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Abstract 

Den här uppsatsen har studerat tio utvalda nyhetsartiklar från traditionella och alternativa medier i 
fallet Julia Caesar i relation till teorin om sju krav på journalistik i en demokrati. Frågeställningarna 
har varit: 1. Hur väl uppfylls varje krav i respektive nyhetsartikel? 2. Framgår någon skillnad 
mellan de traditionella och alternativa medierna i hur de förhåller sig till sju krav på journalistik i en 
demokrati och i sådana fall hur påvisas det? En kvalitativ textanalys med en hermeneutisk 
utgångspunkt tillämpas i uppsatsen. I analysen har citat valts ut för att påvisa varför ett krav 
uppfyllts eller inte. Resultatet av den här uppsatsen har visat att de traditionella medierna i en större 
utsträckning än de alternativa medierna uppfyller de sju kraven men att både de traditionella och 
alternativa medierna har en viktig roll i samhället, det gör det möjligt för medborgare att läsa olika 
åsikter kring samma nyhet. 
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1. Inledning 

I en demokrati har medierna en avsevärd roll då deras främsta uppgifter är att tillhandahålla 

medborgarna med relevant information som berör samhället och omvärlden. Medierna ska granska 

det samhälle som medborgarna är en del av och erbjuda en plattform för debatt och diskussion som 

ger medborgarna möjlighet att själva ta ställning till informationen på ett fritt sätt (Nord 2002, 13). 

För att människor ska kunna kunna bilda sig sina egna åsikter på ett självständigt sätt ska det i ett 

demokratiskt samhälle finnas tillgång till olika informationskällor. Det är viktigt att medborgarna 

har tillgång till olika informationskällor för att informationen som förmedlas inte ska kunna verka 

utifrån ett subjektivt syfte men även för att medborgarna själva ska ha möjlighet att välja vilken 

information de vill ta del av (Dahl 2005, 188-189). De traditionella massmedierna har oftast varit de 

som haft huvudrollen i tillhandahållandet och förmedlandet av information till medborgarna men i 

och med den tekniska och samhälleliga utvecklingen har medborgare givits möjlighet att själva 

agera som journalister på internet. Det gör det enklare för medborgarna att själva uttrycka sig i 

forum, debatter och på hemsidor (Lievrouw 2011, 6). Det har även gjort att nya medier, alternativa 

medier uppkommit, vars syfte är att försöka förmedla den alternativa bilden av verkligheten som de 

anser att de traditonella medierna utesluter i sin nyhetsförmedling (Lievrouw, 2011, 18).  

1.1 Problemformulering  

En demokrati och ett demokratiskt samhälle förutsätter att människor på ett fritt och självständigt 

sätt har tillgång till information som de själva kan ta ställning till. Det innebär att en av de viktigaste 

byggstenarna i en demokrati är yttrande- och åsiktsfriheten i relation till den information som 

medborgarna förses med (Petersson 2014, 33). Medierna utgör även en viktig byggsten i 

demokratin. De har som uppgift att verka på ett informerande och granskade sätt samt erbjuda 

möjlighet för medborgarna att uttrycka sina åsikter. Medierna och journalistikens ansvar blir då att 

på ett oberoende sätt tillhandahålla och förse medborgarna i ett samhälle med sådan information 

som anses vara av vikt för dem (Strömbäck 2003, 8). För att medierna ska vara säkra på hur de ska 

arbeta för att verka i ett demokratiskt syfte har medierna vissa skyldigheter och lagar som måste 

följas för att de innehåll som gestaltas och förmedlas till medborgarna ska kunna vidhålla en viss 

kvalitet (Hallén 2015, 89-90).  

Med den digitala utvecklingen har internet kommit att bli en av de största arenorna för 

kommunikation mellan medborgare, samhället och världen. Internet har gjort det enklare för vem 

!1



som helst att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor genom att starta en egen hemsida, blogg, 

nyhetssida etc (Fotopoulos 2008-04-12). På så vis har det även blivit möjligt och enklare att välja 

mellan olika informationskanaler. Alternativa medier är medier vars syfte bland annat är att 

förmedla en alternativ bild av den verklighet som de traditionella medierna gestaltar (Hallén 2015, 

96-97) eftersom de anser att de större traditionella medierna exkluderar information om 

verkligheten som är av stor betydelse för medborgarna (Journalisten.se 2015-03-22). De har oftast 

även en annan föreställning av vad som bör betraktas som nyhetsvärde i relation till de traditionella 

medierna, således anser de att de tillför relevant information genom att gestalta en alternativ bild av 

de nyheter som de traditionella väljer att exkludera i sin nyhetsförmedling (O’Neil & Harup 2008, 

172). När Ipsos, ett marknadsundersökningsprogram i mars 2016, undersökte vilket förtroende 

medborgare har för olika traditionella medier och ett alternativt medie, Avpixlat, visade resultaten 

att Avpixlat fick det lägsta värdet gällande medborgarnas förtroende (Ipsos 2016-03-30). Med 

internet har det blivit möjligt att förmedla information, tankar och åsikter som är svårare att 

kontrollera. Även det juridiska och de demokratiska riktlinjerna till följd av detta blivit svårare att 

kontrollera och bibehålla (Bjurwald 2013, 13). Varför är det så? Är det så att de traditionella 

medierna antas vara mer legitima och demokratiska än de alternativa medierna, då de är tvungna att 

följa lagar och regler? (Atton 2008, 274). Uppsatsen är utomvetenskapligt relevant då den ämnar att 

undersöka hur väl medierna uppfyller sin demokratiska uppgift i att förse människor med en 

journalistik som förhåller sig till demokratiska riktlinjer. Uppsatsen är inomvetenskapligt relevant 

då den bygger på tidigare forskning rörande journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle. 

Uppsatsen bidrar på så vis med en ökad förståelse för hur utvalda traditionella och alternativa 

medier uppfyller sin roll i ett demokratiskt samhälle. Uppsatsen ämnar att undersöka hur tio 

nyhetsartiklar från traditionella och alternativa medier uppfyller sju krav på journalistik i en 

demokrati. Dessa sju krav har utvecklats i, en teori av de båda medieforskarna Lars Nord & Jesper 

Strömbäck.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen kommer att undersöka i vilken utsträckning tio nyhetsartiklar från fyra traditionella 

nyhetssajter i kontrast till två alternativa nyhetssajter uppfyller de sju demokratiska krav på 

journalistiken i fallet Julia Caesar. Mitt syfte blir därför:  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Syftet är att undersöka hur väl fem utvalda nyhetsartiklar från traditionella medier och fem 

nyhetsartiklar från alternativa medier utifrån fallet Julia Caesar uppfyller de sju demokratiska 

kraven på journalistik. 

Frågeställningar: 

1. I vilken mån uppfylls de sju demokratiska kraven på journalistik i respektive nyhetsartikel? 

2. Framgår det någon skillnad mellan de traditionella och alternativa medierna i hur de förhåller sig 

till de sju demokratiska kraven på journalistik och i sådana fall hur påvisas det? 

1.3 Bakgrund 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i fallet ”Julia Caesar”. Det var år 2010 när en person började 

person började skriva och publicera krönikor på webbsidan snaphanen.dk signerat med namnet 

”Julia Caesar” som kom att få stor uppmärksamhet i mediadebatten. Namnet Julia Caesar är dock en 

pseudonym, den riktiga Julia Caesar, som var en svensk skådespelerska avled år 1968 (Svensk 

Filmdatabas, 2004). Caesar skriver personligen att skälet till att hon skriver bakom en pseudonym är 

på grund av innehållet i hennes krönikor. En pseudonym skyddar hennes riktiga identitet, både för 

hennes egen skull men även för att familj och vänner inte ska riskera att falla offer för hennes 

krönikor. Det är även hennes huvudargument och anledning till varför hon väljer att skriva under 

pseudonym, trots att hon vet att man alltid bör stå för det man skriver. För det andra skriver Caesar 

att hon är medveten om att det anti-islamistiska innehållet i hennes texter upprör folk, hon är rädd 

att organisationer som är emot dessa typer av tankar och skriverier ska ge sig på henne. Men hon 

förklarar att oavsett detta måste hennes tankar ut, de ska skrivas och läsas, för att yttrandefriheten är 

något av de hon värderar högst av allt (Snaphanen, 2015-08-29). 

Julia Caesar debatten kom att bli en het diskussion mellan olika nyhetssajter, artiklar och krönikor 

delvis utifrån det invandrarkritiska politiska innehållet i hennes krönikor men även för att Caesar 

tidigare arbetat som journalist för en av de större dagstidningarna i Sverige. Hennes hårda och 

hatiska retorik gjorde att hennes pseudonym till slut kom att avslöjas. Det skedde i september 2015 i 

en artikel av Annika Hamrud, journalist på Expressen. Uthängning skedde efter att ett antal försök 

gjordes av Niklas Orrenius på DN och Annika Hamrud vid Expressen för att personligen komma i 

kontakt med Julia Caesar, däremot utan framgång. Istället fick de respons av Julia Caesar genom 

nya artiklar och krönikor, där hon riktade hat och kritik gentemot journalisterna som försökt 

kontakta henne (Berglund, Gefle Dagblad 2015-09-02).  
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2. Tidigare forskning  

Under det här avsnittet presenteras uppsatsens tidigare forskning som berör: demokrati, 

journalistikens och mediernas uppgifter i en demokrati, de traditionella och alternativa medierna 

samt på vilket sätt medierna och tekniken främjar ett medborgerligt deltagande och engagemang i 

en demokrati. 

2.1 Mediernas och journalistikens roll 

Den verklighet som pågår runt omkring är komplex, obegränsad och rörlig. Det innebär att den 

verklighet som människor tror sig ha vetskap om aldrig kan vara fulländad utan det är snarare en 

bild av verkligheten innehållande olika aspekter som människan tagit till sig. De bilder av 

verkligheten som människor har anammat utifrån de olika aspekterna för med sig både för- och 

nackdelar. Genom att människor tillämpar en viss åsikt eller tanke om verkligheten kan även 

människors beteende och tankar komma att påverkas enligt McCombs. Ett exempel skulle kunna 

vara, att om människan konstruerar en bild av att det är farligt att vara ute på stan sent på kvällarna 

så kommer personens handlade ute i verkligheten påverkas utefter den bilden. Verklighetsbilden 

påverkar människornas handlingssätt och tankesätt i relation till den information de anammar 

(McCombs 2006, 6). Medierna och journalistiken spelar en viktigt roll i den verklighetsbild som 

människor har och får. Deras uppgift att är att kunna förse medborgare med information samt att 

förmedla en mer allomfattande, insamlad bild och information av den verklighet som pågår 

runtomkring människorna, den verklighet som en ensam individ aldrig skulle kunna fånga in i lika 

stor utsträckning (McCombs 2006, 7).  

Medierna och journalistiken har dock i och med den teknologiska utveckligen kommit att förändras, 

de har kommit att bli allt mer digitala (Hallén 2015, 90). Internet har blivit en del av det 

demokratiska samhället och en ny arena för kommunikation (Petäjä 2015, 105). Det har gjort att de 

större traditionella medierna som tidigare enbart funnits i tidningsformat nu även finns på internet 

och läses där i större utsträckning (Strömbäck 2014, 69). Internet har även underlättat 

informationsförmedlandet och interaktionen mellan medborgare, då det kan spridas och ske på ett 

enklare och snabbare sätt. Dessutom gäller yttrande- och åsiktsfriheten, som utgör en av de största 

byggstenarna i en demokrati, även på internet. De länder och stater som försöker reglera och 

censurera informationen på internet ses som icke-demokratiska länder då dem istället för att främja 

människors rätt till debatt, åsikter och yttrande försöker göra det omvända, förhindra och begränsa 
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det (Petersson 2014, 33). Sjävklart finns det såväl både för- och nackdelar med internet men det går 

inte att argumentera emot det faktum att internet haft en stor inverkan på informationsutbudet och 

dess effektivitet. Det har blivit enklare för medborgarna att själva förse sig med information på ett 

billigare sätt och välja mellan vad som intresserar dem genom tillgången till olika 

informationskällor. Trots det är det fortfarande de traditionella massmedierna som dominerar som 

den främsta källan för medborgarnas informationsinhämtade idag (Strömbäck 2014, 209).  

På internet har medborgare även fått möjlighet att själva delta, integrera och kommunicera genom 

bloggar, kommentarsfält och forum. Det leder i sin tur till att medborgarna själva kan agera som 

journalister, starta hemsidor, bloggar och egna nyhetssajter för att framföra och kommunicera ut 

sådant som de själv anser vara vikt, på ett helt fritt sätt (Petersson 2014, 110-111). I kontrast till de 

traditionella massmedierna finns även de alternativa medierna. De alternativa medierna, kan till 

skillnad från de traditionella massmedierna, ha en annan uppfattning om vilka händelser som har ett 

nyhetsvärde och bör förmedlas till medborgarna (O’Neill & Harcup 2008, 172). Atton menar att 

alternativa mediernas syfte är att utmana de professionella medierna och de normer de följer genom 

att förmedla en varierad bild av verkligheten (Atton 2008, 270). Atton menar även, trots att de 

alternativa medierna syftar till att utmana de traditionella massmedierna som dominerar i samhället, 

bör de även som mål ha att låta medborgarna synas och vara en del av den nyhetsförmedling som 

förs ut i samhället. Men trots att de alternativa medierna kan bidra till medborgerligt deltagande 

representerar detta även en problematik. Det är oklart vadvad det är för människor som skriver och 

publicerar det innehåll som de alternativa medierna förmedlar och därmed även svårt att garantera 

att innehållet är kontrollerat, legitimt och demokratiskt. De traditionella medierna har lagar, regler 

och normer de måste följa, men frågan är om det går att garantera att även de alternativa medierna 

tillämpar det på samma sätt är frågan? (Atton 2008, 274). 

2.2 Demokrati, deltagande och journalistik. 

Robert Dahl, författaren till boken ”Democracy and It’s critics” från 1989, introducerar en teori om 

demokrati och vad som krävs för att demokratin ska kunna uppnås och fungera på bästa möjliga 

sätt. Dahl förklarar att grundtanken med demokratin är demos, folket, det är det som demokratin 

och den politiska ordningen ska utgå ifrån och bygga på, då ordet demokrati i sig betyder folkstyre 

(Dahl 2002, 165). För att kunna förstå demokratin och uppnå dess innebörd, krävs det en förståelse 

för den process som generar den verkliga demokratin i praktiken. En del i den processen handlar om 
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frihet. Friheten utgör en viktig del i den politiska processen. Människor ska ha rätt till eget 

självbestämmande genom bland annat yttrandefrihet, åsiktsfrihet, valfrihet etc (Dahl 2002, 

137-138). 

Teorin innefattar fem olika kriterier, Dahl förklarar att demokrati inte fungerar självständigt, utan är 

kopplad till en politisk idé som behandlar frågan om staten och dess uppbyggnad. Demokratin får 

därefter även en annan betydelse när den tillämpas på ett idéplan. Kriterierna i sig utgör en tanke 

om hur ett idealiskt demokratiskt samhälle skulle kunna tänkas se ut (Dahl 2002, 169-170). De fem 

kraven som Dahl presenterar i sin bok är, effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, 

kontroll över dagordningen och det allomfattande medborgarskapet. De fem kriteriernas syfte är att 

verka som normativa riktlinjer för hur ett samhälle och dess medborgare bör handla för att i största 

möjliga mån verka på ett demokratiskt sätt. Kriterierna, menar Dahl, är i stort sett omöjliga att helt 

uppnå men gör ändå nytta då kriterierna kan användas för att beräkna hur väl samhället lyckas 

uppfylla de krav som ställs. Ett slags mått på hur väl samhället uppehåller den kvalitet som 

demokratin förutsätter (Dahl 2002, 170). 

Dahl menar att det första kriteriet, effektivt deltagande, är viktigt för att medborgare ska ha samma 

rättighet och lika möjlighet att uttrycka sina åsikter när ett slutgiltigt och bindande beslut ska tas. 

Medborgare ska utöver det först nämnda ha lika rätt att sätta en fråga på dagordningen och med det 

även ha möjlighet att kritisera och problematisera möjliga alternativ som redan finns på 

dagordningen (Dahl 2002, 170). Det första kravet hänger till stor del ihop med det tredje kravet, 

upplyst förståelse. För att medborgare ska kunna delta på ett effektivt sätt är medborgares kunskap 

av stor vikt, då det påverkar deras möjlighet att fatta bra beslut, menar Dahl. Demokrati handlar om 

att makten och samhällets uppbyggnad utgår från folket och det folket anser och tror är det bästa för 

samhället, men det kräver upplysning. Demokrati är till stor del förenligt med upplysning och 

förståelse, medborgare behöver ha kunskap och vara upplysta för att överhuvudtaget kunna veta vad 

de behöver och vill ha i ett samhälle. Det innebär att medborgarna på det sättet behöver ha en 

utbildning, delta i offentliga debatter och samtal samt ha tillgång till information, för att kunna bli 

upplysta. Dahl förklarar att varje medborgare i ett land bör ha lika stor möjlighet att utforska och 

överväga de möjliga och alternativa val som medborgaren står inför för att kunna ha vetskap om 

vad som bäst gagnar hens nytta. Medborgarna ska samma möjligheter att införskaffa sig och 

tillhandahålla sådan information som gör det möjligt för dem att kunna fatta beslut utifrån dess egna 
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preferenser. Dessa preferenser ska sedan ligga till grund för de institutioner som samhället sedan 

består av (Dahl 2002, 174-175).  

Brian McNair som är professor inom journalistik och kommunikation, berör även han vikten av 

medborgerligt deltagande i en demokrati och menar att journalistiken spelar en viktig roll för 

deltagandet genom att medierna förser medborgarna med sådan information som är nödvändig för 

dem för att kunna delta i samhället och politiken, vilket i sin tur är en förutsättning för en 

välfungerande demokrati (McNair 2008, 238-239). Journalisterna har under en lång tid fungerat 

som representanter. De förmedlar information om verkligheten och samhället till medborgarna, 

medborgarna för sin röst genom journalistiken där journalisterna sedan har som uppgift att förmedla 

och representera medborgarnas åsikter och tycken för att kommunikationen inte ska bli enkelriktad. 

I och med att tiderna förändrats så har medborgarna själva kommit att kunna verka som journalister. 

Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt för människor att själva kommunicera utan 

journalisternas hjälp. Det är tack vare det som de medborgerliga deltagandet kommit att förbättras, 

då medborgarnas röster enklare kan komma till tals. Men journalistiken då? Har den tappat sin roll? 

Tvärtom menar McNair, i och med den teknologiska utvecklingen har även en stor del av 

befolkningen valt att inte delta trots att det är enklare än någonsin och det är där journalistiken 

fortfarande spelar en viktig och avgörande roll. Medborgarna behöver journalistiken och den 

informationen som de tillhandahåller för att fortsätta vara en del av den demokratiska processen 

utan att själva behöva delta särskilt aktivt (McNair 2008, 239). 

2.3 Uppsatsens bidrag till tidigare forskning 

Det uppsatsen kan tillföra till den tidigare forskningen är en förståelse för hur tio utvalda 

nyhetsartiklar från traditionella och alternativa medier uppfyller sju krav på journalistik i en 

demokrati med fokus på ett specifikt fall som berör yttrandefriheten och dess gränser. Den tidigare 

forskningen fokuserar vid att studera för- och nackdelar med alternativa medier i relation till de 

traditionella, vad som är mediers demokratiska uppgifter samt vikten av tillgång till alternativa 

informationskällor i en demokrati. Av denna anledning kommer uppsatsen att tillämpa en kvalitativ 

textanalys av ett specifikt fall, för att undersöka hur nyhetsartiklar från de traditionella medierna i 

kontrast till de alternativa medierna uppfyller de sju demokratiska krav på journalistik samt även 

jämföra de olika medierna utifrån samma teori. Uppsatsen kommer även att undersöka hur 

journalistiken förhåller sig till att verka i ett demokratiskt syfte genom att undersöka hur 

journalistiken förhåller sig till sju krav på journalistik i en demokrati.  
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3. Teori 

Det empiriska materialet i uppsatsen ska i samspel med det teoretiska ramverket analyseras för att 

prövas i relation till varandra. Med hjälp av teorin är syftet att kunna analysera det empiriska 

materialet för att kunna studera och besvara uppsatsens syfte och frågeställningar (Bryman 2011 

347-348). Den teori som kommer att presenteras under detta kapitel är teorin om sju krav på 

journalistik i en demokrati av Lars Nord och Jesper Strömbäck. 

3.1 Lars Nord och Jesper Strömbäck - Krav på journalistiken i en demokrati 

Lars Nord och Jesper Strömbäck presenterar i sin bok ”Medierna och demokratin” från 2012 en 

teori om sju krav på journalistik i en demokrati. Medier i en demokrati har ett stort ansvar, genom 

att de ska främja det som gör ett samhälle demokratiskt. Det är viktigt att medborgare förses med 

information om vad som sker i samhället och om politiken som de valda makthavarna för. På 

samma sätt behöver politikerna ha information om samhället och medborgarnas tankar och åsikter 

för att kunna verka för samhällets och medborgarnas bästa. Det innebär att medierna inte får bedriva 

någon propaganda, gestalta en skev bild av verkligheten och följa principerna om yttrandefrihet och 

åsiktsfrihet för att låta medborgarnas röster komma till tals (Nord & Strömbäck 2012, 16-17). 

Medborgarna ska förses med nyanserade nyheter utifrån olika perspektiv för att motverka en 

ensidig nyhetsförmedling då det alltid finns olika perspektiv på en händelse eller nyhet (Strömbäck 

2014, 18). Utifrån det ovannämnda går det att sammanfatta sju krav som journalistiken bör följa för 

att det journalistiska innehållet i nyheterna ska kunna anses vara demokratiska.  

1. Tillämpa två av varandra oberoende källor, för att låta olika sidor komma till tals.  

Genom att tillämpa två av varandra oberoende källor minimeras risken för att nyhet förmedlar 

en allt för subjektiv bild av en nyhet men även för att påvisa de allsidiga bilder som kan finnas 

kring samma nyhet (Nord & Strömbäck 2012, 16-19).  

2. Huvudsakligen vara beskrivande.  

Medierna ska tillhandahålla nyheter som huvudsakligen är informerande som gör att 

medborgare själva kan ta ställning och bilda sig en åsikt kring nyheten/frågan som presenteras 

(Nord & Strömbäck 2012, 16-19).  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3. Klart och tydligt skilja mellan fakta och tolkningar/spekulationer som kan förekomma.  

För att kunna skilja mellan fakta, spekulation och andra tolkningar som kan finnas kring en 

nyhet eller en specifik händelse är det viktigt att skilja mellan vad som är bekräftade uppgifter 

och sådana uppgifter som det fortfarande spekuleras kring (Nord & Strömbäck 2012, 16-19).  

4. Göra en åtskillnad mellan bekräftade och obekräftade uppgifter.  

Denna punkt kan liknas vid punkt 3 ovan. Journalistiken har som uppgift att förse medborgare 

med sådan information som inte påverkar människors åsikter, utan istället främjar 

medborgarnas egen förmåga att skapa sig en åsikt om innehållet i en nyhet (Nord & Strömbäck 

2012, 16-19).  

5. Tydligt påvisa vilka källor som har använts.  

För att undvika att nyheterna gestaltar en bild av verkligheten som kan liknas vid propaganda 

eller att nyheterna använder sig av övertalning är det viktigt att nyheterna påvisar eller nämner 

vilka källor som tillämpats. Medborgare ska själva ha möjlighet att granska och ifrågasätta det 

som publicerats om de så önskar (Nord & Strömbäck 2012, 16-19).  

6. Inte ge en överdramatiserad bild som gör det svårt att skilja mellan fakta och fiktion.  

För att inte förmedla en överdramatiserad bild bör journalistiken i en demokrati tydligt framföra 

enbart fakta och ge en så klar bild av verkligheten som möjligt. Detta för att undvika att nyheten 

tappar sitt nyhetsvärde och istället kompletteras av och med personliga intryck och 

kommentarer till händelsen (Nord & Strömbäck 2012, 16-19)  

7. Ej anspela på stereotypa bilder och fördomar på ett sådant sätt som kan leda till att de förstärks 

eller sprids.  

Journalistiken bör inte tillämpa ett språk som kan anspela på de stereotypa bilder och fördomar 

som existerar i samhället. Användning av bild och andra illustrationer är även sådant som bör 

publiceras med särskild eftertänksamhet då det kan kategoriseras till olika grupper, tankar eller 

dylikt som gör att det istället förstärks (Nord & Strömbäck 2012, 16-19). 
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3.2 Operationalisering av det teoretiska ramverket 

Den valda teorin om de sju kraven på journalistiken i en demokrati är en teori som till största del 

redan operationaliserats av författarna Lars Nord och Jesper Strömbäck. Däremot är det viktigt att 

det ges en förklaring till dess innebörd på ett mer konkret sätt samt en inblick av hur jag kommer att 

tolka dem i relation till det empiriska materialet, nyhetsartiklarna. 

1. Tillämpa två av varandra oberoende källor, för att låta olika sidor komma till tals. 

- Här kommer fokus ligga vid att försöka utläsa om artikeln hänvisar till någon annan sida eller 

källa som kan bekräfta och/eller ge ett annat sken av nyheten. Det innebär att om en artikel enbart 

hänvisar till en ursprungskälla kommer inte kravet att uppfyllas. Refererar artikeln till en och/eller 

flera skribenter som är verksamma vid samma tidning som artikeln härstammar från eller en artikel 

som tidigare skrivits av samma tidning uppfylls inte kravet då det inte låter olika sidor att komma 

till tals. 

2. Huvudsakligen vara beskrivande  

- Nyhetsartikeln bör lägga sin störst vikt vid att förklara händelsen och återberätta vad som hänt på 

ett informerande sätt som gör att människor får en objektiv uppfattning av händelsen. 

Nyhetsartikelns främsta syfte bör vara att redogöra för läsaren om nyheten och inte inta någon 

partisk ställning eller påvisa någon typ av tolkning av innehållet. Nyhetsartikelns innehåll bör inta 

en objektiv ståndpunkt, genom att framställa nyheten och händelsen utifrån fakta och att inte 

framföra och tillägga egna synpunkter och slutsatser i relation till dess innehåll. Påvisas det att 

artikeln försöker framföra någon typ av slutsats kan det indikera på att det tas någon typ av 

ställningstagande till den information som framförts.  

3. Klart och tydligt sätt skilja mellan fakta och tolkningar/spekulationer som kan förekomma.  

- Fakta innebär att finns någon typ av hänvisning eller källa till det som skrivs som visar på att det 

verkligen stämmer. Genom att skilja mellan spekulationer och tolkningar är det viktigt att 

nyhetsartikeln anger vad som är bekräftat eller hänvisar till någon annan utomstående källa och vad 

som det ännu spekuleras kring eller ännu inte är bekräftat. Om nyhetsartikeln till största del utgörs 

av spekulationer och tolkningar kommer inte heller kravet att uppfyllas. 

!10



4. Göra en åtskillnad mellan bekräftade och obekräftade uppgifter. 

- Nyhetsartikeln bör ange om de uppgifter som påvisas i artikeln är bekräftade eller inte. Genom att 

t.ex. ange att ”det är ännu inte är bekräftat”. Som bekräftat kommer jag även godkänna om de 

nämner att ”någon annan” bekräftar detta. Det är dock viktigt att källan går att återfinna genom att 

den är utskriven, som t.ex. ”Per Persson, brandman säger” eller med citat. Jag kommer även att 

bedöma uppgifter som bekräftade om nyhetsartikeln anger något som kan stödja det som sägs, 

genom t.ex. en bild, statistik eller citat. Det påvisar att det som skrivs är bekräftat då det hänvisar till 

tidigare uppgifter.  

5. Tydligt påvisa vilka källor som använts. 

- Självklart kommer jag inte leta efter någon källförteckning då nyhetsartiklar inte innehåller sådant 

men det är till fördel om det t.ex. finns en hyperlänk som refererar till det som nämns/sägs samt att 

det ges någon förklaring till vem som sagt vad och vart, t.ex. ”Anna Andersson nämnde i en intervju 

med DN att”. Hela nyhetsartikeln behöver inte bestå av källhänvisningar, om nyhetsartikelns 

resterande innehåll baseras på den information som källorna givit godkänner jag även att källorna 

tydligt påvisats. Källorna bör även vara aktuella och relevanta utifrån sammanhanget de presenteras 

i. 

6. Inte ge en överdramatiserad bild som gör det svårt att skilja mellan fakta och fiktion 

- För att undersöka om artikeln förhåller sig till fakta och inte presenterar en överdramatiserad bild 

av nyheten kommer fokus ligga vid att undersöka om nyhetsartikeln på ett objektivt sätt förmedlar 

vad som har skett utan att tillföra spekulationer, tolkningar och/eller en analys av nyheten. Det kan 

leda till en tveksamhet mellan vad som är bekräftat och vad som analyserats/tolkats för att förstås på 

ett annat sätt. För att utläsa om artikeln förmedlar fakta är det viktigt att det finns någon typ av källa 

som kan bekräfta det som sägs, som i sin tur inte är ”partisk” (från samma tidning). 

7. Ej anspela på stereotypa bilder och fördomar på ett sådant sätt som kan leda till att de försträcks 

eller sprids 

- Om en person förknippas med en stereotyp bild eller en ”stämpel” som t.ex. ”rasist”, ”punkare” 

kan bilden av personen komma att förstärkas ytterligare tack vare det. Om tillämpning av stereotypa 

ord/stämplar förekommer kan den på så vis även kategorisera en person/artikel/händelse i specifikt 

fack, t.ex. ”rasist”, ”främlingsfientlig” eller ”vänsterfantast”. Framgår inte några stereotypiseringar, 

kategoriseringar och risk för att någon/något placeras i ett ”fack” kommer kravet att uppfyllas. 
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4. Metod och Material 

För att studera innehållet i de olika nyhetsartiklarna kommer uppsatsen att fokusera vid att välja ut 

citat ur nyhetsartiklarna för att påvisa om teorin om de sju kraven på journalistik uppfylls eller ej. 

De citat som har valts ut kommer att grunda sig i att de innehåller ett perspektiv, uttalande eller en 

kommentar som ger en bild av varför artikeln uppfyller/inte uppfyller de sju kraven på journalistik 

som utgör uppsatsens teori. 

4.1 Kvalitativ textanalys och den hermeneutiska tolkningen 

Metoden som kommer att tillämpas i den här uppsatsen är en kvalitativ textanalys. Den kvalitativ 

textanalys syftar till att förstå och analysera texter samt språk. Vid tillämning av textanalysen som 

metod studeras först hela texten och dess innehåll, vilket den här uppsatsen ämnar göra. Texter 

utgör bokstäver, ord och budskap som i sin tur utgör en kommunikation. Texter är skrivna av och 

för människor, den önskar att uppfylla olika syften då texten är skriven och formulerad utifrån den 

kontext som den placeras i (Bergström & Boréus, 2012, 20-22). När en text analyseras är tolkningen 

central, en text kan inte analyseras eller förstås om den inte kan tolkas. Det är med hjälp av en 

tolkning som en text och dess innebörd kan förstås (Bergström & Boréus 2012, 30).  

Uppsatsen har en hermeneutisk utgångspunkt då det är texter som ska tolkas och det är även 

utgångspunkten i den hermeneutiska vetenskapsteorin. Inom hermeneutiken intresserar sig 

författaren av helheten men också av de delar som bildar helheten, även kallat för den 

hermeneutiska cirkeln. Genom att studera delarna som utgör helheten kan författaren få en 

förståelse för helheten på ett annat sätt än tidigare. Men det innebär även att texter kan förstås på 

olika sätt beroende på vem som tolkar den. Människor har av individuella erfarenheter, upplevelser, 

intressen och kunskaper vilket gör att den texten och dess innebörd som tolkas påverkas utifrån dem 

aspekterna (Bergström & Boréus 2012, 31-32). Den kvalitativa textanalysen i den här uppsatsen 

kommer att utgå ifrån tio nyhetsartiklar. Nyhetsartiklarna består av en text som sedan utgör ett 

innehåll berörande fallet Julia Caesar. Uppsatsen kommer med hjälp av den operationaliserade 

teorin, studera texter, bestående av nyhetsartiklar, för att sedan försöka utläsa hur väl de olika 

nyhetsartiklarna uppfyller respektive krav som utgör teorin för att sedan slutligen även jämföras 

med varandra. Citaten tillämpas sedan i analysen för att påvisa om nyhetsartikeln uppfyller 

respektive krav utifrån den valda teorin eller ej. Innan citatet presenteras kommer jag först att föra 

en reflektion gentemot teorin samt valet av citat, för att sedan påvisa citatet. Därtill kommer även 
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tolkningen av citatet att ske som påvisar hur det tolkats samt hur man alternativt hade kunnat tolka 

det valda citatet. Det innebär att presentationen av citaten från respektive nyhetsartikeln utgår ifrån 

tre steg: 1. Jag som författare påvisar samt förklarar varför ett citat valts från den nyhetsartikeln,  

2. Det utvalda citatet påvisas,  

3. Det tillförs en tolkning till citatet i relation till teorin samt hur man alternativt hade kunnat tolka 

det valda citatet.  

4.2 Metodreflektion 

Problematiken med den valda metoden för den här uppsatsen är att den utgår ifrån en hermeneutisk 

utgångspunkt vilket betyder att det empiriska materialet tolkas av mig som författare, utifrån mina 

glasögon. Det innebär att om någon annan skulle studera samma material som jag gjort och utgå 

ifrån samma teori skulle tolkningarna kunna se olika ut, då varje person som tolkar texterna har 

olika förkunskaper, erfarenheter och glasögon vilket kan påverka textens tolkning (Bergström & 

Boréus 2012, 32). Som författare kliver jag in i rollen som tolkare, det innebär att metoden utifrån 

den här uppsatsens utformning har ett speciellt syfte att fylla, vilket automatiskt påverkar det 

empiriska materialets tolkning trots tillämpad metod (Bergström & Boréus 2012, 39). Det är även 

en kritisk synpunkt som kvalitativ forskning i högre grad än den kvantitativa forskningen kritiserats 

för (Bryman 2011, 369). Däremot försöker uppsatsen i så god mån som möjligt beskriva hur teorin 

operationaliserats, förklara varför vissa citat valts ut samt hur de tolkats i relation till teorin. Den 

kvalitativa textanalysen är den metod som ger mig som författare störst möjlighet att besvara 

uppsatsen syfte och frågeställningar genom att studera hela texter, i det här fallet nyhetsartiklar. 

Hela texterna måste studeras för att sedan genom citat påvisa huruvida nyhetsartiklarna genom 

tolkning uppfyller de krav som utgör teorin. Innan den valda metoden tillämpades övervägde jag att 

använda mig av en kvalitativ innehållsanalys men uppsatsen ämnar inte undersöka nyhetsartiklarnas 

bakomliggande teman i texten utan att studera texten och dess innehåll i relation till den valda teorin 

(Bryman 2011, 505). 

4.3 Material och urval  

Det empiriska materialet i den här uppsatsen består av sammanlagt tio stycken nyhetsartiklar. Fem 

av nyhetsartiklarna är hämtade och publicerade av fyra traditionella medier, Dagens Nyheter, 

Expressen, Göteborgs Posten och Svenska Dagbladet. De fem resterande artiklarna är publicerade 
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och hämtade från de alternativa nyhetssajterna Avpixlat och Fria Tider. Uppsatsen består på så vis 

av artiklar både från traditionella och alternativa medier. Det är här viktigt att klargöra varför 

urvalet ser ut som det gör och vad som kännetecknar traditionella respektive alternativa medier för 

att förstå varför de senare även kommer att jämföras med varandra i uppsatsens resultatdel. 

Jesper Strömbäck, professor inom journalistisk samt media och kommunikation, förklarar att 

alternativa medier anser sig vara medier som ger sken av en alternativ verklighet. Problematiken 

ligger däremot i att det mestadels är medier som drivs av en agenda, inte följer normer och oftast 

intar en partisk ståndpunkt i det som publiceras och skrivs på sådana sidor. Strömbäck förklarar 

även att alternativa medier brukar argumentera för att de förmedlar en verklighet som de 

traditionella större massmedierna oftast utesluter men Strömbäck menar på att det är ett felaktigt 

antagande. De traditionella medierna är begränsade trots att verkligheten inte må vara det. Det går 

inte att publicera och få med allt i en tidning eller nyhetsartikel, utan det handlar om att publicera 

sådant som är av nyhetsvärde. Det går inte att nischa in sig på något specifikt bara för att vissa 

utomstående hade tyckt att det vore mer intressant med mer nyheter kring något specifikt ämne 

(Journalisten.se 2015-03-22). Ipsos gjorde i slutet av mars 2016 en undersökning om 

medieförtroende där de undersökte vilket förtroende medborgare har för olika tidningar i Sverige. 

500 intervjuer gjordes med människor i Stockholmsområdet och 502 intervjuer i övriga län i landet. 

De medier som ställdes mot varandra var SVT, Dagens Nyheter, SvD, Aftonbladet och Avpixlat. 

Resultatet påvisade att medborgare bland annat hade lägst förtroende för Avpixlat. Enbart 4% av det 

intervjuade upplevde att det har stort förtroende för sidan. Högst förtroende fick Dagens Nyheter 

med 50%. Av denna anledning är det intressant att undersöka hur väl nyhetsartiklar från alternativa 

medier såväl som från de traditionella uppfyller sju krav på journalistik i en demokrati (Ipsos, 

2016-03-30).  

Urvalet av det empiriska material i den här uppsatsen består av tio nyhetsartiklar publicerade av 

olika nyhetssajter som klassas som traditionella och alternativa medier. Jag har i uppsatsen valt att 

enbart utgå ifrån nyhetsartiklar och utesluta andra artiklar så som krönikor, debattartiklar, ledare etc. 

Anledningen till det grundar sig i att det inte ställs samma krav på det journalistiska innehållet i 

sådana typer av artiklar som det gör i en nyhetsartikel. Det har gjort att antalet artiklar har kommit 

att påverkas.
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Avpixlat och Fria Tider är de enda nyhetssajterna som utgör källan för inhämtande av nyhetsartiklar 

bland de alternativa medierna och det beror på att jag i mitt sökande fann jag att de andra alternativa 

nyhetssajter till största del bestod av debattartiklar, krönikor eller av publicerade utdrag hämtade 

från bloggar. Det hade gjort att uppsatsens analys hade kommit att påverkas i en negativ riktning då 

sådana typer av artiklar troligtvis skulle utgå ifrån en subjektiv syn/åsikt på konflikten. På så vis är 

det problematiskt att analysera sådana typer av texter i relation till nyhetsartiklar då det inte ligger 

samma krav på nyhetsartiklars innehåll som det gör på krönikor, debattartiklar, ledare och liknande. 

De traditionella nyhetsartiklarnas urval baseras även de på samma anledning som urvalet av de 

alternativa medierna, det var här viktigt att använda medier som först och främst klassas som 

traditionella samt enbart tillämpa nyhetsartiklar för att analysen inte skulle bli missvisande. 

Konflikten och händelsen Julia Caesar kom att uppmärksammas utav de större traditionella och 

alternativa medier under ett par få dagar mellan augusti och september 2015. Det har även det varit 

en anledning till att mängden empiriskt material begränsats ytterligare.

Urvalet av artiklar bygger på en kronologisk ordning. Först presenteras en nyhetsartikel från Dagens 

Nyheter. Den artikeln bygger i sin tur på nyhetsartikeln ”Julia Caesar: Mardrömmen” publicerad av 

Avpixlat. Därefter avslöjas Julia Caesars identitet i en nyhetsartikel publicerad av Expressen. Fria 

Tider diskuterar samt försvarar och problematiserar konflikten och Expressens anledning till att 

hänga ut Julia Caesar i ”DN trakasserade pensionerad journalist” från Fria Tider. I nyhetsartikeln 

”Ingen allmän rätt att vara anonym” samt ”Expressen röjer anonyma ”Julia Caesar” ” skrivna av 

Göteborgs Posten och Svenska Dagbladet behandlar nyhetsartiklarna avslöjandet av Julia Caesars 

pseudonym och vad som är rätt och fel i relation till att skriva bakom en pseudonym. Artiklarna 

”Annika Hamrud hänger ut Julia Caesar med namn och bild” samt ”Expressen år 2010: Julia Caesar 

riskerar att mördas och hennes identitet röjs” skrivna av Avpixlat respektive Fria Tider 

problematiserar Julia Caesars uthängning dock utifrån en annan infallsvinkel. Nämligen att det är 

fel att hänga ut Julia Caesar. De två resterande artiklarna, en från de traditionella medierna ”Hoten 

förändrade hans liv” från Svenska Dagbladet samt ”Julia Caesar hängdes ut för att ha avslöjat 

Orrenius nummer - trots att han själv spred numret på Twitter” från Fria Tider berör problematiken 

med att Orrenius kände sig hotad av de samtal och hot han fick motta via telefon efter att ha försökt 

skapa ett möte med Julia Caesar. I nyhetsartikeln från Fria Tider argumenteras det emot det faktum 

att Orrenius känt sig hotad och istället påvisar artikeln att Orrenius själv publicerat sitt nummer på 

internet och på så vis gjort det lättillgängligt för vem som helst att nå honom. Urvalet av 

nyhetsartiklarna baseras även på att de hänger samman med varandra. Varje nyhetsartikel bygger på 

varandra och det påvisar händelseförloppet och utvecklingen av konflikten Julia Caesar. Det är 
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nyhetsartikeln från DN som kommer att presenteras först, trots att den är skriven senare än de 

resterande artiklarna, nämligen den femte september 2015. Det för att artikeln påvisar konfliktens 

start som sedan leder till att Julia Caesar blir omdiskuterad av andra nyhetsmedier. Efter artikeln 

från DN följer de traditionella och de alternativa utvalda nyhetsartiklarna en kronologisk ordning 

utefter deras publiceringsdatum.

4.3.1 Fallstudien och urvalet  

Uppsatsen syftar till att studera fallet Julia Caesar genom att analysera nyhetsartiklar från 

traditionella medier i kontrast till de alternativa medierna. Genom att studera innehållet för att sedan 

studera hur väl de uppfyller och förhåller sig till de sju demokratiska krav på journalistik. En 

fallstudie handlar om att en uppsats, ett arbete, eller en forskning lägger fokus vid något specifikt, 

ett specifikt fall. Det kan vara att forskaren väljer att studera i vilken omfattning folk blivit 

påverkade av ett specifikt beslut eller att en studie t.ex. fokuserar vid att studera ett specifikt 

samhälle i en viss stad (Bryman 2011, 74). Den här uppsatsen fokuserar vid att studera Julia Caesar, 

som nämnts tidigare under avsnitt 1.3 Bakgrund. Fallet Julia Caesar går att kategoriseras som ett 

extremt eller unikt fall (Bryman 2011, 77). Fallet visar på en konflikt mellan journalister och en 

konflikt mellan alternativa och traditionella nyhetssajter. Fallet Julia Caesar blev ett omdebatterat 

fall som även kom att beröra frågan om yttrandefrihet och dess problematik utifrån ett större 

perspektiv.  

Självklart finns det säkerligen andra fall som hade kunnat påvisa på en liknande problematik och 

diskussion kring ämnet, men Julia Caesar-fallet kom att uppmärksammas i stor utsträckning under 

en vecka i slutet av augusti 2015, då flera nyhetssajter, politiker och andra personer uttalade sig, 

kritiserade och hyllade Julia Caesar och hennes texter. Både traditionella medier och alternativa 

medier kom att kommentera konflikten och journalistiken kring fallet Julia Caesar. Valet av fallet 

baseras på att nyhetsartiklar utifrån sitt innehåll påvisar en konflikt mellan traditionella och 

alternativa medier, genom att de olika medierna ställer sig både för och emot publicerandet av 

hennes identitet samt innehållet i hennes krönikor. Det valda fallet berör på så sätt en fråga om vad 

som är demokratiskt rätt och fel att yttra samt om yttrandefrihetens gränser.  
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4.4 Traditionella medier  

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, DN utkom för första gången den 23 december år 1864 och är idag landets största 

morgontidning. DN har ett stort antal människor som läser tidningen på daglig basis, hela 883 000 

personer, däremot utgör 568 000 av läsarna människor som är bosatta i huvudstaden Stockholm. 

DNs dagliga läsare utgör nästan 10% av hela Sveriges befolkning. Tidningen precis som de flesta 

andra tidningar finns även att läsa på internet. Det finns ingen direkt fakta på hur många människor 

som klickar sig in på hemsidan dagligen men 1,1 miljoner unika besökare klickar sin in på DNs 

hemsida varje vecka (DN 2010). 

Expressen 

Expressen är en av landets största kvällstidningar. Tidningen grundades år 1944 och förklarar på sin 

hemsida att deras uppgift som tidning är att fungera som uppdragsgivare åt medborgarna, genom att 

låta medborgarnas åsikter och tankar hamna i fokus. I de första sidorna av tidningen har utrymme 

getts för medborgare och privatpersoner att framföra sina egna åsikter, debattera och skapa opinion. 

När tidningen även kom att finnas tillgänglig på internet var Expressen den första nyhetstidningen i 

Sverige som tillät medborgare att kunna kommentera, debattera och diskutera de material och 

artiklar som publicerades på expressen.se (Expressen 2009). 

Göteborgs Posten 

Göteborgs Posten, även kallat GP är en dagstidning som i huvudsak riktar sig till Göteborgs stad 

och Västsverige men lägger även stor fokus vid stora inrikes- och utrikesnyheter. Tidningen har 

ungefär 600 000 läsare per dag. GPs syfte är att erbjuda sanningsenlig och trovärdig journalistik för 

att på så vis kunna bidra sina läsare med sådan kunskap som behövs för att kunna påverka och 

förstå omvärlden runtomkring dem (Info GP 2016).  

Svenska Dagbladet 

Svenska dagbladet är en av de större morgontidningarna i Sverige och beskriver sig själva med att 

det har ett klassiskt bevakningsuppdrag. Det innebär att deras främsta syfte är att förse medborgarna 

med nyheter om kultur, samhället och näringslivet. Tidningen skriver att deras publicistiska uppdrag 

är att kunna bidra med information, att upplysa medborgare, bedriva opinion och fungera som 

kritiska granskare. Tidningen grundades 1884 och värnar starkt om lagen om tryckfrihet och 
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yttrandefrihet vilket innebär att tidningen tar starkt avstånd för utomstående krafter som försöker 

påverka tidningens innehåll. Svenska Dagbladet verkar oberoende från politiska, religösa och andra 

enskilda intressen och värnar starkt om de svenska demokratiska fri- och rättigheterna. Svenska 

Dagbladet har ca 900 000 läsare om dagen (Svenska Dagbladet 2016). 

4.5 Alternativa medierna 

Avpixlat 

Avpixlat grundades år 2011 och är en nyhetssajt vars syfte är att verka som ett alternativt medie 

gentemot den drivande och dominerande journalistiken i samhället. Avpixlat skriver att deras syfte 

är förse medborgarna med den alternativa verklighet som undanhålls av de större traditionella 

medierna. Tidningen avpixlar till stor del sådana bilder som de traditionella medierna tenderar att 

pixla, enligt dem själva. Det kan gälla personer som har dömts eller ska dömas för brott. På sin 

hemsida skriver de att anledningen till att de större medierna i samhället väljer att pixla bilder är för 

att skydda människors identitet men även för att göra det svårare att avgöra personers hudfärg och 

etniska icke-svenska bakgrund. Avpixlat skriver att det är är viktigt för demokratin och Sverige att 

tillhandahålla medborgarna den rätta sanningen på ett ocensurerat sätt, då det är tack vara 

samhällets invandrar- och migrationspolitik som det svenska samhället kommit att bli ett mer 

kriminellt sådant (Avpixlat). 

Fria Tider 

Fria Tider är en tidning på internet som grundades år 2009. Den klassar sig själv som en av Sveriges 

största nyhetssajter utifrån de antal läsare som tidningen når ut till. Nyhetssajten säger sig vara 

konservativ men partipolitiskt obunden. Fria Tiders syfte är att verka för medborgare som en 

alternativ och oberoende nyhetsförmedlare. Tidningen anser sig publicera och gestalta sådana 

nyheter som exkluderas av de större traditionella medierna i Sverige (Fria Tider 2013). Fria Tider är 

är en tidning som i stor utsträckning är populär bland Sverigedemokrater då det återkommande 

länkas till sidan när Sverigedemokraterna skriver artiklar eller debattartiklar (SD Kuriren).  

4.6 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet  

Validitet, reliabilitet och replikation är tre centrala begrepp som tillämpas för att göra en bedömning 

av samhällsvetenskaplig forskning. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och det innebär att ett 

viktigt kriterium för uppsatsen är att kunna reflektera över hur tillförlitligt det som skrivits 

!18



egentligen är. Är det möjligt att komma fram till samma resultat som uppsatsen kunna påvisa om 

det skulle göras på nytt och av någon annan? (Bryman 2011, 49). Reliabiliteten i uppsatsen är större 

utsträckning god. Det empiriska materialet, nyhetsartiklarna är hämtade från internet och därmed 

blir det svårt att garantera att de alltid kommer att finnas kvar och/eller kvarstå oförändrade. Artiklar 

kan uppdateras och skrivas om på internet men för att motverka det är jag tydlig med att i min 

källförteckning klargöra vilket datum jag hämtat de artiklar som utgör det empiriska materialet. Så 

om förändringar skulle tillkomma så är det möjligt att utläsa om det kan ha skett efter att jag hämtat 

den. 

Validiteten handlar om hur pass tillförlitliga de resultat som uppsatsen påvisat är. Det kräver att hela 

uppsatsen är sammanhängde och har en klar röd tråd för att inte påverka uppsatsens resultat. Här är 

det viktigt att ge en klar och tydlig bild av den teoretiska genomgången såväl som 

operationaliseringen av det teoretiska ramverket (Bryman 2011, 50). Genom att operationalisera ett 

begrepp blir det möjligt att göra det mätbart (Bryman 2011, 151). Därav har jag lagt stor vikt vid att 

i så god utsträckning som möjligt förklara hur och varför jag operationaliserats på det sätt jag gjort, 

samt hur det operationaliserade teorierna kommer att tolkas, genom att tillföra en förklaring till vad 

varje krav innebär. Däremot påverkas uppsatsens validitet genom att jag som författare tolkar det 

empiriska material i analysen. Hur en text tolkas, uppfattas och förstås kan variera från person till 

person, därav går det att anmärka på att uppsatsens analys baseras på en subjektiv tolkning. Det är 

något som påverkar validiteten i uppsatsen, då uppsatsens resultat blir ett resultat av författarens 

tolkning. 

Upprepbarhet, även kallat replikation, behandlar frågan om, och i vilket utsträckning det är möjligt 

för någon annan person att på nytt pröva de resultat som uppsatsen påvisat. Om samma empiriska 

material, teori och metod tillämpas, kommer den personen få samma resultat som i den här 

uppsatsen? (Bryman 2011, 49). Det är svårt att garantera, som nämnt tidigare kan det påverkas helt 

och hållet av artiklarna, dess åtkomst samt uppdatering. Om artiklarna tas bort eller om dess 

innehåll förändras kan det komma att påverka möjligheten att replikera då det är det empiriska 

materialet som ligger till grund för analysen och resultatet. Dessutom, som nämndes i relation till 

validiteten i stycket ovanför, så krävs det att personen uppfattar och tolkar det empiriska materialet i 

relation till teorin och operationalisering på samma vis som jag gjort för att det ska bli möjligt att 

åstadkomma samma resultat. Därmed går det inte att garantera att någon annan person som prövat 

samma material som jag gjort skulle kunna komma fram till samma resultat. 
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4.7 Analysschema 

För att på ett förenklat och ett mer sammanställande sätt kunna ge en bild av vad analysen har 

kunnat påvisa för resultat kommer ett analysschema att tillämpas. Analysschemats syfte är att ge en 

övergripande och samlad bild av de resultat som analysen har kunnat påvisa utifrån det material 

som analyserats i relation till det teoretiska ramverket. Åt det vågräta hållet är varje vald 

nyhetsartikel utskriven i kronologisk ordning. Åt det lodräta hållet påvisar varje siffra respektive 

demokratiskt krav på journalistisk. Varje ruta markerad med ett X påvisar att kravet uppfyllts. Två 

tabeller, en tabell som sammanställer de traditionella mediernas resultat och en som sammanställer 

resultaten från de alternativa medierna går att finna i slutet på avsnitt ”6.1 Resultat”. Två tabeller 

används i resultatdelen för att gestalta en övergripande bild av hur väl de utvalda nyhetsartiklarna 

från både de traditionella samt de alternativa medierna uppfyllt respektive krav som efterfrågats 

utifrån teorin.  

”Tabell 1” visar resultaten för de traditionella nyhetsartiklarna och ”Tabell 2” för de alternativa.  

Nyhetsartikel 1. Nyhetsartikel 2. Nyhetsartikel 3. Nyhetsartikel 4. Nyhetsartikel 5.

1. Oberoende 
källor

2. Beskrivande

3. Åtskillnad 
fakta & 
spekulation

4. Skilja mellan 
bekräftade/
obekärfade 
uppgifter

5. Påvisa källor

6. Ej 
överdramatisera

7. Ej anspela på 
stereotyper.
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5. Analys 

I analysen kommer den valda teorin, de sju kraven på journalistiken i en demokrati presenteras från 

ett till sju. Analysen är uppdelad utefter varje kriterium som presenterats under kapitel 3 ”Teori”. 

Citat kommer att presenteras i varje uppdelat avsnitt för att påvisa varför nyhetsartikeln uppfyller 

eller inte uppfyller det efterfrågade kravet utifrån den operationaliserade teorin. 

1. Tillämpning av två av varandra oberoende källor 

Utifrån det första kravet i teorin går det att utläsa att sju av de tio nyhetsartiklarna uppfyller kravet 

på att tillämpa två av varandra oberoende källor och tre uppfyller inte kravet. Av de sju artiklar som 

uppfyller kravet är fyra av dem från de traditionella nyhetssajterna i Sverige, Dagens Nyheter, 

Expressen, Göteborgs Posten och en artikel från Svenska dagbladet. De tre artiklarna som inte 

uppfyller kravet om tillämpning av två av varandra oberoende källor är, en nyhetsartikel från de 

traditionella medierna Svenska Dagbladet och de två från det alternativa mediet Fria Tider.  

Ett exempel där minst två av oberoende källor tillämpas går att finna i nyhetsartikeln från DN. I 

artikeln ”Niklas Orrenius om mötet med ”Julia Caesar” från DN sker ett återberättande av det första 

mötet som Orrenius försökte skapa med Julia Caesar i augusti 2015 (Orrenius, DN 2015-09-05). 

Citaten nedan har valts ut för att de påvisar hur nyhetsartikeln refererar och hänvisar till olika källor 

i sitt innehåll. De tre citaten nedan berör alla händelsen där Julia Caesar valde att skicka sin bok 

som en julgåva till utvalda personer. Citaten som alla berör händelsen om att skicka boken som 

julgåva påvisar hur källor, oberoende av varandra, Politiskt Inkorrekt och Fredrick Federley 

kommenterar Caesars julgåva. 

”I december 2010 fick alla Sveriges 349 riksdagsledamöter var sitt exemplar av Världsmästarna” i 
sina postfack.”  (Orrenius, DN, 2015-09-05). 

”Fantastiskt!” skrev Politiskt Inkorrekt om julgåvan […]” (Orrenius, DN, 2015-09-05). 

”Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) var riksdagsledamot då, 2010. Han minns när han 
hittade boken i sitt fack. - Jag läste lite. Det var insinuant, konspirationsteoretiskt och 

rasistiskt.” (Orrenius DN, 2015-09-05). 

Tolkningen av citaten och anledning till att det första kravet uppfylls baseras på att nyhetsartikeln 

påvisar att det försöker belysa olika tankar kring samma händelse, boken som Caesar skickade ut 
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som en julgåva. Genom att påvisa vad Politiskt Inkorrekt tycker om julgåvan och Fredrick 

Federleys tankar om julgåvan riskerar inte innehållet och kommentarerna kring Caesars julgåva att 

enbart förmedla en enda sida av konflikten. Nyhetsartikeln påvisar på det sättet både en positiv sida 

av valet att ge ut boken som en julgåva men även den negativa bilden av det, utifrån två källor, en 

nyhetssajt och en politiker som inte står som beroende av varandra eller härstammar från samma 

tidning.  

Tillämpning av två oberoende källor sker även i en nyhetsartikel från de alternativa medierna, Fria 

Tider ”DN trakasserade pensionerad journalist”. De två citaten nedan påvisar även de ett exempel 

på hur en alternativ nyhetsartikel väljer att påvisa två olika källor i nyhetsartikeln. 

”Det är i gårdagens söndagskrönika på bloggen Snaphanen som kvinnan bakom signaturen Julia 
Caesar skriver om hur DN-journalisten Niklas Orrenius har gjort flera oanmälda besök i hennes 
bostad och vid hennes lantställe” (Fria Tider, 2015-08-31) 

”Även den borgerliga ledarskribenten Marika Formgren är starkt kritisk och uppmanar till bojkott 
av DN. I ett inlägg på sin blogg listar hon flera förslag på […]” (Fria Tider, 2015-08-31) 

Ovan påvisar de två citaten hur Fria Tider i nyhetsartikelns innehåll hänvisar till Julia Caesars 

krönika, där hon skriver om hur en DN journalist oanmält försökt att besöka hennes hem, den andra 

källan hänvisar till Marika Formgrens kommentarer på sin egen blogg om DNs försök att besöka 

Caesar. Nyhetsartikeln påvisar två olika personers kommentarer kring händelsen och Caesar och 

Formgren agerar i det här fallet som oberoende källor i konflikten kring DNs agerande.  

De resterande artiklarna som inte tillämpar två av varandra oberoende källor består enbart av 

referenser till en och samma tidning eller en och samma källa som på så sätt påverkar möjligheten 

och vikten av att låta olika sidor komma till tals. Därav går det inte att påvisa en nyanserad bild av 

den nyhet som förmedlas för medborgarna. 

”Du ska inte känna dig säker, fattar du det, inte någonstans”. DN-journalisten Niklas Orrenius 
berättar nu om de hot han utsattes för efter att hans mobilnummer publicerats […]” (Svenska 
Dagbladet, SvD, 2015-09-05). 
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”I texten berättar Orrenius vidare att hans adress lagts ut på Twitter med ”uppmaning att göra 
hembesök”. I artikeln, som utgör ett helt uppslag, skriver DN-reportern att […]” (Svenska 
Dagbladet, SvD, 2015-09-05). 

I citaten ovan, från nyhetsartikeln ”Hoten förändrade hans liv” av Svenska Dagbladet, hänvisar 

artikeln enbart till Dagens Nyheter och Niklas Orrenius. Orrenius är själv en del av händelsen och 

diskussionen kring Julia Caesar och skribent för tidningen DN och på så sätt uppfyller artikeln inte 

kravet på tillämpning av två av varandra oberoende källor. Det går att inte att se en hänvisning till 

skribent för tidningen DN och en hänvisning till tidningen DN som oberoende från varandra. En 

alternativ tolkning hade däremot kunnat vara att källan ändå ses som trovärdig då Orrenius själv 

berättar om vad han upplevt i relation till konflikten med Julia Caesar men samtidigt så utesluter 

nyhetsartikeln möjligheten att låta olika sidor att komma till tals genom att enbart hänvisa till 

Orrenius och hans perspektiv på konflikten. 

2. Huvudsakligen vara beskrivande 

Utifrån det här kravet är resultaten väldigt delade, både bland nyhetsartiklarna från de traditionella 

och alternativa medierna. Tre av fem nyhetsartiklar bland de traditionella medierna och två av de 

fem nyhetsartiklarna bland de alternativa medierna går att utläsa som huvudsakligen beskrivande. 

Det alla nyhetsartiklarna som uppfyller kravet har gemensamt är att de konkret och tydlig enbart 

beskriver händelsen på ett koncist sätt. Den viktigaste informationen är med, det presenteras kort 

fakta kring vad som hänt, källor tillämpas och det tas inga ställningstaganden och de innehåller 

ingen slutsats, tanke eller kommentar som relaterar till innehållet i nyhetsartikeln.  

De tre artiklarna från de traditionella medierna som uppfyller kravet är de två artiklarna från 

Svenska Dagbladet och artikeln från Göteborgs Posten. Nedan har två citat valts ut, ett från 

Göteborgs Posten och ett från Svenska Dagbladet. Citaten ger en inblick av hur de båda 

nyhetsartiklarna på ett tydligt sätt lägger fokus vid att återberätta fakta på ett informerande sätt. 

Utifrån citaten går det inte att utläsa någon tillförande tolkning eller reflektion i relation till den 

information som presenterats i nyhetsartiklarna.  

”I en skriftlig kommentar som Niklas Orrenius lagt ut på Twitter skriver han att ”det är bisarrt för 
mig att läsa Julia Caesars ord” och tillägger att han försökt tala med henne två gånger på ett 
år” (Göteborgs Posten 2015-09-02) 
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”Bloggaren som gjorde sig känd under pseudonymen ”Julia Caesar” skrev i söndags en krönika om 
hur hon upplevde sig förföljd av Dagens Nyheters Niklas Orrenius och frilansjournalisten Annika 
Hamrud” (Svenska Dagbladet 2015-09-02). 

Nyhetsartiklarna är konkreta genom att de enbart agerar på ett återberättande sätt. Det går utifrån 

citaten inte heller att påvisa någon typ ställningstagande och inte heller intas någon partisk ställning 

som gör att läsaren kan uppfatta att artiklarna tar ställning i konflikten eftersom att det enbart 

presenteras sådan information som förklarar och beskriver nyheten och innehållet som den berör.  

Av de fem traditionella medierna är de två nyhetsartiklar som inte uppfyller kravet om att vara 

huvudsakligen vara beskrivande, det är nyhetsartikeln från DN och Expressen. De två 

nyhetsartiklarna består till stor del av ställningstagande i relation till den beskrivande delen som 

redovisas. De båda artiklarna avslutas med ett kort ställningstagande kring konflikten som kan 

indikera att en partisk ställning tas i relation till nyheten och konflikten Julia Caesar, vilket påvisas 

genom ett citat från Expressens nyhetsartikel.  

”Den nya tekniken har inneburit mycket fantastiskt för demokratin. Men att kunna möta sina 
motståndare ansikte mot ansikte är en förutsättning för ett rimligt samtal. I anonymitetens dunkel 
uppmuntras människans allra sämsta egenskaper.” (Hamrud, Expressen 2012-09-02). 

Citaten ovan, som även är den sista meningen i nyhetsartikeln påvisar en slutsats utifrån 

nyhetsartikelns innehåll rörande Julia Caesar. Utifrån citatet är det även möjligt att utläsa att 

tidningen inte agerar på ett objektivt sätt utan att det är skrivit i relation till Julia Caesars anonyma 

tillvägagångssätt. Det intas ett negativt ställningstagande gentemot Caesars val att vara anonym och 

det sätts sedan i ett större perspektiv. En annan möjlig tolkning som skulle göras av det här citatet är 

däremot att det eventuellt påvisar vad som faktiskt är ett resultat av Julias Caesars val att vara 

anonym och att det är därför tidningen skriver så, däremot utifrån min operationaliserade teori i 

relation till citatet tolkar jag det inte på det viset. 

De två nyhetsartiklarna från de alternativa medierna som uppfyller kravet gör det på samma sätt 

som de traditionella medierna. De beskriver händelsen på ett konkret och koncist sätt och utesluter 

ställningstaganden och slutsatser. Nedan följer ett citat från de båda nyhetsartiklarna från de 
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alternativa medierna som uppfyllde kravet. Citaten informerar och beskriver händelsen på ett 

objektivt sätt genom att agera återberättande. 

”Det är i gårdagens söndagskrönika på bloggen Snaphanen som kvinnan bakom signaturen Julia 
Caesar skriver om hur DN-journalisten Niklas Orrenius har gjort flera oanmälda besök i hennes 
bostad och vid hennes lantställe” (Fria Tider, 2015-08-30) 

”Kvinnan som gjort sig känd som Julia Caesar var under 22 år anställd som journalist på Dagens 
Nyheter. Hon har i flera år skrivit anonyma krönikor på sajten Snaphanen, där hon ofta riktat kritik 
mot den svenska invandringspolitiken” (Fria Tider, 2015-09-02). 

Utifrån citaten ovan går det att tolka det som att de båda nyhetsartiklarna håller sig till att informera 

läsarna om händelsen genom att förklara vem Julia Caesar är, vart hon tidigare varit anställd samt 

att hon skrivit krönikor i flera år. Nyhetsartikeln förmedlar information om Julia Caesar på ett 

objektivt sätt utan att ett ställningstagande sker i samband med det. 

De resterande tre nyhetsartiklarna från de alternativa medierna som inte uppfyller kravet påvisar ett 

tydligt ställningstagande i konflikten genom att en partisk ställning intas genom att nyhetsartikeln 

tillför kommentarer och ståndpunkter i relation till informationen som anges, vilket påvisas i citatet 

nedan. 

”Kulturchefen Karin Olsson skriver samtidigt parallellt om varför man nu hänger ut Caesar och 
sätter ett löjets skimmer över både sig själv, Expressen och svenska media generellt.” (Avpixlat, 
2015-09-02). 

Utifrån citatet ovan går det att tolka det som att nyhetsartikeln från Avpixlat, väljer att informera om 

att Expressen hängt ut Julia Caesar men samtidigt även kritisera uthängningen genom att tillföra 

kommentarer som att de ”sätter ett löjets skimmer över både sig själva, Expressen och svenska 

media generellt”. Nyhetsartikeln intar en partisk ställning utifrån innehållet och den objektiva 

informationen blir lidande av dessa kommentarer, då det tydligt påvisar att nyhetsartikeln tagit en 

ståndpunkt/åsikt i relation till det som förmedlas.  
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3. Klart och tydligt sätt skilja mellan fakta och tolkningar/spekulationer som kan förekomma 

Det tredje kriteriet, vikten av att klart och tydligt sätt skilja mellan fakta och tolkningar samt 

spekulationer som kan förekomma i en nyhetsartikel, lyckas alla fem nyhetsartiklar från de 

traditionella medierna att uppfylla. Bland de alternativa medierna är det en av de fem artiklarna som 

inte uppfyller kravet om att göra en åtskillnad mellan fakta, spekulationer och tolkningar. I artikeln 

”Hon är Julia Caesar” publicerad av Expressen och skriven av Annika Hamrud tillämpas enbart 

sådan information och innehåll som skribenten kan ge stöd för då allt som skrivs i artikeln hänvisar 

till någon källa. Nyhetsartikeln består för det mesta av citatet som även det stärker artikelns innehåll 

och ger en tydlig bild av vad som är fakta. 

”I den flitigt citerade krönikan ”Ett brev till Fredrik Reinfeldt” ställer hon retoriska frågor till den 
dåvarande statsministern om vi inte har ”nog med muslimska kravmaskiner som lever i självvald 
segregation” och […]” (Hamrud, Expressen 2015-09-02). 

Utifrån ovanstående citat är det möjligt att tolka det som att det på ett tydligt sätt hänvisas till vad 

som är fakta, genom att det finns en distinkt hänvisning till både ett namn och ett utdrag ur krönikan 

som även det citeras i relation med hänvisningen till krönikan. Således går det att betrakta citatet 

som starkt vilande på fakta. 

I en nyhetsartikel från de alternativa medierna, Fria Tider ”Julia Caesar hängdes ut för att ha 

avslöjat Orrenius nummer - trots att han själv spred numret på Twitter” gör artikeln en åtskillnad 

mellan vad som är fakta och/eller spekulation. Nyhetsartikeln utgår från ett liknande 

tillvägagångssätt som nyhetsartikeln Expressen, från de traditionella medierna, som även den 

uppfyllde det tredje kravet. Majoriteten av innehållet bygger på citat eller källhänvisningar till 

någon annan sida, person eller artikel som tidigare nämnt eller skrivit om det som artikeln skriver 

om. I citatet nedan påvisas det hur en nyhetsartikel från de alternativa medierna, Fria Tider, med 

hjälp av citat hänvisar till något som Hamrud tidigare skrivit i en artikel. 

” ”I sin krönika hänger hon ut Orrenius telefonnummer, och vi har båda levt med hot och 
trakasserier sedan den publicerade”. Så skrev Annika Hamrud och Expressen i en artikel 
igår[…]” (Fria Tider, 2015-09-03). 
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Av de tio utvalda nyhetsartiklarna är det enbart en nyhetsartikel som inte uppfyller kravet om att på 

ett tydligt sätt skilja mellan fakta och spekulationer. Den nyhetsartikeln är från Avpixlat vilket gör 

att den enda nyhetsartikeln som inte uppfyller kravet är en artikeln från de alternativa medierna i det 

här fallet. Nyhetsartikeln från Avpixlat ”Annika Hamrud hänger ut Julia Caesar med namn och bild”  

hänvisar enbart till ett citat från Expressens artikel där Julia Caesar hängs ut. Däremot används det 

citatet enbart för att Avpixlat genom sin nyhetsartikel ska kunna påvisa vad som var argumentet för 

att Julia Caesar hängdes ut. Citatet nedan visar ett exempel på hur artikeln tillför spekulationer och 

tolkningar efter det att ett citat från Expressen presenterats.  

”Med detta drag gör man bara avgrunden till folket än djupare, som man dessutom fortsätter kalla 
”hatiska” och annat smått och gott. Man stärker samtidigt den folkrörelse ”hatsajterna” och den 
Sverigevänliga rörelsen utgör, och gör sig själva i förlängningen fullständigt obsoleta 
[…]” (Avpixlat, 2015-09-02). 

Anledningen till att nyhetsartikeln inte uppfyller kravet om att på ett tydligt skilja mellan fakta och 

tolkningar, trots att en hänvisningen tillämpas, är för att det resterande innehållet i artikeln inte 

innehåller någon tydlig fakta kring händelsen utan det skrivs mer allmänt, spekuleras och tolkas 

kring Julia Caesars uthängning. Därav uppfylls inte kravet i det här fallet. Det går såklart även att 

tolka det som artikeln ändå uppfyller kravet då det görs en hänvisning till en källa som det sedan 

diskuteras kring. Däremot domineras nyhetsartikelns innehåll av tolkningar, spekulationer och 

reflektioner kring händelsen utifrån ett större perspektiv. I nyhetsartikeln kritiserats den svenska 

journalistiken, dess journalister och religion som gör att det blir svårt att skilja mellan fakta och 

spekulation trots att ett citat redovisats och presenterats i nyhetsartikeln.  

4. Göra en åtskillnad mellan bekräftade och obekräftade uppgifter 

Samtliga nyhetsartiklar från de fem traditionella medierna uppfyller kravet om att göra en skillnad 

mellan vad som är bekräftade och obekräftade uppgifter. Det är enbart en av fem nyhetsartiklar från 

de alternativa medierna som lyckas uppfylla samma krav. Det som de fem nyhetsartiklarna från de 

traditionella medierna har gemensamt är att de alla i stor utsträckning tillämpar citat eller hänvisar 

till någon annan person som berörts av fallet som kan ge en bild eller en kommentar av den 

händelse som nyhetsartikeln skriver om berörande Julia Caesar. Citatet nedan ger en bild av hur en 

nyhetsartikel från Svenska Dagbladet påvisar en bekräftad uppgift. 
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”Nu väljer Expressen att publicera en artikel av Annika Hamrud där Julia Caesars namn 
röjs” (Svenska Dagbladet, 2015-09-02). 

I citatet ovan hänvisar nyhetsartikeln från Svenska Dagbladet till en nyhetsartikel skriven av 

Expressen och hänvisar till att Expressen publicerat en artikel där Julia Caesars identitet avslöjas. 

Trots att citatet i sig inte innehåller någon källhänvisningen så hänvisar nyhetsartikeln senare även  

till kulturchefen på Expressen som uttalar sig kring den här artikeln som sägs ha publicerats på 

Expressen, som syns citatet nedan. 

”- Det är klart att det inte är något självklart beslut att publicera namnet på någon som vill vara 
anonym. Men […] säger Karin Olsson, kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare vid 
Expressen” (Svenska Dagbladet, 2015-09-02). 

Genom att tillägga det citatet där kulturchefen på Expressen kommenterar att en artikel har 

publicerats av Expressen ges ett konstaterande av att uppgifterna går att bekräfta då de härstammar 

direkt från huvudkällan. På så vis hänvisar nyhetsartikeln till ett direkt samtal med kulturchefen för 

Expressen som gör att det på ett tydligt sätt bekräftar att Expressen verkligen publicerat en artikel 

som avslöjar Caesars identitet.  

Det är enbart en av fem nyhetsartiklarna från de alternativa medierna som gör en åtskillnad mellan 

bekräftade och obekräftade uppgifter och det är nyhetsartikeln ”DN trakasserade pensionerad 

journalist” från Fria Tider. Artikeln uppfyller kravet då den tydligt påvisar en skillnad mellan vad 

som faktiskt är sagt eller skrivet och vad som inte är bekräftat. Nyhetsartikeln bekräftar enbart något 

och konstaterar att ”det är så” om det finns en källa att luta sig på eller om det finns ett citat som 

kan styrka det som sägs. Det är enbart vid ett tillfälle i nyhetsartikeln som det används antaganden 

men det är något som nyhetsartikeln inte bekräftar faktiskt har hänt. 

” Under söndagskvällen var många kritiska mot Dagens Nyheters metoder, och menade att det var 
fel att på ett så aggressivt sätt söka upp en äldre kvinna i sitt hem.  

”Du menar på fullt allvar att det är ’vänligt’ att stå och skrika utanför en 70 årig kvinnas fönster? 
Är du totalt galen???”, skriver publicisten Ingrid Carlqvist på Twitter till Niklas Orrenius” (Fria 
Tider 2015-08-31). 

!28



Utifrån citaten ovan går det att tolka det som att nyhetsartikeln påvisar att det faktiskt är bekräftat 

att många varit kritiska mot DNs metoder i det här fallet, de påvisas genom att en hänvisning till ett 

Twitter-inlägg som Ingrid Carlqvist skrivet till Orrenius. Därmed hänvisar nyhetsartikeln till någon 

annan som kan bekräfta att det har riktats kritik mot DNs metoder genom att påvisa en persons 

kritik gentemot just det. Det går självklart även att problematisera och diskutera huruvida ett 

Twitter-inlägg stärker ett sådant påstående och hur trovärdigt det är i relation till det citatet berör, 

men trots det så påvisar det ett uttalande om att någon faktiskt ställer sig kritisk till DNs metoder. 

Till skillnad från nyhetsartikeln från Fria Tider ovan, uppfyller inte de resterande fyra 

nyhetsartiklar, två från Fria Tider och två från Avpixlat från de alternativa medierna kravet. I 

artikeln ovan som uppfyllde kravet, skrevs att många varit kritiska och hänvisar till ett citat och en 

källa som gör att källan kan ses som bekräftad. Citatet nedan visar hur artikeln från Fria Tider väljer 

att uttrycka sig utan någon källa att hänvisa till. 

”Många har uttryckt farhågor om att Julia Caesar ska utsättas för hot efter uthängningen” 
(Fria Tider, 2015-09-02). 

Att ”många har uttryckt farhågor” tolkas som obekräftat, det finns inga källor eller någon till det 

som skrivs som gör att det går att bekräfta. Troligtvis så bygger citatet på någon form av 

information men utan något som kan stödja den informationen går det inte heller att utgå från att det 

finns det heller. Nyhetsartikeln uppfyller inte kravet på att skilja mellan obekräftade och bekräftade 

uppgifter. Det finns ingen information om vilka som är ”många” eller någon källhänvisning som på 

något sätt kan påvisa att det är många som har utryckt sig kring det ämne som nyhetsartikeln berör. 

5. Tydligt påvisa vilka källor som använts. 

De traditionella medierna och de tillhörande artiklarna i den kategorin klarar sig alla här, de påvisar 

på ett tydligt sätt vilka källor som har använts och det hänvisas flitigt både till personer som 

kommenterat händelsen Julia Caesar samt andra hemsidor och nyhetsartiklar som kommenterat eller 

publicerat något som berör Julia Caesar. Tydligast hänvisning sker i nyhetsartikeln från DN ”Niklas 

Orrenius om mötet med Julia Caesar”. Nyhetsartikeln består till största delen av citat från Julia 

Caesars krönikor för att stärka det som senare skrivs om just Julia Caesar. Det hänvisas även ett 

flertal gånger till andra politiker som bland annat kommenterat Julia Caesar, hennes krönikor och 
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dess innehåll. Det fungerar som ett underlag för det som nyhetsartikeln senare skriver i sitt 

resterande innehåll, vilket påvisas nedan: 

”Jag tittar ner i mina papper, med utskrifter från hennes krönikor, hyllade av Sverigedemokrater 
och andra nationalister. Läser: ”Den massiva invandringen från låg-iq-länder i tredje världen 
[…]” ” (Orrenius, DN 2015-09-05) 

”Men för somliga läsare klingade Julia Caesars budskap djupt och sant: det var bättre förr. ”Det 
goda och trygga Sverige som jag och många minns finns inte mer”, skrev hon.” (Orrenius, DN 
2015-09-05). 

De två citaten ovan påvisar att nyhetsartikeln, på ett skarpt och uttryckligt sätt hänvisar till Caesars 

krönikor, genom att citera vad Caesar skrivit i dessa. Källhänvisningen är tydlig genom att artikeln 

även förklarar att det som citeras är utskrifter från Julia Caesars krönikor. Nyhetsartikeln på DN 

skriver på liknande sätt upprepade gånger. På så vis lyckas nyhetsartikeln hela tiden påvisa 

argument och bekräfta de uppgifter som nämns genom att direkta hänvisningar sker till Julias 

Caesars krönikor. 

Nedan följer ett citat från nyhetsartikeln av Expressen ”Hon är Julia Caesar”. Citatet påvisar utifrån 

sitt innehåll tydligt vilka källor som tillämpas i nyhetsartikeln, bland annat genom att tillämpa såväl 

citat som en skärmbild av det Caesar skrivit. Det påvisar den direkta källa på ett väldigt tydligt sätt i 

nyhetsartikeln genom att läsaren får möjligt att även se källan, dvs. Julia Caesars krönikor som 

Hamrud i det här fallet kommenterar och skriver om. I nyhetsartikeln tillämpas även hyperlänkar 

som gör det är möjligt att direkt att klicka in på den sidan som nyhetsartikeln hänvisar till i sin text.  

”Liknande teser upprepas i text efter text. ”Politikerna våldtar sitt eget folk genom årlig 
massimport av tiotusentals muslimska män med forntida kvinnosyn.” (Snaphanen 

8/2-15.” (Hamrud, Expressen 2015-09-02) 

Även nyhetsartikeln från Expressen väljer i det här fallet att på ett tydligt sätt citera till Julia Caesar 

genom att påvisa vad hon tidigare skrivit genom att tillämpa citat. Efter citaten anges en källa som 

påvisar varifrån citatet är inhämtat vilket gör hänvisningen extra tydlig. 

Av de alternativa medierna är det en nyhetsartikel som inte uppfyller kravet och det är 

nyhetsartikeln från Fria Tider ”Expressen år 2010: Julia Caesar riskerar att mördas om hennes 
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identitet röjs” (Fria Tider, 2015-09-02). Nyhetsartikeln hänvisar och citerar till enbart till en sida 

som inte berör den aktuella händelsen, visserligen berör nyhetsartikeln fallet Julia Caesar och vad 

hon skrivit men den hänvisar till henne i annan aspekt än vad fallet i sig berör. 

”Annat lät det år 2010. Då publicerade Expressen en krönika av Ulf Nilson som pedagogiskt 
förklarade varför det var nödvändigt för Julia Caesar att använda sig av pseudonym 

[…]” (Avpixlat 2015-09-02). 

Orsaken till att ovanstående nyhetsartikel inte uppfyller kravet, trots att en hänvisnings sker till en 

artikel som berör Julia Caesar är för att den på ett indirekt sätt berör händelsen och konflikten kring 

Julia Caesar då källan är fem år gammal. Så trots att nyhetsartikeln tillämpar en källa som stärker 

dess innehåll går det inte att garantera att källan berör den specifika händelsen i dagsläget. 

Alternativt hade man kunnat tolka det som att nyhetsartikeln ändå uppfyller kravet då artikeln 

påvisar en källa genom att tillämpa ett citat. Däremot är inte källan som tillämpas i nyhetsartikeln 

direkt bunden till den händelse och konflikt som pågår kring Julia Caesar, därav uppfylls inte kravet 

trots att citat och källhänvisning tillämpas. 

6. Inte ge en överdramatiserad bild som gör det svårt att skilja mellan fakta och fiktion 

Av de tio analyserade artiklarna uppfyller samtliga nyhetsartiklarna från de traditionella medierna 

det efterfrågade kravet. Det alla artiklarna har gemensamt är att de förhåller sig till fakta och inte 

diskuterar runt ämnet som på så vis kan försvåra möjligheten att skilja mellan vad som egentligen är 

fakta och vad som är nyhetsartikelns egna ord och kommentarer kring händelsen. Samtliga 

nyhetsartiklar förhåller sig till ämnet, förutom när det ska stärka det som skrivs i artikeln, då 

tillämpar nyhetsartiklarna källor och hänvisar till dessa och skriver på ett klart och tydligt sätt vem 

som sagt det och varifrån det är hämtat, genom att ange källa. Nedan följer ett citat som speglar en 

objektiv bild av fallet Julia Caesar från Göteborgs Posten, en av de traditionella medierna.  

”Den främlingsfientliga bloggaren som gjorde sig kände under pseudonymen ”Julia Caesar”, skrev 
i söndags en krönika om hur hon upplevde sig förföljd av Dagens Nyheters Niklas Orrenius och 
frilansjournalisten Annika Hamrud” (Göteborgs Posten, 2015-09-02). 

I citatet ovan presenteras kort om vad som har hänt på ett tydligt och konkret sätt i nyhetsartikelns 

inledning. Det är konkret och koncist och ger ingen överdramatiserad bild utav händelsen. Det 
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framförs inga spekulationer, utan ett tydligt informerande innehåll gestaltas kring vad som hänt med 

en hänvisning till en krönika som Julia Caesar skrivit.  

Bland de alternativa medierna är det två av fem artiklar som uppfyller kravet. En artikel, från de 

alternativa medierna som ger en överdramatiserad bild av händelsen som gör det svårt att utläsa vad 

som är fakta och vad som är personliga tankar och/eller åsikter kring händelsen är i artikeln ”Julia 

Caesar: Mardrömmen” från Avpixlat. 

”Hon frångår i denna sitt värv att beskriva verkligheten i Sverige med fokus på den politiska 
korrekthetens våta filt över den offentliga debatten och den havererande migrations- och 
integrationspolitiken […]” (Avpixlat, 2015-08-30). 

I citatet ovan används många ord som syftar till att förklara verkligheten och hur den ser ut i 

Sverige. Det är utifrån nyhetsartikelns innehåll svårt att utläsa vad som är fakta och vad som är 

kompletterat med personliga åsikter i relation till händelsen. Det tillämpas inte heller någon källa 

som kan stärka sanningshalten om verkligheten i Sverige. Det finns inte heller någon källa som 

stärker påståendet om att migration - och integrationspolitiken har havererat och därmed ger 

nyhetsartikeln uttryck för en överdramatiserad bild av händelsen då det inte går att påvisa att det 

som skrivs är eller baseras på fakta. 

Även i artikeln ”Julia Caesar hängdes ut för att ha avslöjat Orrenius nummer - trots att han själv 

spred numret på Twitter” av Fria Tider förmedlas en överdramatiserad bild kring konflikten och 

nyheten utifrån innehållet. Artikeln tillskriver innehållet vissa kommentarer som gör det svårt att 

urskilja vad i innehållet som är fakta och tolkningar.  

”Fria Tider har även försökt att nå Annika Hamrud, den andra av de båda DN/Expressen - 
anknutna journalisterna som ansvarar för drevet mot Julia Caesar, för en kommentar” (Fria Tider, 
2015-09-03). 

Det går utifrån ovanstående citat att tolka det som att nyhetsartikeln syftar till att skapa en 

överdramatiserad bild av händelsen genom att förklara att de två journalisterna ”ansvarar för 

drevet”. Det är något som det inte finns någon källa på och citatet påvisar inte enbart fakta eftersom 

att det har förstärkts ytterligare för att ge en mer dramatiserad bild av det hela genom att påvisa 

vilka de ställer sig emot. 
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7. Ej anspela på stereotypa bilder och fördomar på ett sådant sätt som kan leda till att de 

förstärks eller sprids 

Två av de fem nyhetsartiklarna från de traditionella medierna uppfyller kravet om att inte anspela 

på stereotypa bilder eller fördomar. Utav de fem nyhetsartiklarna från de alternativa medierna är det 

enbart en artikel som lyckas uppfylla samma krav. Det innebär att av de tio nyhetsartiklarna är det 

enbart tre nyhetsartiklar som inte anspelar på fördomar eller kategoriserar något/någon utifrån 

innehållet så att den kan placeras i ett ”stereotypt fack”.  

 

I artikeln från DN, som klassas som ett traditionellt medie påvisas det i artikeln ”Niklas Orrenius 

om mötet med ”Julia Caesar” att det anspelas på fördomar: (Orrenius, DN 2012-09-05), genom att 

de kategoriserar Julia Caesar som rasist och på så sätt tilldelas Caesar en ”stämpel”, genom att hon 

både kategoriseras som rasist och näthatare, för att hon spridit rasism. I följande tre citat som visas 

nedan visar det tredje citatet att artikeln från DN även kategoriserar olika alternativa nyhetssajter 

som anti och emot invandring, det gör att nyhetsartikeln upprepade gånger kategoriserar Julia 

Caesar som rasist och andra alternativa medier som rasistiska. 

”Jo, hon blev nog rasist” (DN, Orrenius 2012-09-05). 

”Julia Caesar är en makthavare - och en näthatare. Från sin anonyma plattform har hon i flera år 
spridit rasism” (DN, Orrenius 2012-09-05). 

”Hela anti-invandringsrörelsen på nätet hakar på: Fria Tider, Avpixlat, Nordfront, 
Flashback” (DN, Orrenius 2012-09-05). 

I citaten ovan, som alla är från samma artikel från det traditionella mediet DN så används etiketter 

som gör att det möjligt att utläsa att det anspelas på stereotypa bilder som gör att läsaren kan 

påverkas av innehållet. De sätter en etikett på en person och säger att hon nog blev rasist utan att det 

finns någon källa som riktigt kan bekräfta att hon är rasist i det sammanhanget. Nyhetsartikeln 

försöker förstärka bilden av att det handlar om rasism och de kategoriserar även andra alternativa 

nyhetssajter som rasistiska. Det gör att de anspelar på en stereotyp bild av vad som är rasism och 

vad som bör klassas som rasism. Det finns inte heller något vidare utrymme för läsaren att själv att 

kunna göra en bedömning eller ta ställning till hur hen uppfattar det som skrivs, utan nyhetsartikeln 

har på förhand redan satt en stämpel på ämnet. Alternativt hade man även kunnat tolka det som att 

det säkert finns argument eller bevis på att dessa nyhetssajter är invandringskritiska, som gör att det 
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ändå går att kategorisera nyhetssajterna på detta vis, däremot är det inget som nämns eller går att 

finna i artikeln. 

I nyhetsartikeln ”DN trakasserade pensionerad journalist” från Fria Tider anspelas även där på 

stereotypa bilder. Tillskillnad från ovanstående nyhetsartikel från DN sker det åt motsatt håll då 

nyhetsartikeln från Fria Tider istället fokuserar på stereotypisera och kategorisera Niklas Orrenius. 

”Under hösten 2014 valde Niklas Orrenius att öppet försvara kontroversiella Researchgruppen, 
som gjorde sig kända för att använda kriminella journalistiska metoder för att jaga 
invandrarkritiker åt Bonnierkoncernen” (Fria Tider, 2015-08-31). 

Citatet påvisar att nyhetsartikeln kategoriserar Orrenius till Researchgruppen som anklagas för att 

jaga invandrarkritiker. Det gör att de försöker skapa en stereotyp bild av vem Orrenius är som 

person och vad han har för tankar. Genom att placera honom i samma fack som de han valt att 

försvara kan läsarens syn av Orrenius påverkas då nyhetsartikeln utifrån det här citatet påvisar vilka 

han sympatiserar med. Alternativt går det även att uppfatta citatet som att det inte sker en lika tydlig 

kategorisering, Orrenius får inte ordagrant en ”stämpel” förknippat med sig, som Julia Caesar fick 

med begreppet ”rasist” däremot kategoriseras Orrenius som en försvarare av ”kriminella 

journalistiska metoder” och för att ”jaga invandrarkritiker”. Utifrån detta kan det skapas en annan 

uppfattning för läsarens och hens bild av Orrenius, och hans avsikt som journalist.  

Ett annat alternativt medie som anspelar på stereotypa bilder i sin nyhetsartikel är Avpixlat, här 

används ett sådant språk som gör att läsaren lämnas med en uppfattning om vilka fack tidningen DN 

och dess journalister och redaktörer hamnar inom:  

”Och på skrupelfria och alltmer fascistoida Expressen, med en brottsdömd chefredaktör och 
samarbete med den kriminella och vänsterextrema Researchgruppen för att upprätta ett 
åsiktsregister över tusentals svenskar, agerar man både domare och bödel och hävdar att 
yttrandefrihet ”missbrukats” (Avpixlat, 2015-09-02). 

Citatet ovan beskriver Expressen som ”fascistisk”, dess chefredaktör klassas som kriminell och 

tidningen beskrivs samarbeta med både kriminella och vänsterextrema. I sin helhet kritiseras 

Expressen som tidning och placeras i olika negativa fack som gör att Expressen tilldelas ett flertal 

negativa attribut. 
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Av dessa tio nyhetsartiklar, från både de traditionella medierna och de alternativa medierna är det 

dock tre artiklar som uppfyller kravet, genom att de inte anspelar på stereotyper eller fördomar.  

Bland de traditionella medierna är det de två nyhetsartiklarna från Svenska Dagbladet och en 

nyhetsartikel ifrån de alternativa medierna, Fria Tider, som uppfyller kravet. Det som dessa tre 

artiklar har gemensamt är att innehållet i artiklarna verkar på ett informerande sätt och de anspelar 

inte på någon typ av fördom, kategorisering eller sätter någon ”etikett” på någon. Därav uppfyller 

de tre artiklarna kravet. Nyhetsartikeln från Svenska Dagbladet gestaltar hur innehållet i de tre 

artiklarna som uppfyller kravet ungefär ser ut. 

”Expressen väljer nu att publicera den kontroversiella bloggaren Julia Caesars riktiga namn. 
Enligt tidningens kulturchef Karin Olsson är bloggaren en slipad och inflytelserik debattör som ska 
kunna granskas.” (Svenska Dagbladet, 2015-09-02) 

Citatet visar att artikeln främst fokuserar vid att informera om händelsen och utesluter 

kommenterar, stereotypiseringar och tillämpning av ord som kan placera Julia Caesar och hennes 

uttalande i ett fack. Benämningarna av Julia Caesar som inflytelserik och slipad är inget som 

nyhetsartikeln uttrycker, utan det är en hänvisning till fakta genom att informera och hänvisa till vad 

Olsson sagt om Caesar som bloggare. 
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6. Avslutning 

Uppsatsens empiriska material som har legat till grund för analysen har bestått av tio nyhetsartiklar,  

fem från traditionella medier och fem från alternativa medier. Syftet med uppsatsen har varit att 

undersöka hur väl de tio nyhetsartiklarna som berör fallet Julia Caesar tillämpar sju demokratiska 

krav på journalistik. För att kunna besvara uppsatsens syfte så har två frågeställningar stått i fokus 

för undersökningen, och det är 1. I vilken mån uppfylls de sju demokratiska kraven på journalistik i 

respektive tidning? 2. Framgår det någon skillnad mellan de traditionella och alternativa medierna i 

hur de förhåller sig till de sju demokratiska kraven på journalistik och i sådana fall hur påvisas det?  

 

6.1 Resultat 

Med hjälp av analysen har det blivit möjligt att utläsa en skillnad mellan hur väl de traditionella 

respektive de alternativa medierna uppfyller de sju demokratiska kraven på journalistik utifrån 

innehållet i deras nyhetsartiklar. Analysen har visat att det första kravet, kravet på nyhetsartikeln ska 

tillämpa två av varandra oberoende källor, lyckas fyra nyhetsartiklarna från de traditionella 

medierna uppfylla, nämligen nyhetsartiklarna från DN, Expressen, Göteborgs Posten och en artikel 

från Svenska Dagbladet (artikeln Expressen röjer anonyma ”Julia Caesar”). Den enda artikeln från 

de traditionella medierna som inte uppfyller det kravet är artikeln, från Svenska Dagbladet (Hoten 

förändrade hans liv). Även de alternativa medierna har nyhetsartiklar som lyckas uppfylla det kravet 

och det är båda artiklarna från Avpixlat och en artikel från Fria Tider (Expressen år 2010: Julia 

Caesar riskerar att mördas om hennes identitet röjs). De resterande två artiklarna som inte uppfyller 

kravet är båda från Fria Tider. De artiklar som lyckas uppfylla det första kravet tillämpar alla minst 

två av varandra oberoende källor. Nyhetsartiklarna hänvisar till andra källor som kan stärka det som 

innehållet förmedlar. Artiklarna som inte uppfyller kravet tillämpar antingen enbart en källa eller så 

går det inte att betrakta den tillämpade källan som oberoende i relation till tidningen.  

Det andra kravet undersökte huruvida nyhetsartiklarna fokuserade vid att vara huvudsakligen 

beskrivande. Fem nyhetsartiklar uppfyllde detta krav, tre artiklar från traditionella medierna och två 

från de alternativa medierna. De traditionella nyhetsartiklarna består av de båda artiklarna från 

Svenska Dagbladet och nyhetsartikeln från Göteborgs Posten. De två nyhetsartiklarna från de 

alternativa medierna som uppfylldes samma krav var samt från Fria Tider (”DN trakasserade 

pensionerad journalist” och ”Expressen år 2010: Julia Caesar riskerar att mördas om hennes 
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identitet röjs). Nyhetsartiklarna uppfyller kravet då innehållet huvudsakligen verkade på ett 

återberättade och informerade sätt utan tillämpning av åsikter eller slutsatser. De artiklarna som inte 

uppfyllde kravet, en artikel från Fria Tider och två från Avpixlat, påvisade ett tydligt 

ställningstagande utifrån artiklarnas innehåll och det gick att se uttryck för att det intog en partisk 

sida i konflikten och nyheten som förmedlades bland annat genom kommentarer till händelsen och 

den information som nyhetsartiklarna förmedlade.  

Det tredje kriteriet, som undersökte huruvida nyhetsartiklarna gjorde en åtskillnad mellan fakta och 

spekulationer eller tolkningar lyckades alla artiklarna från de traditionella medierna att uppfylla 

samt fyra av de fem nyhetsartiklarna bland de alternativa medierna. Samtliga nio nyhetsartiklar som 

uppfyllde kravet hänvisade till källor eller citat som kunde indikera att det som sades inte var taget 

utifrån tomma intet utan att det fanns en källa som kunde påvisa den fakta som fanns i 

nyhetsartiklarna. Nyhetsartikeln ”Annika Hamrud hänger ut Julia Caesar med namn och bild” från 

Avpixlat är den enda nyhetsartikeln som inte uppfyllde kravet och anledningen till det var att det 

enda citatet och källan som tillämpades i nyhetsartikeln inte hade någon sammanhängde roll till det 

som nyhetsartikeln behandlade utan det citatet berörde inte den specifika händelsen som 

nyhetsartikeln gestaltade. 

Även under det fjärde kravet, vikten av att göra en åtskillnad mellan bekräftade och obekräftade 

uppgifter lyckades alla nyhetsartiklarna från de traditionella medierna uppfylla kravet, till skillnad 

från de alternativa medierna, där enbart en artikel uppfyllde det som efterfrågades. Alla de artiklar 

som uppfyllde kravet hänvisade på ett tydligt och direkt sätt till källor eller personer som uttalat sig 

kring Julia Caesar och/eller hade en direkt koppling till konflikten något sätt. 

Samtliga fem traditionella nyhetsartiklarna uppfyllde även det femte kravet, att tydligt påvisa vilka 

källor som tillämpats i artikeln. Av de alternativa medierna var det fyra av fem artiklar som tydligt 

påvisade vilka källor som tillämpats och vilka källor artiklarnas innehåll byggde på. 

Nyhetsartiklarna hänvisade ett flertal gånger till andra hemsidor, personer, eller citat för att påvisa 

varifrån informationen kom ifrån. Det som nyhetsartiklarna från de traditionella medierna har 

gemensamt är att de i stor mängd tillämpar citat till det som Julia Caesar själv skrivit samtidigt som 

det hänvisas till varifrån exakt det citatet är hämtat. Kommenterar från politiker och andra personer 

tillämpas i samtliga nyhetsartiklar. Den enda artikeln som inte uppfyller kravet är en av artiklarna 

från Fria Tider ”Expressen år 2010: Julia Caesar riskerar att mördas om hennes identitet röjs”. Den 
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artikeln uppfyller inte kravet då den källan som nyhetsartikeln hänvisar berör inte konflikten som 

problematiseras i nyhetsartikelns innehåll utan källan är fem år gammal och blir inte heller aktuell 

utifrån det sammanhang som det placerats i. 

Fem av fem nyhetsartiklar från de traditionella medierna uppfyllde även det sjätte kravet. Det sjätte 

kravet undersökte om nyhetsartiklarna utifrån sitt innehåll förmedlade en överdramatiserad bild som  

i sin tur gör det svårt att skilja mellan fakta och fiktion. Samma krav ställdes på de alternativa 

nyhetsartiklarna där enbart två av de fem nyhetsartiklar uppfyllde kravet. De alternativa 

nyhetsartiklarna som inte uppfyllde kravet var två stycken från Avpixlat ”Julia Caesar: 

Mardrömmen” och ”Annika Hamrud hänger ut Julia Caesar med namn och bild” samt en artikel 

från Fria Tider ”Julia Caesar hängdes ut för att ha avslöjat Orrenius nummer - trots att han själv 

spred numret på Twitter”. De tre nyhetsartiklarna hänvisar inte till någon källa och tillämpar sådan 

information som gör det svårt att skilja mellan vad som är fakta och fiktion. I en av artiklarna från 

Avpixlat beskrivs och ges information om ”verkligheten i Sverige” utan att det går att finna någon 

källa på det som sägs. 

Det sjunde och sista kravet på journalistiken, att journalistiken ej bör anspelas på stereotypa bilder 

och fördomar på ett sådant sätt som kan leda till att de förstärks eller sprids, påvisade på olika 

resultat mellan nyhetsartiklarna från de traditionella och alternativa medierna. Av de fem 

nyhetsartiklarna från de traditionella medierna är det de två artiklarna från Svenska Dagbladet som 

uppfyller detta krav. De två artiklarna uppfyllde kravet genom att dem enbart förmedlade ett 

subjektivt och informerade innehåll i nyhetsartiklarna. De nyhetsartiklarna från de traditionella 

medierna som inte uppfyllde kravet tillämpade fördomar och stereotypa bilder av både Julia Caesar 

och hennes texter. Julia Caesar tilldelas en ”etikett” genom att hon upprepade gånger benämns som 

”rasist” och ”främlingsfientlig”. Artikeln ”Expressen år 2010: Julia Caesar riskerar att mördas om 

henne identitet röjs” är den enda artikeln bland de alternativa medierna som uppfyller kravet. 

Resterande artiklar från de alternativa medierna agerar på liknande sätt som de traditionella, fast åt 

andra hållet, det talar mer i termer som ”vänsterextrema”. 
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Tabell 1: Traditionella medier. Tabell 2: Alternativa medier (X= Kravet uppfylls). 

Tabell 1. 

Nyhetsartikel> 

Krav

DN: Niklas 
Orrenius om 
mötet med 
”Julia Caesar”

Expressen: Hon 
är Julia Caesar

Göteborgs 
Posten: ”Ingen 
allmän rätt att 
vara anonym”

Svenska 
Dagbladet: 
Expressen röjer 
anonyma ”Julia 
Caesar”

Svenska 
Dagbladet: 
Hoten 
förändrade hans 
liv

1. Oberoende 
källor

X X X X

2. Beskrivande X X X

3. Åtskillnad 
mellan fakta & 
spekulation

X X X X X

4. Skilja mellan 
bekräftade/
obekräftade 
uppgifter

X X X X X

5. Påvisa källor X X X X X

6. Ej 
överdramatisera

X X X X X

7. Ej anspela på 
stereotyper

X X

Tabell 2. 

Nyhetsartikel> 

Krav

Avpixlat: Julia 
Caesar: 
Mardrömmen

Fria Tider: DN 
trakasserade 
pensionerad 
journalist

Avpixlat: 
Annika Hamrud 
hänger ut Julia 
Caesar med 
namn och bild

Fria Tider: 
Expressen år 
2010: Julia 
Caesar riskerar 
att mördas om 
hennes identitet 
röjs

Fria Tider: Julia 
Caesar hängdes 
ut för att ha 
avslöjat 
Orrenius 
nummer-trots 
att han själv 
spred numret på 
Twitter

1. Oberoende 
källor

X X X

2. Bekrivande X X

3. Åtskillnad 
mellan fakta & 
spekulation

X X X X

4. Skilja mellan  
bekräftade/
obekräftade 
uppgifter

X

5. Påvisa källor X X X X

6. Ej 
överdramatisera

X X

7. Ej anspela på 
stereotyper

X
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Den största skillnaden mellan de analyserade nyhetsartiklarna är hur väl de uppfyllde de två kraven, 

”Göra en åtskillnad mellan bekräftade och obekräftade uppgifter” samt ”Inte ge en 

överdramatiserad bild som gör det svårt att skilja mellan fakta och fiktion”. Det var enbart en enda 

nyhetsartikel av de fem analyserade alternativa nyhetsartiklarna som gjorde en åtskillnad mellan 

bekräftade och obekräftade uppgifter medan samtliga artiklar från de traditionella medierna 

uppfyllde samma krav. En annan skillnad var att inte en enda gång lyckas nyhetsartiklarna från de 

alternativa medierna uppfylla ett krav helt och hållet, medan alla nyhetsartiklarna från de 

traditionella medierna lyckas uppfylla fyra krav till fullo. Resultatet såg liknande ut när analysen 

påvisade att enbart två nyhetsartiklar från de alternativa nyhetsmedierna inte gav en 

överdramatiserad bild av händelsen medan inte en enda artikel bland de traditionella medierna gav 

någon indikation på det alls. Det är även här den största olikheten går att utläsa mellan 

nyhetsartiklarna från de traditionella och de alternativa medierna utifrån deras innehåll. Den största 

likheten var att samtliga artiklar från de alternativa medierna såväl som de traditionella i stor 

utsträckning påvisade vilka källor som de använt och att de båda medierna var tydliga med att skilja 

mellan fakta och spekulation, även det tack vare god tillämpning av källor.  

6.2 Avslutande reflektion 

Uppsatsen har lagt stor vikt vid att analysera medier med huvudfokus på nyhetsartiklar och deras 

roll i en demokrati i relation till fallet Julia Caesar. Det som uppsatsen har kunnat påvisa är att 

nyhetsartiklarna från de traditionella medierna till skillnad från de alternativa medierna i högre grad 

uppfyller de sju demokratiska kraven på journalistiken i en demokrati men även att både de 

traditionella och alternativa medierna i stor utsträckning tillämpar och använder sig av källor i 

nyhetsartiklarna. 

Under avsnittet tidigare forskning presenterades bland annat Dahls demokratiteori som innefattade 

fem olika krav. Det första kravet om effektivt deltagande handlar om att alla medborgarna i en 

demokrati ska ha samma möjlighet och rättighet att yttra det de tycker, genom åsikter (Dahl 2002, 

170). Även vikten av upplyst förståelse bland medborgare. En demokrati förutsätter att människor 

har tillgång till information som på så sätt kan generera kunskap, debatt och samtal (Dahl 2002, 

174-175). Utifrån de två kriterierna i Dahls demokratiteori går det därför att konstatera att de 

alternativa medier såväl som de traditionella medierna utgör en viktig grund och del i en demokrati. 

Utifrån nyhetsartiklarna påvisar de olika åsikter och ställningstagande genom att det i vissa fall 
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skiljer sig åt. I en demokrati behöver medborgare tillgång till olika informationskällor för att kunna 

skapa sig en egen uppfattning, själva kunna ta ståndpunkt men även för att kunna debattera och 

diskutera sådant som berör samhället och politiken. Fallet Julia Caesar visar på en krock mellan 

åsikter, vad är egentligen okej att tycka, skriva och yttra enligt de lagar och regler som finns i det 

demokratiska samhället, vart går gränsen och hur ska det hanteras?  

Medierna som verkar för demokratin måste även de följa dessa lagar, det utgör en viktig del i 

demokratin och medborgares möjlighet att nå upplyst förståelse, att kunna generera ett effektivt 

deltagande. Det är dock viktigt att tillägga att de båda olika medierna, trots allt utgör en viktig del 

av demokratin och upprätthållandet av medborgares tillgång till olika åsikter och källor. Däremot är 

det oundvikligt att undgå problematiken med att de alternativa medierna i en större utsträckning än 

de traditionella inte uppfyller demokratiska krav som trots allt efterfrågas på innehållet i 

journalistiken. Medierna och journalistiken som nu i allt större utsträckning förflyttats sig till 

internet har gjort de möjligt för medborgarna att på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla information 

men frågan är om inte det snarare är en problematik för demokratin? Att vem som helst kan skriva 

och publicera vad som helst på ett mer svårkontrollerat sätt utifrån demokratiska regler och lagar? 

(Fotopoulos 2008-04-12).  

En tänkbar utveckling av vidare forskning kring det ämne som uppsatsen berört hade kunnat vara 

att studera vilka typer av nyheter som dominerar i respektive medie. Som tidigare nämnt i den här 

uppsatsen har medierna en av de viktigaste uppgifterna i ett demokratiskt samhälle, då det är dem 

som är den främsta källan för informationsinhämtandet. Därav hade det varit intressant att studera 

hur de olika medierna skiljer sig åt innehållsmässigt på nyhetssajterna. Möjligtvis hade man då 

kunnat studera vad för typ av nyheter som hamnar ”högst upp” på sidan och vilken typ av nyheter 

som får mest utrymme i nyhetsflödet. Alternativt hade man även kunnat, utifrån ett annat 

metodologiskt angreppssätt i relation till det jag studerat kunnat komplettera med intervjuer riktade 

mot medborgare. Med hjälp av intervjuer hade man kunnat studera och fråga medborgare huruvida 

de uppfattar de traditionella och alternativa medier som demokratiska och varför det känner som det 

gör i sådana fall. Det hade kunnat påvisa i vilken grad medborgarna, läsarna, upplever de olika 

medierna i relation till det uppsatsen visat. 
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