun ikke skulle stå helt alene i det. Å anmelde forholdet som privatperson ville vært en 

stor påkjenning, og ettersom e-postene kom til e-postadressen på jobben hennes i forbindelse 

med en nyhetssak, var det klart at arbeidsgiver skulle levere anmeldelsen for henne. Dette er 

vanlig praksis, for i slike tilfeller er det arbeidsgivers ansvar å anmelde, ikke enkeltpersonen 

(Hagen, 2015:106).  

 

Saken som Kristina anmeldte til politiet ble overført til Konfliktrådet. I Konfliktrådet kan to 

parter møtes sammen med en mekler. Formålet med dette er at partene har en mulighet til å få 

innsikt i hverandres hensikter, synspunkter og følelser. Da saken til Kristina ble overført til 

Konfliktrådet ble det en mulighet for henne til å gjøre hetseren bevisst på at det er en person 

på mottakerenden av de hetsende meldingene som har en ubehagelig opplevelse. Å få 

kommunisert dette skulle imidlertid vise seg å bli vanskelig. Den anmeldte mannen nektet å 

møte opp i Konfliktrådet i Oslo. Han ville heller at møtet skulle skje via Skype. Kristina 

hadde sine tanker om dette: ”Det er mye mer ubehagelig for meg å møte han ansikt til ansikt 

enn å ta det via Skype, men jeg mener at poenget med et konfliktråd må jo være at han skal 
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skjønne at det sitter en person på andre siden, og da faller mye av poenget bort hvis du har 

en overføring”. Dette er deler av grunnen til hvorfor Kristina ønsket å anmelde forholdet i 

utgangspunktet, og hun legger til: ”Det er jo ikke en konflikt mellom oss, for jeg har jo ikke 

gjort noen ting”. Det endte til slutt med at saken til Kristina ble avsluttet i Konfliktrådet og 

overført tilbake til politiet. ”Jeg tror at konsekvensen blir at han får en prikk på rullebladet 

sitt, men da er jeg fornøyd, så lenge det får en konsekvens”. Selv om hun håper det vil få 

følger, så er hun usikker på om det vil skje. ”Jeg vet ikke hva som skjedde med anmeldelsen 

av han, om den ble henlagt eller ikke” (Kristina). 

 

Det er vanskelig å avgjøre om en slik anmeldelse vil ha en preventiv effekt på den som 

hetser. Det er kanskje ikke før vedkommende blir dømt eller mottar en form for sanksjon at 

det kan ha en preventiv effekt. Mange som hetser vet også at hatefulle ytringer og trusler kan 

være svært vanskelig å etterforske, selv om avsender skriver under fullt navn. Det kan føre til 

at mange av de som skriver hatefulle ytringer tenker at sannsynligheten for at de blir dømt er 

så liten at de velger å fortsette å skrive hatefullt. I Kristinas tilfelle hadde ikke anmeldelsen på 

hennes vegne den ønskede effekten på avsenderen: ”I går fikk jeg vite at han samme 

personen nettopp har skrevet til en av de andre journalistene, så han har fortsatt med det selv 

om jeg anmeldte han. Han skriver fortsatt e-poster under fullt navn”. Denne gangen er det en 

mannlig kollega av henne som har fått tilsendt ubehagelige e-poster fra samme mann. ”Siden 

det ikke var drapstrusler, men bare dritt, så hadde han ikke egentlig tenkt til å anmelde noe. 

Men jeg mener at dritt er jo sjikane (…) særlig når det er en person med fullt navn. Hvis flere 

anmelder den samme, så blir jo saken sterkere”. Selv om mannen hun anmeldte fortsatte i 

samme spor, er hun likevel opptatt av at flere journalister burde anmelde liknende saker. Ved 

at flere anmelder kan det gi de som anmelder en følelse av at strategiens preventive funksjon 

blir styrket. Målet er å sammen signalisere til den som blir anmeldt at dette ikke blir akseptert 

og at det får konsekvenser.  

 

Det tyder altså på at et viktig formål med denne strategien er å ansvarliggjøre avsenderen for 

egne handlinger, og at dette skal virke preventivt i fremtiden. Ved å involvere rettssystemet 

har det en sterk normativ signaleffekt om at dette ikke skal bagatelliseres, men tvert imot 

sanksjoneres. Slik sett vil jeg argumentere for at strategien også har en ekstern funksjon for 

journalisten, den kan bidra til å markere og kommunisere gjennom handling at dette ikke er 

noe som skal godtas i samfunnet.  
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Ut fra eksempler i forrige kapittel på hvordan kvinnene kan oppleve å miste kontroll over 

situasjonen som følge av en trussel eller hatefull ytring, kan det tenkes at det å anmelde kan 

være med å bøte på ytringsskaden som har skjedd. En viktig funksjon med denne strategien 

er derfor at den kan bidra til at journalistene føler de har foretatt seg noe aktivt for å ta 

eierskap over situasjonen igjen. Dette kan etter min mening kalles en intern funksjon fordi 

den på et individuelt og personlig plan kan ha en positiv effekt på hvordan situasjonen 

påvirker dem videre.  

 

Ofte må de kvinnelige journalistene ta en avgjørelse på om de skal anmelde ytringer de 

mottar eller ikke. Er det drøyt nok? Orker man å bruke tid på det? Det er mange aspekter som 

kan påvirke om de gjør det eller velger å la være. Slik resonnerte Synne rundt en hendelse 

hun vurderte å anmelde:  

 

Nyhetslederen min sa at det var jo opp til meg hva jeg gjør, men han ville at jeg skulle 
sende det til personalsjefen vår. Siden det var fra en anonym adresse så var det ikke så 
lett å vite hvem man eventuelt skulle anmelde. Så det var mest for å informere om at 
det hadde skjedd i tilfelle det skulle komme noe mer fra den samme personen, men 
det endte med at vi ikke anmeldte den saken. (Synne) 

 

I tillegg til at etterforskningen kan være vanskelig fordi avsender er anonym og saken 

sannsynligvis kan bli henlagt, så kan det være andre grunner til at de ikke ønsker å anmelde. 

 

Et annet aspekt er at man ikke orker å bruke tid på det. Mange opplever nok å trekkes mellom 

ønsket om å anmelde, for å signalisere at dette er ikke greit, og spørsmålet om det er verdt 

tidsbruken: ”Jeg tror det er ganske lav terskel for å anmelde hvis man opplever det. Men når 

det gjelder hets så blir det en sånn grensegang for seg selv; orker jeg å bruke mye tid på det 

her nå?” (Synne). Prosessen med å anmelde kan oppleves som tidkrevende fordi man må 

igjennom samtaler og andre potensielt langvarige prosedyrer med politiet. I forbindelse med 

dette er det flere grunner til at det kan oppleves som en stor påkjenning. For det første kan 

møtet med politiet være uforutsigbart. Tidligere forsking viser som nevnt at det eksisterer 

noen kunnskapshull hos politiet når det gjelder etterforskning av hatefulle ytringer og trusler 

som er fremsatt via internett (Likestillings – og diskrimineringsombudet, 2015). Dette 

aspektet, kombinert med at slike saker kan være diffuse og vanskelige å følge opp, kan føre 

til at flere anmeldelser av forhold som dette kan bli henlagt. Dette kan bidra til at mange 

vegrer seg for å anmelde forhold til politiet. For det andre kan det føles vanskelig fordi det 
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kan være en fare for å møte den man har anmeldt i retten eller i et meklingsmøte. Mange kan 

nok derfor føle at ved å anmelde så utsetter man seg selv for en større påkjenning enn hvis 

man bare velger å gå videre. Kristina reflekterte over hvordan møtet med politiet og 

Konfliktrådet hadde vært for henne:  

 

Politiet har jeg ikke hørt noe fra annet enn at de har sendt brev. Men Konfliktrådet har 
jeg opplevd at jeg har blitt godt oppfulgt av. De ringte meg flere ganger, snakket 
lenge og var veldig forståelsesfulle, så det har vært en veldig god opplevelse. Jeg syns 
Konfliktrådet er en konstruktiv ting selv om det var ubehagelig for meg, men det 
hadde vært mye lettere for meg om han bare hadde fått en prikk på rullebladet. 
(Kristina) 

 

Tanken på et potensielt møte med en person som har skrevet hets og trusler til henne, 

opplever Kristina naturlig nok som ubehagelig. Det ble aldri et møte i Konfliktrådet mellom 

henne og mannen som hun anmeldte. Likevel ønsket Kristina å sende et signal til mannen, 

ved å iverksette strategiens eksterne funksjon. Ved å si seg villig til å møte mannen i et 

konfliktråd, går hun på bekostning av det hun selv syns er komfortabelt og utsetter seg selv 

for en påkjenning ved å potensielt måtte møte mannen ansikt til ansikt. Ansvarsfølelsen og 

behovet for å vise hva som er rett og galt er noe av det som kan synes å motivere Kristina i 

bruken av denne strategien.  

 

På lik linje med strategien invitasjon til dialog gir også anmelde til politiet-strategien en 

signaleffekt. Det kan tenkes at signaleffekten om mulig er enda sterkere i forbindelse med 

anmeldelse fordi konsekvensene for den som anmeldes potensielt kan være mer alvorlige. 

Den eksterne funksjonen i denne strategien, altså å signalisere gjennom anmeldelse at dette er 

noe som bør sanksjoneres, synes å være en motiverende faktor. Samtidig er den interne 

funksjonen viktig fordi den kan ha en positiv effekt på et individuelt plan for den som 

anmelder. Følelsen av å ha foretatt seg noe for å ta tilbake kontroll over situasjonen kan 

kanskje bidra til at det blir lettere å håndtere situasjonen i etterkant. 

 

6.5 Ufarliggjøring  
Å ufarliggjøre noe, enten det er en melding eller en ubehagelig og uoversiktlig situasjon, 

viste seg å være en viktig strategi for flere av kvinnene jeg snakket med. Gjennom å le det 

vekk og fokusere på absurditeten i et utsagn, kunne hendelsen reduseres til noe som det var 
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lettere for journalistene å håndtere. ”Vi diskuterer det og ler mye av det også. Det tror jeg er 

noe man må gjøre, sånn at man ikke skal ta det til seg”. Anna snakker her om hvordan denne 

strategien kan fungere. Hun utdyper hvordan dette skjer i fellesskapet på jobben: ”Vi har for 

eksempel printet ut superstygge kommentarer fra kommentarfeltet og hengt de opp på veggen 

og syns det er veldig morsomt, bare sånn for å kunne si: se på den idioten der”. Dette kan 

anses som en strategi for å unngå å ta til seg det som står i den hetsen man mottar. Det kan 

tenkes at de med dette ønsker å signalisere at de ikke er redde og at de klarer å ha dette 

hengende på veggen rundt seg uten at det påvirker dem. Gjennom latterliggjøringen av de 

stygge kommentarene sammen med de andre, blir kommentarene gjort til noe som er mer 

abstrakt, fjernt og nærmest komisk. Det er en forsvarsmekanisme som flere fremstiller som 

nokså effektiv.  

 

Det å kunne forholde seg til ubehagelige kommentarer sammen med andre, er viktig for flere 

av kvinnene jeg snakket med. Mari forteller om hvordan ufarliggjøringen ofte skjer i plenum 

på hennes arbeidsplass: ”De aller fleste tar vare på det morsomste og rareste, og så leser 

man dette høyt og ler av det og deler det med hverandre. Man gjør det altså”. Dette kan 

fungere positivt på flere måter. For det første vil det å lese opp en hetsende melding i plenum 

kunne være med på å understreke absurditeten i innholdet. Man kan oppleve gjennom andres 

reaksjoner på ytringen at dette ikke er berettiget kritikk, men heller mer absurd. Det er noe 

som er så drøyt at det nesten kan oppfattes som komisk. For det andre kan dette føre til at 

følelsen av å stå i dette alene blir mindre tilstede. Gjennom å dele den hetsende meldingen 

med flere og diskutere innholdet, opplever man at andre også reagerer på den ytringen man 

selv har mottatt. Dette kan være med på å redusere omfanget av ytringsskadene som Butler 

(1997:4) skriver om, altså følelsen av å bli satt ut av en ytring og stå igjen alene i kjølvannet.  

 

”Det kan også bli litt morsomt i redaksjonen. Det gjelder å kunne ta brodden ut av det litt, 

for det er veldig stor forskjell på det som er trusler, og hva som er sånn at du kan og bør le 

av det. Du kan ikke ta innover deg alt”. Her skiller Vilde mellom den type ytringer som hun 

mener det er mulig å ufarliggjøre, og det som oppleves som så drøyt at det blir vanskelig å 

ufarliggjøre det på samme måte. Hennes oppfatning av strategiens funksjon tydeliggjøres ved 

at hun snakker om hvordan det kan ta brodden av en situasjon, slik at hetsen ikke blir like 

virkningsfull. Julia forteller også hvordan dette kan være en måte å takle hetsen på: ”Det blir 

jo en del tull rundt det sammen med kollegaer, kanskje litt sånn for å ufarliggjøre det og for å 

distansere seg litt fra det. For det er jo folk som sitter og skriver disse tingene her og de 
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sender det til oss, men noen ganger er det akkurat som at vi ikke tar det helt på alvor, det er 

kanskje bare en måte å håndtere det på også”.  

 

Det er viktig å understreke at det ikke er like lett for alle å ta i bruk ufarliggjøring som 

strategi. For at det skal være vellykket, kan det være at man selv må ha en viss distanse til 

meldingen, slik at man kan klare å se på det på en humoristisk måte, og kanskje til og med le 

av det. Blant de kvinnene jeg snakket med var det en tendens til at det var lettere å ta i bruk 

denne strategien når det gjaldt hets og trakassering, enn hvis det f.eks. gjaldt mer alvorlige 

tilfeller av trusler. Det er heller ikke sikkert at strategien ufarliggjøring lykkes i å fjerne 

ytringens skadelige effekt helt. Journalisten kan fortsatt sitte igjen med en følelse av at dette 

er ubehagelig, men det kan tenkes at ufarliggjøringen kan bidra til å minimere skadeomfanget 

av ytringen og gjøre den mer håndterlig. Det kan også ses på som en måte å ta tilbake makten 

og kontrollen over situasjonen.  

 

Å le av noe sammen med andre kan altså være en måte å nøytralisere hets og trakassering på 

uten at de nødvendigvis bagatelliser eller normaliser problematikken. Virkningen av hetsen 

blir kanskje ikke like alvorlig når man viser den til andre og fokuserer på hvordan det kan 

fremstå som absurd, og nesten humoristisk. Det handler om å danne en oppfatning om at 

dette ikke er noe som er farlig fordi man ler det i stykker. Fellesskap er viktig i denne 

sammenhengen, informantene fortalte hvordan dette kunne være kollegaer på jobb eller 

venner i privatlivet. I Hagens (2015:139-140) studie trekker hun frem hvordan det å finne et 

fellesskap for å få støtte til å takle tøffe situasjoner er en strategi som er viktig for mange 

journalister. Å ha noen rundt seg kan redusere noe som føles uhåndterlig ned til det 

håndterbare. Når man da har dette felleskapet så vil jeg argumentere for at ufarliggjøring som 

strategi er viktig for journalistene når fellesskapet er etablert. Hvordan man forholder seg til 

hetsen sammen spiller også en rolle. Dersom flere rundt journalisten kan le av noe som i 

utgangspunktet føltes ubehagelig, gjør dette at det blir lettere å ufarliggjøre situasjonen. Dette 

synes altså å være strategiens formål for de kvinnelige journalistene som benytter seg av den. 

 

I tidligere forskning har det ikke eksplisitt blitt fokusert på at ufarliggjøring gjennom 

latterliggjøring av hets og trakassering kan være en effektiv strategi når det gjelder 

håndtering. Derfor var det interessant at et flertall av de kvinnene jeg snakket med aktivt 

gjorde dette, og la vekt på at det var viktig for deres evne til å håndtere ubehagelige 

situasjoner. Forskningen har som nevnt fokusert på hvordan fellesskap kan være viktig 
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(Hagen, 2015), men bruken av ufarliggjøring på denne måten har ikke i samme grad blitt 

dokumentert i tidligere studier hvor kvinners håndtering av hets og trakassering omtales. 

 

6.6 Oppsummering 
I dette kapittelet ble det identifisert fem håndteringsstrategier som de kvinnelige journalistene 

tar i bruk som følge av å ha opplevd kjønnet og seksualisert hets og trakassering eller trusler. 

Disse strategiene var felles for kvinnene jeg snakket med, og de kunne ta i bruk flere av disse 

strategiene samtidig.  

 

Den første strategien, invitasjon til dialog, gikk ut på å sende et svar tilbake til avsenderen for 

å signalisere at slike ytringer ikke er akseptabelt, og forsøke å få i gang en dialog med 

vedkommende. Jeg vil argumentere for at invitasjon til dialog-strategien kunne sies å ha både 

en intern og en ekstern funksjon. Intern ved at den som har mottatt hets kan føle seg bedre 

hvis det settes i gang en dialog, og hvis denne dialogen blir positiv kan kanskje effekten av 

ytringsskaden reduseres. Den eksterne funksjonen viser til hvordan flere av kvinnene var 

opptatt av at de hadde et ansvar for å svare tilbake, og signalisere til avsender at denne typen 

ytring ikke skal godtas. Det viste seg også at denne strategien kunne bidra til å oppklare 

eventuelle misforståelser, og samtidig være med på å menneskeliggjøre journalisten for 

avsenderen av den hetsende meldingen. 

 

Den andre strategien, å stålsette seg, henger sammen med at journalisten har erfaringer med 

og kunnskap om hvilke temaer som kan betegnes som typiske triggertemaer. Det viste seg at 

denne typen erfaring og kunnskap muliggjorde bruk av denne strategien. I tillegg til dette 

kunne det virke som at hvis journalistene har opplevd en del hets og trakassering før, og som 

følge av det har blitt mer tykkhudet med tiden, så vil det være lettere å stålsette seg mot det 

som eventuelt kan komme i fremtiden. 

 

Den tredje strategien, vinkling og selvbegrensning, handler om hvordan journalistene kan føle 

at frykten for å få hetsende tilbakemeldinger kan påvirke hvordan de velger å skrive og vinkle 

en sak. Jeg vil argumentere for at påføring av skam gjennom hets og trakassering og den 

kjølnende effekten som kan ramme i ettertid henger sammen. Det kan virke som den 

nervøsiteten de kvinnelige journalistene føler på kan føre til en form for selvbegrensning. Det 

er altså en strategi som anvendes for å forsøke å unngå noe av den potensielle hetsen som kan 
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ramme. Det kan derfor fungere som en måte å beskytte seg selv fra noe, uten å nødvendigvis 

vite om det kommer til å ha en effekt på mengden hets de mottar.  

 

Den fjerde strategien, å anmelde til politiet, hadde en viktig og todelt funksjon. Den interne 

funksjonen fungerte på et individuelt og personlig plan, og kunne ha en positiv effekt ved at 

journalistene følte at de hadde foretatt seg noe aktivt for å ta eierskap over situasjonen igjen.  

Å involvere rettssystemet gir en signaleffekt om at dette ikke skal bagatelliseres, men tvert 

imot sanksjoneres ved å ansvarliggjøre avsenderen for egne handlinger. Her er man inne på 

strategiens eksterne funksjon, den kan bidra til å markere og kommunisere gjennom handling 

at dette ikke er noe som skal godtas i samfunnet, noe som kan virke preventivt i fremtiden. 

Møtet med politiet i slike saker viste seg å kunne være følelsesmessig vanskelig, noe som 

kunne føre til at man valgte å ikke benytte seg av denne strategien. 

 

Den femte og siste strategien som ble identifisert var ufarliggjøring. Etter å ha opplevd hets 

og trakassering fortalte mange av kvinnene at de gjennom å le av og fokusere på absurditeten 

i ubehagelige ytringer, kunne redusere hendelsen til noe som det blir lettere å håndtere. 

Dersom journalisten kunne le av noe som i utgangspunktet føltes ubehagelig sammen med 

andre rundt seg, kunne dette føre til at de stygge kommentarene kunne bli omgjort til noe mer 

fjernt og abstrakt. Latterliggjøringen gjorde det på denne måten lettere å bygge ned 

situasjonen. Strategiens funksjon kunne derfor sies å redusere omfanget av ytringsskaden og 

gjøre den mer håndterlig. Dette kunne også være en måte å ta tilbake makten og kontrollen 

over situasjonen på. 
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7 Avsluttende betraktninger 
 

7.1 Hovedfunn 
Innledningsvis presenterte jeg de to forskningsspørsmålene i denne oppgaven: Hvilke 

erfaringer har kvinnelige journalister med kjønnet og seksualisert hets og trakassering? og 

Hvilke håndteringsstrategier tar de kvinnelige journalistene i bruk i sin deltakelse i den 

offentlige debatten? Gjennom intervjuer med kvinnelige journalister fikk jeg innblikk i 

hvordan de har erfart å bli utsatt for alt fra hetsende kommentarer til direkte trusler. Ut fra det 

empiriske materialet kunne jeg identifisere noen typer erfaringer som var felles for flere av 

kvinnene. Jeg identifiserte også fem håndteringsstrategier som var felles for flere av de 

kvinnelige journalistene jeg snakket med.  

 

De kvinnelige journalistene hadde opplevd å bli utsatt for kjønnet og seksualisert hets og 

trakassering ved en eller flere anledninger. Et sentralt element i denne typen hets og 

trakassering var objektiveringen (Nussbaum, 2010) av journalistene som kvinner, og 

påføringen av skam (Ås, 1979). Som et resultat av dette ble flere av kvinnene utsatt for en 

ytringsskade (Butler, 1997:4), og det uventede og ubehagelige ved ytringen gjorde at de 

kunne få en følelse av å miste kontroll over situasjonen. Ytringsskadens kroppslige 

påvirkning blir tydelig når kvinnene reduseres til noe de ikke kan distansere seg fra, sin egen 

kropp. Denne typen objektivering kan henge sammen med at de kvinnelige journalistene blir 

tolket inn i det som De Beauvoir (1949:35) omtaler som en kjønnet ramme. Hvis sosial status 

stratifiseres i et system basert på et kjønnshierarki, slik Berdahls teori (2007:643-645) tilsier, 

kan det tenkes, gitt at dette kjønnshierarkiet fortsatt står sterkt, at hetseren får et behov for å 

definere og forsvare sosial status ut fra kjønn. Dette forsvaret av kjønnsbasert status kan 

derfor være medvirkende til at noen velger å ty til kjønnet og seksualisert hets og 

trakassering.  

 

Erfaringene til de kvinnelige journalistenes kunne tilsi at det var visse temaer som genererte 

mer hets enn andre. I tråd med tidligere forskning (Hagen, 2015; Enjolras mfl., 2014; Eggebø 

mfl., 2016) trakk kvinnene frem temaer som Israel-Palestina-konflikten, asyl – og 

innvandring, flyktningkrisen, Midtøsten og feminisme. Kunnskapen om hvilke temaer som 

kan klassifiseres som slike triggertemaer viste seg å være nyttig for dem. På den ene siden 
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førte dette til at de i større grad var forberedt på det som kunne komme i forbindelse med et 

triggertema. På den andre siden kunne likevel overraskelsen og innvirkningen bli stor, om 

ikke enda større, hvis de skrev om noe de i utgangspunktet ikke anså som et triggertema, men 

likevel opplevde å motta ubehagelige tilbakemeldinger.  

 

Kvinnene som hadde opplevd trusler, fortalte om hvordan de kunne føle både frykt og et 

sterkt ubehag over å ikke vite hvorvidt trusselen var reell eller ikke. I et slikt tilfelle har det 

skjedd en ytringsskade som er kroppslig forankret, og som er med på å innskrenke kvinnens 

handlingsrom ved at det kan endre kroppslig praksis. Felles for de kvinnene som hadde 

erfaringer med trusler var at de meldte fra om dette til arbeidsgiveren sin. Det opplevde de 

som en støtte, og en slik støtte fra en overordnet kunne bidra til at konsekvensene av å motta 

en trussel kanskje ikke ble like overveldende.  

 

Det var ikke kun i forbindelse med trusler at de kvinnelige journalistene ønsket å involvere 

arbeidsgiver. Mange ønsket å si ifra hvis de opplevde hets og trakassering som var 

ubehagelig, men flere fortalte at de var usikre på hvilke rutiner som gjaldt på arbeidsplassen 

angående varsling. Dette underbygges av tidligere forskning (Hagen, 2015) som stadfester at 

rutinene for varsling og oppfølging av hets i de forskjellige riksdekkende avisene kan variere. 

Noen av kvinnene jeg snakket med savnet tydeligere retningslinjer for hvordan de kunne 

anmelde ytringer til politiet. Oppfatningene var delte, og noen var også fornøyde med de 

rutinene som eksisterte. På tross av delte oppfatninger, opplevde de fleste at de ble møtt med 

forståelse og støtte fra arbeidsgiver hvis de meldte fra om ubehagelige opplevelser.  

 

Reaksjonene til de kvinnelige journalistene kunne forandre seg over tid. Flere snakket om 

hvordan de, da de var nyutdannede og uerfarne, kunne oppleve hetsende og trakasserende 

kommentarer som ekstremt ubehagelige og problematiske. Ettersom tiden gikk og de fikk 

mer erfaring i yrket som journalist, opplevde noen at hetsende kommentarer ikke gikk like 

hardt inn på dem som før. Samtidig kunne det være slik at de i starten trodde dette var noe de 

måtte tåle, men ettersom tiden gikk og de fikk mer erfaring, kom erkjennelsen om at 

tykkhudet-idealet ikke nødvendigvis trenger å stå så sterkt, og de skal ikke måtte tåle alt. 

Dette illustrerer hvordan endringsprosessene i reaksjonsmønstrene kan være forskjellige, og 

hvordan de kan spille en rolle for de kvinnelige journalistenes håndteringsstrategier. 
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Håndteringsstrategien invitasjon til dialog kunne tas i bruk i et forsøk på å begrense effekten 

av ytringsskaden som hadde skjedd. Strategiens interne funksjon handlet om at kvinnene 

klarte å bygge ned ubehaget ved å invitere til en vellykket dialog med avsender. Den eksterne 

funksjonen, som kunne være motivert av en ansvarsfølelse, var å signalisere til avsender at 

dette var uakseptabelt, med den hensikt at det skulle virke preventivt. Når det gjaldt anmelde 

til politiet-strategien var også dens eksterne funksjon knyttet til en ansvarsfølelse og et ønske 

om at den skulle virke preventivt. Sanksjonene er imidlertid sterkere og mer alvorlige med 

denne strategien. Den interne funksjon kunne knyttes til at den som anmeldte ønsket å foreta 

seg noe aktivt for å ta eierskap over situasjonen igjen, og dette kunne ha en positiv effekt på 

hvordan situasjonen påvirket den som hadde anmeldt i etterkant. 

 

Å stålsette seg-strategiens formål var å forsøke å forminske den eventuelle hetsens effekt på 

en selv. Dette gjennom å forberede seg på det som kunne komme ved å aktivt jobbe for å 

endre måten å tenke rundt det. På denne måten kunne ordene bli satt inn i en ny sammenheng 

slik at de ikke gjorde like mye skade. For at dette kunne fungere på en god måte for de 

kvinnelige journalistene, var forutsetninger som kunnskap om og erfaring med såkalte 

triggertemaer viktig. Strategien ufarliggjøring kunne også bidra til å redusere effekten av de 

ubehagelige ytringene. Gjennom å kunne le av hets og trakassering sammen med andre, 

kunne ytringene reduseres til noe som var lettere for journalistene å håndtere, og på denne 

måten kunne det potensielt begrense omfanget av en ytringsskade som hadde inntruffet. Det 

var tydelig at flere av kvinnene benyttet seg av denne strategien, og at de opplevde den som 

viktig. 

 

Vinkling og selvbegrensning som strategi fungerte på den måten at de valgte å vinkle eller 

begrense seg selv for å forsøke å unngå hets og trakassering i størst mulig grad. Påføring av 

skam og the chilling effect kunne være faktorer som førte til at de kvinnelige journalistene tok 

i bruk strategien. Det kom frem at the chilling effect kunne virke på andre måter som var 

mindre drastiske enn at kvinnene ønsket å avstå helt fra å skrive. Det var blant annet dette 

som gjorde at journalistene sa de gruet seg til å skrive i frykt for hva som kunne komme. 

Erfaringer med, og kunnskap rundt, triggertemaer var hensiktsmessig hvis de forsøkte å 

unngå eller redusere omfanget av hets som kunne bli rettet mot dem. De kunne likevel ikke 

unngå hets og trakassering helt, for de opplevde at det kom uansett hvor varsomt de tråkket i 

forkant. Strategien ble altså anvendt for å forsøke redusere omfanget av hetsen som kunne bli 

rettet mot dem. 
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Det kan altså virke som at håndteringsstrategiene enten tas i bruk i forkant for å hindre at 

ytringsskaden skal bli for omfattende, eller i etterkant, for å forsøke å bøte på den skaden som 

allerede er skjedd. Altså er det en måte å håndtere noe som i utgangspunktet kan føles 

uhåndterbart. Jeg husker godt noe Vilde sa: ”Når jeg kommer på jobb, og innboksen er full 

av hets, da tenker jeg jo: hvem er det egentlig jeg skriver for, hva er det jeg driver med?” 

Kanskje er det flere av journalistene som stiller seg disse spørsmålene når det står på som 

verst. Etter intervjuene sitter jeg likevel igjen med inntrykket av at de motiveres av et 

engasjement og en vilje som ikke så lett lar seg kue. Dette engasjementet driver de kvinnelige 

journalistene videre, men håndteringsstrategiene blir med dem som en måte å takle 

yrkeshverdagen på når ordene rammer. 

 

7.2 Videre forskning  
Under intervjuene fortalte mange av kvinnene at de ofte var usikre på hvem som stod bak den 

hetsen de mottok, og hva som kunne kjennetegne dem. Å søke kunnskap om hvem de som 

hetser er, og hva som kan være motivasjonen bak det, vil derfor etter min mening være 

hensiktsmessig. Det etterspørres også mer forskning og kunnskap på dette punktet (Hagen, 

2015). Kunnskap om hva som kjennetegner hetserne kan bidra til å belyse hva som fører til at 

noen velger å ty til hetsende og trakasserende ytringer, og arbeidet med å iverksette tiltak mot 

slike ytringer vil denne typen informasjon være viktig. 

 

Videre vil jeg foreslå at forskning på hvordan kjønnet og seksualisert hets og trakassering 

rammer kvinnelige journalister med minoritetsbakgrunn er hensiktsmessig. Denne 

problemstillingen har et interseksjonelt aspekt, og det vil derfor være interessant å undersøke 

om denne dobbeltheten kan ha en innvirkning på hvilke håndteringsstrategier de benytter seg 

av. Kjønnet og seksualisert hets og trakassering rammer også mennesker som bryter med 

kjønns- og seksualitetsnormer. Jeg vil derfor også foreslå videre forskning på hvordan dette 

kan ramme og påvirke deltakere i den offentlige debatten som bryter med disse normene. Det 

er altså hensiktsmessig med forskning som fokuserer på hvordan ulike 

diskrimineringsgrunnlag kan virke samtidig, og hvilke konsekvenser det kan ha for 

mennesker som rammes av hets og trakassering i offentligheten. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 
En studie av kvinnelige journalisters erfaringer med hets og trakassering. 

 
 
Bakgrunn og formål. 
Reaksjoner på meningsytring i den offentlige debatten utarter seg på mange måter. Å være 
synlig i samfunnsdebatten med sine tanker og meninger, er for mange forbundet med en 
strøm av negative tilbakemeldinger i form av trakassering og hets. Nye studier viser at 
kvinnelige journalister i større grad enn menn opplever en kjønnet og seksualisert form for 
hets og trakassering, som følge av at de ytrer seg i den offentlige debatten. Formålet med 
denne studien er å undersøke hvordan kvinnelige journalisters erfaring med netthets og 
trakassering har påvirket deres journalistiske praksis og atferd i videre deltakelse i det 
offentlige ytringsrommet.  
Prosjektet er en mastergradsstudie ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi. Prosjektet gjennomføres med hjelp av veileder Anne Krogstad fra 
Universitetet i Oslo. 
Prosjektets informanter rekrutteres som følge av at de er kvinnelige journalister som på ulike 
måter er aktive i den offentlige debatten. Din deltakelse er ønsket som følge av dette. 
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer et samtaleintervju om dine erfaringer som journalist.  
Spørsmålene vil omhandle dine erfaringer og håndteringer av ulike sider ved det å være aktiv 
i den offentlige debatten, og hvordan det oppleves å få respons på ytringer. 
Dataene fra intervjuet vil registreres ved hjelp av lydopptak og notater, såfremt du tillater 
bruken av disse hjelpemidlene. Intervjuets lengde vil ikke overstige en time.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg som foretar 
intervjuene som vil ha direkte tilgang til lydopptak, notater og transkripsjon. Dataene vil 
lagres på min personlige PC som er beskyttet av passord og som alltid er innelåst i skap i et 
rom med adgangskort. Lydopptaker vil også bli oppbevart på samme måte. 
 
Informanter vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen. Prosjektet skal etter planen avsluttes 
30.06.2016. Masterprosjektet vil i etterkant publiseres på universitetets hjemmesider og kan 
også bli omarbeidet til vitenskapelige artikler. Når prosjektet avsluttes og publiseres vil 
lydopptak slettes og all data anonymiseres.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. 
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Tone Kristensen 
Husabø på telefon: 90029814, eller på e-post: tonekhu@student.sv.uio.no. Prosjektets 
veileder, Anne Krogstad, kan kontaktes på e-post: anne.krogstad@sosgeo.uio.no  
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 

Innledende:  

-‐ Kort info om meg og prosjektet. Selvfølgelig helt anonymt. Mulighet til å trekke seg 

når som helst. Forhøre om tillatelse til lydopptak.  

 

Bakgrunnsinformasjon: 

-‐ Hva er din utdanningsbakgrunn? 

-‐ Hva er din yrkesbakgrunn?  

-‐ Har du jobbet freelance? 

-‐ Hvordan er jobbhverdagen der du jobber nå? 

-‐ Hvilke temaer og felter jobber du mest med? 

 

Erfaringer og tanker: 

-‐ Kan du fortelle litt om en eller flere hendelser hvor du har opplevd å få ubehagelige 

tilbakemeldinger på noe du har skrevet/sagt/gjort. 

-‐ Er det anonymt eller er det identifiserbart? 

-‐ Hva er de negative tilbakemeldingene knyttet til? Hva fokuseres det på? 

-‐ Hvordan var første gangen du opplevede noe sånt? 

-‐ Har du noen gang opplevd hets face to face? Eksempel. 

-‐ På hvilken måte har temaet (på det du skriver om) noe å si for responsen du får? 

Ettersom du har erfart, hvilke temaer vil du si genererer mest negativ respons? 

-‐ Hvor forekommer det? (Hvilken medieplattform?) Eksempler? 

-‐ Har du kjennskap til andre som også opplever liknende respons? 

-‐ Har du noe inntrykk av hvem hetserne er?  

 

Strategier og atferd: 

-‐ Kan du si litt om hvordan du selv reagerer når du opplever en slik negativ respons.  

-‐ Hva får det deg til å føle, gjøre? 

-‐ Klarer du på noen måte å legge det bak deg? Eksempel?  

-‐ Hva tenkte du om veien videre etter en sånn hendelse?  

-‐ Påvirker hvordan du formulerer deg? Hvordan? Eksempel?  
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-‐ Har dette endret seg over tid for deg? I så fall kan du si litt mer om det? 

-‐ I løpet av de siste årene har netthets blitt problematisert i media i større grad enn før, 

har det endret måten du opplever/snakker om tematikken? Kan du si litt om det?  

-‐ Føler du at journalister her et ansvar for å imøtekomme hetsen de får? 

 

Arbeid og ressurser: 

-‐ Er det noen du snakker med etter at du har opplevd å få ubehagelige 

tilbakemeldinger? (familie/venner/kollegaer)  

-‐ Hvordan syns du det er å snakke med andre om dette? 

-‐ Hvem kan du kontakte på profesjonelt nivå når dette skjer?  

-‐ Har arbeidsplassen noen rutiner eller retningslinjer når slike ting skjer? 

-‐ Opplever du at du har et nettverk hvor dette kan diskuteres og man kan dele 

erfaringer? I så fall, kan du si litt om det? 

-‐ Hva er din erfaring med håndtering av dette på ulike steder du har jobbet? 

-‐ Har du noen gang tenkt på at du ønsker å anmelde en hendelse til politiet? Kan du evt. 

fortelle litt om hvordan du opplevde det?  

-‐ Har det blitt et større fokus på de juridiske mulighetene som journalister har til å 

imøtekomme hets?  

 

Utdanning: 

-‐ I løpet av journalistutdannelsen din, hvordan ble dette temaet behandlet/tatt opp? Har 

du noen eksempler? 

-‐ Følte du deg forberedt på det potensielle omfanget av det? 

-‐ Følte du deg rustet til å takle det? 

-‐ Hva synes du evt. mangler i journalistutdannelsen på dette punktet? Er det et 

forbedringspotensiale der?  

 

Den offentlige samfunnsdebatten. 

-‐ Føler du at debattklimaet har endret seg på den tiden du har vært aktiv? Kan du si litt 

om det? 

 

Er det noe annet du ønsker å spørre om/ta opp?  


