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Abstract

This study aims to examine how the mainstream media and alternative media cover cases 
related to immigration, migration and the picture of Sweden. Ten articles from traditional 
media outlets and ten articles from alternative media outlets were used to execute this study, 
about the case of Katerina Janouch. Theories about objective journalism were researched and 
used in a qualitative text analysis that examined the articles. This qualitative text analysis has 
a hermeneutic point of departure. The theoretical framework contains five requirements about 
objective journalism. Results show that 7 of the 20 articles meet the first requirement – using 
primary sources. Of all the 20 articles, 17 meet the second requirement – balance. There are 9 
articles that meet the third requirement – neutral presentation. I found that 17 of the articles 
meet the fourth requirement – demonstrating used sources. Finally 9 of the articles meet the 
fifth and final requirement – to not overdramatize. Results also show that the articles from 
mainstream media performed better than the articles from the alternative media in accordance 
with the 5 requirements. Especially concerning the last requirement (to not overdramatize) 
where 7 of the articles from mainstream media met the requirement while only 2 articles from
the alternative media made it.

Keywords: Katerina Janouch, mainstream media, alternative media, journalism, journalistic 
objectivity, hermeneutics
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Den här uppsatsen kommer att handla om traditionell media kontra alternativa medier där jag 

tittar på innehåll och resultat gällande fallet Katerina Janouch. Traditionella medier lyfter i 

debatten fram att de är mer seriösa än alternativa medier som högst uppsatta i de traditionella 

medierna menar sprider hat och faktafel (SVT, 2016-05-31). De alternativa medierna hävdar 

dock att de spelar en stor roll för att garantera demokratin och att hela samhället avspeglas 

(Nyheter Idag, 2016-12-26). Medieforskaren Jesper Strömbäck hyser farhågor för att 

alternativa medier leder till en situation där nyhetsstrukturen blir alltmer fragmenterad. Detta 

på grund av de många olika världsåskådningarna som finns inom denna nyhetsstruktur. 

Strömbäck menar att det är ett problem om den mediala segregeringen fortsätter och 

förutsättningarna för en gemensam offentlighet försämras (Strömbäck, 2015). Även den 

amerikanske forskaren Cass Sunstein menar att det finns en risk att fragmenteringen ökar på 

grund av detta och att människor i större grad undviker nyheter generellt och istället 

konsumerar det som redan bekräftar deras världsbild (Sunstein, 2009, 5-7) 

I allmänhet har medierna har en essentiell roll i det demokratiska samhället då de gör oss 

medvetna om diverse olika sociala, politiska och ekonomiska händelser världen över. För att 

demokratin ska fungera krävs ett system som möjliggör dubbelriktad informationsförmedling.

Medborgarna behöver tillgång till information om vad folkvalda makthavare har för 

ståndpunkter och vad de har för sig på samma sätt som de behöver information om aktuella 

skeenden i samhället som exempelvis politiska val. Även det motsatta gäller då de folkvalda 

makthavarna i sin tur behöver information om folkliga opinioner och medborgarnas 

eventuella strömningar för att de ska få möjlighet att agera därefter. Informationen är även 

viktig eftersom den har potential till att ligga till grund för efterstundande 

samhällsdiskussioner. Detta kallas för dagordningseffekten. Television och tidningar 

överhuvudtaget exemplifierar detta. På fikarummen tenderar diskussioner att handla om 

nyheter som presenterats under gårdagen. På liknande sätt kan personaltidningar förmedla 

information som ger upphov till vad konversationerna handlar om (Strömbäck, 2014, 101). 

Medias effekter på individer inkluderar förändringar vad gäller tankemönster, känslor och 

beteenden. Vad gäller detta tankemönster påverkas vår konstruktion av den subjektiva 

verkligheten, vetskapen, bilder och våra tankar. När det gäller konsekvenser för det 
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emotionella hos människor påverkas rådande humör, känslor kring livskvalitet precis 

utvärderande komponenter i attityder och åsikter. Beteendemässigt påverkar det oss inom 

många olika områden – fysiskt, socialt, politiskt och ekonomiskt (Jeffers, 1997, 39)

Eftersom de flesta som befinner sig i mediebranschen har ett intresse av att tjäna pengar är 

konkurrensen nödvändig eftersom den ger fler incitament för medierna att förkovra sig 

(McQuail, 2010, 15). Den teknologiska utvecklingen har bidragit till denna konkurrens då 

Internet har gett medborgarna utökade möjligheter att själva vara med och påverka 

nyhetsrapporteringen (Lievrouw, 2011, 6-7). Framförallt finns möjligheten för dem att 

upprätta så kallade ”alternativa medier”. De skiljer sig från traditionella medier då de syftar 

till att utmana makthavare och traditionell medias hegemoniska ställning. De avser företräda 

grupper som marginaliseras av de traditionella medierna (Downing, 2001). Även om de 

alternativa medierna ger en röst åt de marginaliserade och avser ge en alternativ bild av 

verkligheten är de i en beroendeställning, i en antagonistisk anda, där de traditionella 

medierna behövs (Bailey et al, 2008). I Sverige har alternativa medier blivit allt större sedan 

fler och fler medborgare har sökt sig dit (Andersson, 2013, 187). De alternativa medierna till 

höger fokuserar mycket på känsliga frågor som invandring och migration, ämnen som de 

menar inte behandlas på ett objektivt sätt i de traditionella medierna (Lievrouw, 2011, 21). 

Detta gör det intressant att titta på hur objektivt traditionella respektive alternativa medier 

rapporterar kring ett fall som så tydligt kan kopplas till just dessa politikområden. 

Medierna ska bidra med information till medborgarna som de sedan fritt får ta ställning till 

och på egen hand avgöra dess sanningshalt. Detta samtidigt som de har som uppgift att 

undersöka och syna samhällets mer prominenta aktörer och även se till att det finns en bred 

åsiktskorridor där det finns en stor mångfald av yttringar som görs iakttagbara. De här tre 

uppgifterna benämns som forum-, gransknings- och informationsuppgiften (Nord & 

Strömbäck, 2004, 19). Vid granskning och när man informerar måste detta ske på ett sätt som 

renderar i att medborgarna ges möjlighet att bilda en egen perception om diverse olika 

skeenden som det rapporteras om. För att detta ska kunna realiseras behövs information som, 

när den framställs, i så stor utsträckning som möjligt är verklighetstrogen och att den präglas 

av allsidighet. Den betydelsefullaste uppgiften för gemene journalist blir således att skildra 

och noga undersöka verkligheten med ambitionen om att förfoga över högsta möjliga 

sanningshalt i det som de redogör för eftersom det stärker samhällets demokratiska grund 

(Nord & Strömbäck, 2004, 18-19). Hänsyn från journalisternas sida bör även tas gällande vad 
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medborgarna anser vara aktuellt och av betydelse för dem (Strömbäck, 2003, 8-9). 

Statsvetaren Jörgen menar Westerståhl menar att det finns fyra krav på objektiv journalistik 

som medierna bör följa. Dessa omfattar sanning, relevans, balans och neutral presentation. 

Sanning har att göra med i vilken mån primära källor används. Balans innebär flera att flera 

perspektiv framkommer. Relevans innebär hur relevant en nyhetsartikel är i förhållande till 

nyhetsflödet i allmänhet kring en händelse. Neutral presentation handlar om huruvida man 

lyckas att undvika att ta ställning eller inte (Westerståhl, 1983). 

Att de alternativa medierna alltjämt representerar marginaliserade grupper manifesteras i de 

återkommande förtroendeundersökningar som görs vad gäller medborgares förtroende för 

medier. I den senaste som gjordes våren 2016 hamnade Avpixlat klart under alla andra medier 

som inkluderades i undersökningen (Dagens Nyheter, 2016). Här kan det emellertid vara 

viktigt att ha i åtanke att de alternativa medierna oftast arbetar med ett större mått av 

oberoende till marknaden och till den befintliga lagstiftningen. De har mindre resurser och de 

riktar sig till en publik som har tydliga intressen och politiska åsikter (Bailey et al, 2008). 

Strömbäck menar att det finns en risk att fler och fler börjar söka sig till alternativa medier. 

Han förordar att journalisterna måste förkovra sig vad gäller att förklara vad journalistiken är, 

hur de arbetar och hur det går till när de värderar nyheter. De traditionella medier borde enligt 

honom framförallt bli bättre på att förklara utifrån vilka kriterier nyhetsvärderingarna går till 

för annars kan mediemisstron öka (Resume, 2016). Min studie är relevant både ur ett 

inomvetenskapligt och utomvetenskapligt perspektiv. Inomvetenskapligt i den meningen att 

det behövs mer studier som är kopplade till förhållandet mellan traditionella medier och 

alternativa medier då det inom den svenska forskningsvärlden fortfarande är ett relativt nytt 

fenomen. Den är även utomvetenskapligt relevant eftersom det behövs mer kunskap om 

alternativmedier och den fragmentering som uppstått sedan de mer och mer fått ambitionen att

utmana de traditionella mediernas ställning. Studien är ett fall av traditionell media kontra 

alternativa medier. Att jag har avgränsat mig till fallet Katerina Janouch beror på att jag anser 

att det är ett relevant fall för att belysa problemet traditionella medier kontra alternativa 

medier. Jag finner det intressant att undersöka hur det rapporterats om detta i traditionella- och

alternativa medier och jag ämnar med en öppen och nyfiken inställning undersöka eventuella 

skillnader. Jag anser även att det är intressant att titta på hur det ser ut inbördes vad gäller 

såväl traditionell- som alternativ media. Ämnet är aktuellt då det i Sverige på senare tid 

debatterats om alternativa mediers betydelse (SVT, 2016-05-31).
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att utifrån teoretiska utgångspunkter om objektivitet i media undersöka hur 

traditionella respektive alternativa medier på Internet rapporterar om fall av typen Katerina 

Janouch som berör migration, invandring och bilden av Sverige. Mot bakgrund av Katerina 

Janouch är mitt val av fall blir frågeställningarna därför de som står nedanför.

Frågeställningar:

1. I vilken grad uppfyller de artiklar som valts ut kriterier för objektiv journalistik i fallet 

Katerina Janouch?

2. Framgår i detta hänseende någon skillnad mellan traditionella- och alternativa mediers 

rapportering om fallet Katerina Janouch och hur påvisas detta i den mån det finns skillnader?

1.3 Bakgrund

För att ge läsaren en övergripande bild av fallet presenteras här en bakgrund till det hela. 

Katerina Janouch är en svensk författare, samhällsdebattör och journalist av tjeckiskt 

ursprung. Hon är främst känd för att ha författat en rad olika barnböcker och att hon har 

verkat som relationsrådgivare i diverse olika tidningar. Hon har på senare år som 

samhällsdebattör uppfattats som kontroversiell i frågor som rör migration (Svenska 

Dagbladet, 2016-01-30). Den 9 januari 2017 medverkade hon i en halvtimmes lång intervju 

den tjeckiska tv-kanalen DVTV. Samtalet kom till stor del att handla om 

invandringssituationen i Sverige. Janouch förmedlade här en bild av Sverige där många 

svenskar upplever en allt större otrygghet och att många har börjat emigrera och att de börjar 

beväpna sig på grund av ”massinvandringen”. På frågan om i vilken mån tidningsrubriker 

som ”Sverige är ett jihadistfäste”, ”Sverige klarar inte av invandringen” och ”Invandrare 

terroriserar Sverige” svarade Janouch att detta är en korrekt bild. Efter intervjun hamnade hon

i strålkastarljuset i Sverige där hon dels fick mycket stöd men även kritik av de som 

anklagade henne för att måla upp en mörk bild av Sverige (SVT, 2017-01-11). En som var 

snabbt ute och kritiserade henne var DN-journalisten Hynek Pallas, som själv har tjeckisk 

bakgrund. I en artikel i DN Kultur menade han att Janouch spred rykten och fördomar. 

Janouch pekade på att debattklimatet i Sverige är osunt och att man inte får säga vad man vill.

I en intervju med i Nyheter Idag uttalade hon sig på följande sätt:
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Jag har fått 98 procent kärlek. Människor är lättade, glada och tacksamma. De tror knappt att det

är sant. De hoppas att det ska bli början på ett sundare debattklimat där vi kan diskutera 

sakfrågor utan att smutskasta varandra och där vi kan respektera varandra och prata om de 

problem vi har. Sverige har en rad problem som vi måste ta i itu med. Vi har en problematik i 

hur det offentliga samtalet förs och hur det fria ordet hanteras. Vad man får säga och inte säga 

och i vilka forum och så. Det har skapat en otroligt rädsla för människor att uttrycka sina 

känslor om samhällsutvecklingen (Nyheter Idag, 2017-01-12)

I den efterkommande debatten tog hennes förlag avstånd ifrån henne. Läslusen, en 

barnbokhandel i Uppsala, meddelade att de plockade bort hennes böcker. Detta hade dock 

motsatt effekt i den meningen att hennes böcker kom att säljas i en större omfattning. Boken 

kom under ett tag att toppa Bokus topplista vad gäller böcker för barn i åldrarna 0-3. Samma 

tendens fanns även på Internetbokhandlaren Adlibris (Sydsvenskan, 2017-01-19). En stor 

debatt uppstod om den såkallade ”Sverigebilden”, alltså bilden av Sverige utomlands. Många 

inom svensk media var kritiska och menade att Janouchs uttalanden bidrog till en försämrad 

bild av Sverige utomlands. Även från toppolitiskt håll kom reaktioner. Detta sedan 

statsminister Stefan Löfven och före detta statsminister Carl Bildt dömde ut hennes uttalanden

och menade att det spred bekymmersamma bilder av Sverige (Aftonbladet 2017-01-18).   

1.4 Disposition

I kapitel 2 presenteras forskning som gjorts inom området. Delen som följer är ett teoretiskt 

ramverk som skisserar de objektivitetskraven som från såväl Westerståhl som Nord och 

Strömbäck. Därefter kommer metoddelen där val som gjorts för att genomföra studien 

presenteras. Denna del följs sedan av en analysdel där jag gör en genomgång av det utvalda 

materialet. Efter det kommer det sista kapitlet, avslutningen. I avslutningen redovisas först 

resultatet vilket sedan mynnar ut i slutsatser. Det sista delkapitlet i avslutningen är den 

avslutande diskussionen. Här hittas dels mina egna tankar och funderingar kring det som 

framkommit men även idéer och förslag till vidare studier inom forskningsområdet.
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2. Tidigare Forskning

Min avsikt är här att genomföra en genomgång av litteratur och studier som är relevanta för 

den föreliggande studien av mitt fall, alltså Katerina Janouch. Jag har valt att dela in all 

litteratur/studier in tre olika kategorier: ”Mediernas roll i en demokrati”, ”Objektivitet i 

media” samt ”Traditionella- och alternativa medier”. Avsnittet avslutas sedermera med vad 

min egen studie kan tänkas bidra till.

2.1 Mediernas roll i en demokrati

Att redogöra för den roll och det sättet media fungerar på i ett demokratiskt samhälle är 

viktigt inom statsvetenskaplig och annan samhällsvetenskaplig forskning. Detta manifesteras i

att det finns en mångfald av studier som har gjorts i ämnet.

Medias roll behandlas i Hadenius och Weibulls verk ”Massmedier”. Här tas de viktigaste 

uppgifterna upp. Det handlar om att sträva efter fyra uppgifter: att granska, kommentera, 

informera och utgöra ett forum för debatt. Detta ska främja demokratin i samhället (Hadenius 

& Weibull, 1999, 36). Huruvida medierna lyckas leva upp till de uppdrag som Hadenius och 

Weibull tar upp är något som blivit föremål för många samhällsvetenskapliga studier.

Nord och Strömbäck instämmer i boken ”Medierna och demokratin” att medias roll är att 

erbjuda information och granskning men adderar här även uppgiften att understödja 

samhällets opinionsbildning för att ytterligare främja demokratin (Nord & Strömbäck, 2012, 

17-18). Medierna ska alltså utrusta invånarna med information för att de i sin tur ska ges 

förutsättningar att på egen hand forma sina uppfattningar och åsikter kring diverse olika 

samhällsfrågor och händelser. Detta kräver att medierna rapporterar med en så neutral 

utgångspunkt som möjligt. Hur medierna väljer att tolka nyheterna blir avgörande för hur de 

ta emot och uppfattas av medborgarna (Nord & Strömbäck, 2012, 24-25). När tongången är 

negativ blir det särskilt svårt för medborgarna att forma sina egna åsikter (Nord & Strömbäck,

2012, 28). Detsamma gäller om medierapporteringen är ensidig, varför medierna alltid ska 

eftersträvar att förmedla flera olika perspektiv på händelser och viktiga samhällsfrågor. Detta 

för att undvika att propaganda bedrivs (Nord & Strömbäck, 2012, 18-19). Utifrån allt detta 

formulerar Nord och Strömbäck sju krav som de anser att medierna i ett demokratiskt 

samhälle bör leva upp till:
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1. Ha minst två oberoende källor.

2. I huvudsak vara beskrivande

3. Bör tydligt skilja på fakta och spekulationer

4. Bör tydligt skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter

5. Vara tydlig med vilka källor som har använts

6. Hålla gränsen mellan fakta och fiktion genom att inte överdramatisera

7. Inte sprida stereotyper och fördomar (Nord & Strömbäck, 2012, 16-19). 

I boken ”Manufacturing consent” argumenterar Chomsky och S Herman för att medierna 

delvis är påverkade av ett ekonomiskt, socialt och politiskt etablissemang. De menar att 

aktörer högt upp i staten har stor möjlighet att utöva inflytande kring vad som ska rapporteras 

i media och därmed vilken bild av verkligheten som medborgarna får ta del av. Hur denna 

maskopi mellan samhällets etablissemang och ”liberal” media fungerar som en 

propagandamodell som författarna beskriver på följande sätt:

En propagandamodell tyder på att det samhälleliga ändamålet är att inskärpa och försvara den 
ekonomiska, sociala och politiska agendan hos de privilegierade grupper som härskar över staten och det 
inhemska samhället (Chomsky & Herman, 1988, 298).

Detta är något som pågår parallellt med att medierna sållar, väljer ut, skildrar och behandlar 

information. På motsvarande sätt håller medierna diverse olika debatter inom ramen för vad 

som anses vara godtagbara utgångspunkter inom denna världsbild (Chomsky & Herman, 

1988, 298).

Journalisten Lars J Hultén har skrivit boken ”Journalistikens villkor”. I detta verk undersöks 

vilka premisser, svårigheter och dilemman som existerar inom journalistikens värld (Hultén, 

1993, 12). Det han åskådliggör i boken är att rollen som journalist knappast är något som är 

ombytligt eller enkelt. Det är svårt att exakt sätta fingret på vad innebörden av journalistrollen

är. Hultén försöker emellertid definiera detta och finner att det finns en konflikt mellan 

informationsplikten och berättarlusten (Hultén, 1993, 123). Denna friktion uppstår i 

journalistuppdraget, som Hultén menar är kunskapsberättande (Hultén, 1993, 202). Hultén gör

gällande att det mest centrala som journalisten har att förhålla sig till är återgivningen av 

verkligheten, oavsett journalistens arbetsområde eller journalistikform. Han slår även fast att 
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journalistiken ingår i det offentliga samtalet, och ett optimalt samtal bör sträva efter att vara 

frispråkigt, undrande och kategoriskt (Hultén, 1993, 204). 

Maxwell McCombs är ett viktigt namn inom medieforskningen. Han tar i sitt verk ”Makten 

över dagordningen” upp att människan inte förmår att ständigt befinna sig överallt, beskåda 

allt eller att ha kännedom om allt. Därför är vi beroende av att förmedlas bilder av 

verkligheten som är bortom våra egna erfarenheter. Platons grottmänniskor påminner oss om 

vikten av att inte anse verkligheten som sådan och bilderna av denna verklighet som 

likvärdiga (McCombs, 2006, 6). Eftersom vi likväl är i behov eller är intresserade av världen 

utanför våra egna kunskaper och vanor är vi beroende av att det finns en aktör som förser oss 

med dessa bilder av verkligheten. Det är här medierna och journalistiken kommer in i bilden. 

Utan dem skulle samhället sakna viktiga instrument för att förmedla bilder av verkligheten till

medborgarna som de inte har erfarenheter av. Denna beroendeställning ger medierna 

möjligheten att utöva makt vad gäller opinionsbildning (McCombs, 2006, 6-7). Medierna gör 

mer än att bara rapportera om angelägna händelser och frågor. Genom att de ideligen sållar, 

selekterar och redogör för nyheter betyder detta att redaktionerna styr vår uppmärksamhet åt 

ett visst håll vilket indikerar vissa frågor är mer aktuella än andra. Förmågan att utöva 

inflytande på hur vissa frågor behandlas med förtur har kommit att gå under namnet 

”Nyhetsmediernas dagordningsfunktion” (McCombs, 2006, 23). Även om det finns 

journalister som menar att de inte har inflytande över medborgarnas dagordning menar 

McCombs att detta inte är sant. Detta eftersom att nyhetsmedierna presenterar en begränsad 

bild av omgivningen där det inte finns utrymme att samla information om alla händelser och 

frågor vilket gör att medborgarna får förlita sig på deras dagliga axplock (McCombs, 2006, 

45).

2.2 Objektivitet i media

Inom medieforskningen har det under en lång tid funnits en tanke om att demokrati och 

objektiv journalistik hör ihop. McQuail menar att objektivitet som begrepp är den viktigaste 

faktorn vad gäller kvalitet i den information som förmedlas från medierna (McQuail, 2010, 

200). Att media ska ägna sig åt granskning av makten är en uppfattning som merparten av 

medieforskarna delar. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att även medierna utgör en 

maktfaktor i samhället. Vid innehav av maktpositioner finns alltid risken att missbruka denna 
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makt. Av den orsaken är det vitalt att journalisterna följer de riktlinjer och den etik som syftar 

till att upprätthålla en objektiv journalistik (McQuail, 2010, 174).

Michael Schudson, forskare som har skrivit om media och objektivitet, ger uttryck för att 

objektivitet bör vara en moralisk mönsterbild och att det bör vara styrande för all 

rapportering, redigering och nyhetsskrivning. Objektiviteten säkerställer att journalister håller 

isär fakta från deras egna värderingar och endast rapporterar sådant som är fakta. Den 

genererar att två motstridiga parter kommer till tals och att ena sidan således inte blir 

förfördelad. I och med närvaron av denna objektivitetsnorm är journalistens uppgift att återge 

sådant som kan benämnas som nyheter, där varje nyhet ska lämnas okommenterad, icke-

vinklad och icke-omformulerad från journalistens sida för att objektiviteten ska uppnås 

(Schudson, 2001, 20) 

Den amerikanske professorn Gaye Tuchman beskriver inte objektiviteten som en mönsterbild 

utan snarare som en rutin som används i journalistarbetet. I artikeln ”Objektivitet som 

strategisk ritual” från 1972 undersöker hon olika uppfattningar om objektivitet som existerar 

hos journalisterna. Hon pekar på tre beståndsdelar som bistår journalisterna vid definieringen 

av objektiv fakta, dessa innefattar innehållet, formen och den interorganisatoriska samverkan. 

Med form menas det som kännetecknar journalistens metod i arbetet, här ingår bland annat 

användande av citationstecken samt att det mest essentiella bör framgå tidigt i artikeln 

(Tuchman, 1972, 34).  Innehållet i nyhetsartiklar består av ett uppsamlande av fakta. Tuchman

beskriver sunt förnuft som en nyckel vad gäller innehållet eftersom det kan bedöma huruvida 

ifall informationen som presenteras kan godtas som fakta. Information som inte bygger på 

detta publiceras i regel inte av journalisterna (Tuchman, 1972, 37). Interorganisatorisk 

samverkan förenas med innehåll. Denna typ av samverkan innebär att journalisters egna 

rutiner och kunskaper leder till att de anser vissa saker som självklara. Därför förordar 

Tuchman att journalisterna bör behandla nyheterna genom specifika tillvägagångssätt som 

läsarna kan lägga märke till för att journalisterna inte ska tappa förtroende (Tuchman, 1972, 

40).

Ett sätt att definiera objektivitet och som har spelat en viktig roll för medieforskningen är det 

som förekommer i statsvetaren Jörgen Westerståhl verk två ”Objektiv nyhetsförmedling” 
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samt ”Objektiv nyhetsrapportering” från 1972 respektive 1983. I den förstnämnda studien 

presenterar han fem sätt att betrakta objektivitet: 

1. Oproblematisk objektivitetstro. Här är det en självklarhet att nyhetsrapporteringen förhåller

sig 100 procent objektiv. I den mån ambitionen att vara objektiv misslyckas har detta sin 

förklaring i kunskapsbrist eller viljebrist.

2. Objektiviteten som riktmärke. Enligt detta synsätt är det inte fullt möjligt att uppfylla målet

om objektivitet. Objektiviten ses istället som ledstjärna som man bör sträva emot, men som 

aldrig helt går att nå upp till.

3. Objektivitet genom konkurrens. Objektivitet går inte att uppnå för den enskilde 

journalisten. Men kravet kan tillgodoses om många medier skildrar samma händelse på olika 

sätt.

4. Objektiviteten ett skenvärde. Enligt det här synsättet är all ambition om objektivitet 

grundlös eftersom subjektiva inslag alltid kommer att komma till uttryck i rapporteringen. Det

förbättras inte heller av att olika medier rapporterar med olika subjektiva ingångar. 

Objektiviteten är således omöjlig att uppnå. 

5. Objektiviteten är ett falskt värde som är ägnat att skydda en

viss samhällsordning. Enligt detta synsätt är nyhetsrapporteringen i linje med den rådande 

samhällsordningen inom vilket den verkar (Westerståhl, 1972). 

I verket ”Objektiv nyhetsrapportering” spinner Westerståhl vidare angående objektivitet. Här 

bryts objektivitetsbegreppet ner till fyra kategorier som ingår i ett schema. Dessa omfattar 

sanning, relevans, balans och neutral presentation. Sanning innebär att uppgifter och 

uttalanden ställs mot externa källor och att allt lämnas helt okommenterat, eller i alla fall 

okommenterat i den mån det är möjligt. Den andra kategorin, relevans, handlar snarare om 

själva urvalet än presentationssättet. Det krävs här att urvalet baseras på klara och koherenta 

principer om vad som är signifikant för den avsedda mottagaren eller för samhället. Det som 

direkt påverkar flest människor och som påverkar starkast är lämpligen det som är mest 

relevant. Det kan emellertid finnas en skillnad vad gäller vad offentligheten respektive 

experter anser vara mest signifikant (Nordenstreng, 1974). Med balans menas att båda sidor 

ges lika mycket tid och tonvikt. Presentationen måste även ske på ett neutralt sätt där det inte 

uppfattas som att artikelförfattaren tar ställning (McQuail, 2010, 202). Detta sätt att dela upp 

begreppet utgår från den radiolag och de objektivitetskrav som har gällt för Sveriges radio 
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(Westerståhl, 1983). Dessa krav på objektivitet ligger till grund för min utgångspunkt i 

uppsatsen. Jag återkommer till objektivitetskraven hur jag operationaliserar dem i min studie.

Nord och Strömbäck tar i boken ”Medierna och demokratin” upp sju krav som bör ställas på 

journalistiken i en demokrati, vilket kan bidra till en mer objektiv rapportering. Dessa sju krav

innefattar följande:

1. Att alltid använda sig av två källor som är oberoende av varandra

2. Att i den mån det går vara beskrivande

3. Att göra skillnad på tolkning/spekulationer å ena sidan och fakta å andra sidan

4. Att skilja på uppgifter som är bekräftade och uppgifter som är obekräftade

5. Att tydligt påvisa källor som används

6. Att inte överdramatisera på ett sådant sätt som försvårar skiljandet av fakta och fiktion

7. Att inte anspela på stereotyper och fördomar på ett sätt som leder till att de skapas och 

reproduceras (Nord & Strömbäck, 2012, 16-19)

Ett exempel på en studie där objektiviteten i media har mätts är den amerikanska kvalitativa 

innehållsanalytiska studien ”Framing the right suspect” av Wayne Dunham. Studien granskar 

sex amerikanska tidningar, New York Times, USA Today, Wall Street Journal, Washington 

Post, Associated Press samt Los Angeles Times, ur ett avseende som rör referenser till 

politiska tankesmedjor. I den mån en tidning refererar till en tankesmedja utan att tala om för 

läsarna vilken ideologisk prägel den har, vilket görs genom att sätta en etikett, betraktas detta 

av Duham som journalistiskt icke-objektivt. För att det ska vara objektivt ska det i 

nyhetsartikeln framgå vilken ideologisk etikett en tankesmedja har. Studien fann att det i 

samtliga undersökta dagstidningar fanns prov på en opartiskhet. Samtliga dagstidningar hade 

en större tendens att ta upp konservativa tankesmedjors ideologiska etikett än liberala diton 

(Dunham, 2010, 18). 

2.3 Traditionella medier kontra alternativa medier

Även om alternativa medier idag har blivit ett allt vanligare inslag i medielandskapet finns det

fortfarande relativt få studier som gjorts angående den funktion de fyller, vilken roll de har, 

hur de arbetar och hur de påverkar dess medielandskap och vad det har för betydelse för 

samhällsdemokratin (Strömbäck, 2015). 
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Malin Hallén, doktor i medie- och kommunikationskunskap, har skrivit om det nya 

medielandskapet i verket ”Politikens medialisering”. Hon menar att samtidigt som de 

traditionella medierna fortfarande har en central ställning gentemot andra typer av medier. 

Men dessa styrkeförhållanden håller på att jämnas ut, särskilt på grund av digitaliseringen och

de medier som uppstått ifrån denna utveckling (Hallén, 2015, 87).  Det som kännetecknar det 

nya medielandskapet är att det nu i större grad har blivit möjligt att ge uttryck för alternativa 

meningar och perspektiv. Begrepp som ofta används för att beskriva Internets möjligheter till 

eget innehållsskapande på arenor utom ramen för traditionell journalistik är 

deltagarjournalistik eller medborgarjournalistik (Holt, 2015, 414-415). Den forskning som har

gjorts kring utvecklingen och hur alternativa åsikter och perspektiv blivit en del av samtalet 

som förs i offentligheten har allmänt sett den som något som huvudsakligen har varit av godo 

(Domingo et al, 2008, Rebillard & Touboul, 2010, Gulbrandsen & Just 2011 i Holt, 2015, 

414-415). Somliga menar emellertid att det finns fog för även ta reda på vilka negativa följder

en sådan utveckling kan föra med sig eftersom det finns risker att en ”balkanisering” kan 

uppstå vad gäller samtalet som förs i offentligheten (Holt, 2015, 414-415). 

Kristoffer Holt är en forskare i Sverige som har genomfört studier om alternativa medier. I 

hans studie ”Journalistik bortom redaktionerna” tar han upp alternativa medier som ett 

alternativ som kan täcka upp en minskad nyhetsbevakning när de traditionella medierna 

tappar mark. Holt menar att deltagar- och medborgarjournalistik kan innebära risker för 

demokratin. Användarproducerat material menar han kan inte alltid likställas med 

journalistiskt material. Detta eftersom människor som skriver nyhetsartiklar på sin fritid inte 

har samma resurser i form kontaktnät, redaktioner, utbildning och tid till förfogande (Holt, 

2015, 419). Han gör gällande att information som presenteras utan tydlig en finns en tydlig 

avsändare genererar ett dilemma när det kommer till det källkritiska hänseendet och ställer ett 

större krav på medie- och informationskunnighet hos allmänheten (Holt, 2015, 419). Holt 

kommer fram till att det som produceras på nätet av medborgare i olika sammanhang inte 

håller samma standard som journalistproducerat material i termer av kritiskt granskande, 

samhällsrelevanthet och potential att förmedla ett informativt innehåll. Han menar emellertid 

att det medborgarproducerade materialet på nätet ändå kan fylla en funktion då man kan råka 

vara på rätt plats vid rätt tillfälle och dokumentera viktiga händelser (Holt, 2015, 419-420).  
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Den amerikanske forskaren Markus Prior menar att det allt större medieutbudet där människor

helt kan skräddarsy sina egna mediavanor och begränsa sig till ett visst antal medier tenderar 

att ha en negativ inverkan på demokratin då det enligt honom bidrar till en större polarisering 

i samhället. Detta inte minst på grund av att det mynnar ut i att medborgare undviker innehåll 

som inte överensstämmer med deras egen världsåskådning (Prior, 2005, 535). Detta är även 

något som den amerikanske forskaren Cass Sunstein tar upp. Han belyser nödvändigheten i att

människor inte endast bör bli utsatta för det nyhetsmaterial de själva valt utan även det som de

annars inte hade valt att ta del av. Detta för att undvika att fragmenteringen tilltar. Det är 

viktigt att samhällets medborgare delar en så gemensam verklighetsbild som möjligt. De 

medier som inte bidrar till detta riskerar att generera mer fragmentering (Sunstein, 2009, 5-7).

Ett demokratiskt problem som tar Sunstein tar handlar om fullständig sållning av 

nyhetsmaterial. Människor bör uppmuntras till att alltid inta en öppen inställning och vara 

nyfikna även på sådant material som inte alltid överensstämmer med deras egna värderingar 

för att inte gå miste om allmänkunskap (Sunstein, 2009, 11). Dagens stora medieutbud har en 

tendens att leda till att man tvingas sålla bort information vilket kan skada samhället 

(Sunstein, 2009, 13).

För att komma in på studier i Sverige som gjorts där man tittat på antagonismen mellan 

traditionella- och alternativa medier kan här masteruppsatsen ”Mediekriget” tas upp. 

Uppsatsen är skriven av Dag Thorén och studien tar avstamp i en SOM-mätning från 2014 

som visade på att majoriteten av de tillfrågade ansåg att medierna ”inte berättade sanningen 

om samhällsfrågor som är kopplade till invandringen” (Thoren, 2015, 3). I takt med att detta 

misstroende expanderar, utvidgas även medielandskapet via digitaliseringen vilket skapar en 

nyhetskonsumtion som ter sig alltmer fragmenterad. För att undersöka diskursen kring den 

påstådda massmediala mörkläggningen kring migrationsrelaterade frågor gör Thorén en 

kvalitativ textanalys av en diskussionstråd på forumet Flashback. Han visar genom sin studie 

att politisk övertygelse spelar roll vad gäller hur man uppfattar vad som är sant. Detta 

manifesteras inte minst genom jämförelsen mellan de reaktioner som Tino Sanandaji samt 

Dick Harrison mötte i diskussionstråden efter ett replikskifte om invandringens effekter på 

Sverige. Harrison har en mer positiv syn på invandring medan Sanandaji är mer 

invandringsskeptisk. Trots att båda debattörerna eftersträvar vetenskapliga ideal och 

argumenterar sakligt och statistiskt underbyggd är det Sanandaji som vinner förtroende hos 

skribenterna i Flashback-tråden medan Harrison placeras i mörkläggningsfacket (Thorén, 

2015, 40). 
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Alternativa medier har emellanåt varit komplicerade att placera. Ett exempel på detta är 

nyhetssidan Avpixlat. När den startade upp 2011 var innehållet mer präglat av 

deltagarjournalistiska inslag snarare än journalistiska inslag. Michael Karlsson skriver i boken

”En handbok i journalistikforskning” att studier har visat att de alternativa nyhetskällorna som

är framgångsrika har ett arbetssätt som i mångt och mycket överensstämmer med den som 

förekommer inom traditionell journalistik (Lowrey & Latta, 2008). Karlsson argumenterar för

att alternativmedias sätt att arbeta på reflekterar de rutiner som gäller för den traditionella 

journalistiken (Karlsson & Strömbäck, 2015, 416). 

I avslutningen diskuterar Thorén vad som kan göras åt den växande antagonismen mellan 

traditionella medier och alternativa medier. Han menar att de traditionella medierna måste 

anpassa sig mer till det nya medielandskapet och således betrakta de alternativa medierna som

en integrerad del av detta medielandskap. De bör läsa de alternativa medier och försöka ge sig

i kast med att införskaffa en förståelse för den kritik som där förekommer mot de traditionella 

medierna. Det finns en tendens hos de traditionella medierna att beskriva tillkomsten av 

alternativa medier som något perifert som frodas i det fördolda i nätet. Men emellertid ses de 

traditionella medierna också som något som är perifert och föråldrat hos många av de 

alternativa medierna. De traditionella medierna bör alltså ta i beaktning att den hierarki där de

traditionella medierna hade monopol på offentligheten sakteligen håller på att brytas upp i det 

nya medielandskapet som digitaliseringen har skapat. Thorén skriver följande:

En fungerande demokrati kräver välinformerade och engagerade medborgare som på ett kritiskt sätt kan 
förhålla sig till information om samhället. Demokratin som vi känner den idag bygger på ett förtroende 
mellan medierna och medborgarna. I byggandet av detta förtroende kommer medierna i högre 
utsträckning behöva utgå från att en stor andel av Sveriges mediekonsumenter formar sina 
verklighetsuppfattningar utifrån information som cirkulerar utanför den traditionella mediesfären 
(Thoren, 2015, 60).

Vad gäller internationella studier med kvalitativa inslag som gjorts där traditionella- och 

alternativa mediers nyhetsbevakning ställs emot varandra är ”Alternative vs. Traditional 

News: A Content Analysis of News Coverage of the 10th Anniversary of Sept. 11”. Studien är 

gjord på Tennessee University av Rex Edward Barber Jr och handlar om hur de olika 

medierna valde att rapportera i samband med 10-årsdagen av 9/11-attackerna. Studien fann en

stor skillnad mellan traditionella- och alternativa medier. De traditionella medierna hade en 

större tendens att publicera nyhetsartiklar som var lättare för gemene man att få ett grepp om, 

exempelvis vad skolbarnen fick lära sig den dagen (Barber Jr, 2012, 71). Detta medan de 
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alternativa medierna tenderade i en större grad att ägna sig åt att kritisera regeringens 

handlande. De alternativa medierna gav även möjligheten för konspirationsteoretiker att 

komma till tals i nyhetsartiklar som innehöll tecken av subjektivitet. Trots detta menar Barber 

Jr att de alternativa medierna fyller en viktig funktion då de kompletterar 

nyhetsrapporteringen och ger en bild som inte alltid får utrymme i de traditionella medierna 

(Barber Jr, 2012, 70). 

Ett annat exempel på en studie av denna typ är ” Media Framing: a comparative content 

analysis on mainstream and alternative news coverage of Occupy Wall Street” av Margaret 

Cissel. Studien handlade om hur traditionella- och alternativa medier rapporterade om Occupy

Wall Street-rörelsen. Cissel fann stora skillnader vad gäller hur Occupy Wall Street-rörelsen 

skildrades i trationella- och alternativa medier. Medan traditionella medierna i sin 

rapportering av uttryck för att rörelsen var förvirrande och avvisande betonade de undersökta 

alternativa medierna att rörelsen mångfalden och styrkan i demonstrationerna (Cissel, 2012, 

75).

2.4 Studiens bidrag till tidigare forskning

För att summera detta kapitel har det genomförts många studier om medias och 

journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle. Detta gäller även objektivitet inom 

journalistiken. Då dagens medielandskap, där alternativa medier börjar få en starkare ställning

gentemot traditionella medier, fortfarande är nytt har det inte genomförts särskilt mycket 

forskning inom det området. Det finns därför luckor att fylla. Och eftersom media granskar 

makthavare behövs generellt alltid forskning där det är medierna som undersöks. I min studie 

ställer jag nyhetsartiklar från traditionella medier respektive nyhetsartiklar i kontrast mot 

varandra och jämförs utifrån samma teoretiska ramverk. Detta kan bidra till att öka förståelsen

kring vilka skillnader som finns mellan traditionella och alternativa medier i Sverige vad 

gäller objektivitet kring ämnen som berör migration, invandring och bilden av Sverige. 

Studien kan även bidra till att förstå dels eventuella skillnader som existerar inom de 

traditionella medierna, men även skillnader som finns inom de alternativa medierna där 

resultat kan visa huruvida det är rättmätigt eller inte att klumpa ihop alternativa medier.

15



3. Teoretiska utgångspunkter

Studien tar sin utgångspunkt i existerande tidigare forskning, men även i befintligt teoretiskt 

ramverk. Detta med intentionen att ha ett tryggt underlag att bygga föreliggande undersökning

utifrån. I detta avsnitt diskuteras Westerståhls objektivitetsteori samt Nord och Strömbäcks 

krav på journalistiken i en demokrati. Senare i kapitlet operationaliseras de krav som kommer 

att användas i min undersökning, nämligen sanning, balans, neutral presentation, att tydligt 

påvisa källor och att inte överdramatisera.

3.1 Westerståhls krav på en objektiv journalistik

Som jag skrev i tidigare forskning har det gjorts många försök att avgöra vad objektivitet i 

journalistiken innebär. Denna studie tar sin utgångspunkt i Westerståhls (1983) definition av 

objektivitetsbegreppet. Först bryter han ner objektivitet i fakta och opartiskhet. Detta bryts i 

sin tur sedermera ner i de fyra kategorierna sanning, relevans, balans och neutral presentation.

För att ge en förståelse kring hur detta ser ut finns modellen nedanför:

 

Figur 1. ”Westerstahl’s Component criteria of objectivity” (McQuail, 2010, 202)

Sanning

Westerståhl definierar sanning som något som stämmer överens mellan medias bild av en 

händelse eller fråga och vad som faktiskt hände i realiteten. I många fall existerar ingen 

absolut sanning. Här gäller det för medierna att i deras rapportering hamna så nära sanningen 

som möjligt. Graden av sanning kan enligt Westerståhl granskas genom att rapporteringen 

vägs emot externa informationskällor alternativt genom att granska de källor som en 

nyhetsartikel använder sig av (Westerståhl, 1983, 415). Enligt honom blir kategorin sanning 

särskilt viktig i rapporteringen om ett fall. Min egen studie undersöker Katerina Janouch-

affären som ett fall. 
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Relevans

Nyhetsartiklar kan vara relevanta ur två avseenden. Endera är de relevanta i relation till annat 

innehåll i nyhetsflödet, de kan även vara relevanta som enskilda nyheter i sig. Ömsesidigt för 

alla nyheter i den mån de är relevanta är att de ger åhörarna en ökad möjlighet att erhålla 

förståelse för en händelse. Relevansen i nyhetsartiklarna undersöks med fördel de fall det 

finns intresserade parter att fästa avseende vid, här ingår exempelvis politiska motståndare. 

Det som är problematiskt med relevans som kategori handlar emellertid om att det inte är helt 

okomplicerat att undersöka, särskilt inte i realtid. Huruvida rapporteringen kring en enskild 

händelse är relevant eller inte brukar ofta vara något som framkommer i efterhand vilket 

indikerar att det är svårt att förutsäga relevansen (Westerståhl 1983:416). Därför används inte 

detta krav i min studie.

Balans

Balans berör den mångfald av perspektiv som en artikel återger. I den mån den finns två 

motstridande parter som kommer till tals innebär balans att båda sidor får utrymme att uttala 

sig. Balansen kan emellertid ibland stå i konflikt med kategorin relevans. Detta eftersom att 

det inte alltid är nödvändigt att återge flera olika perspektiv i rapportering. Ibland kan det till 

och med generera mer relevans till en nyhetsartikel vid utlämning av flera perspektiv 

(Westerståhl, 1983, 419). Det finns inte heller någon garanti på att en part som får komma till 

tals erbjuder en åsikt. Inte sällan kan en part i en konflikt vara mer högljudd än sin 

motståndare. I de fall det förekommer går det inte att förvänta sig artikelförfattaren ska besöka

den tystare parten högkvarter för att av denna part få en kommentar. Med andra ord är inte 

balans inte alltid rimlig. Annars kan balansen undersökas genom att urskilja om de olika 

sidorna ges möjlighet att yttra sig, och i vilken mängd detta sker (Westerståhl, 1983, 419). 

Neutral presentation

Neutral presentation handlar om att reportern undviker att rapportera på ett sätt som indikerar 

att denne skulle ta ställning för eller emot innehållet i nyhetsartikeln (Westerståhl 1983:420). 

Det är oftast oproblematiskt att bedöma denna kategori. Men emellertid kan frågorna som 

ställs till ett intervjuobjekt, i den mån frågor förekommer, försvåra det. Här blir det angeläget 

att göra skillnad på artikelförfattarens egna kommentarer, värdegrund och formuleringar från 

intervjuobjektets uttalanden (Westerståhl, 1983, 420). Huruvida en nyhetsartikel är neutralt 

framställd eller inte kan undersökas genom en tolkning av nyhetsartikelns val av 
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formuleringar, rubriker, ingressen och befintliga citat som finns med. I den mån det 

förekommer ett inslag av partiskhet i artikeln finns det enligt Westerståhl fog för att vara 

misstänksam gentemot neutralitetens hållbarhet under läsningen av resterande del av artikeln 

(Westerståhl, 1983, 421).

Tre av dessa krav från Westerståhls sida kommer att användas i min uppsats. Kravet om 

relevans väljs bort eftersom det är alltför svårdefinierat i dagens dynamiska medielandskap 

där en nyhetsartikel snabbt i efterhand kan gå från att vara relevant till att vara irrelevant och 

vice versa. Istället kompletterar jag de andra kraven från Westerståhl med två krav från Nord 

och Strömbäcks krav angående journalistik i en demokrati, vilka kan appliceras på tanken på 

om en objektiv journalistik.

3.2 Nord och Strömbäcks krav på journalistiken

Som nämnts tidigare i föregående kapitel tar Nord och Strömbäck fasta på sju olika krav som 

journalistiken i en demokrati bör uppnå. Dessa är följande:

1. Att alltid använda sig av två källor som är oberoende av varandra

2. Att i den mån det går vara beskrivande

3. Att göra skillnad på tolkning/spekulationer å ena sidan och fakta å andra sidan

4. Att skilja på uppgifter som är bekräftade och uppgifter som är obekräftade

5. Att tydligt påvisa källor som används

6. Att inte överdramatisera på ett sådant sätt som försvårar skiljandet av fakta och fiktion

7. Att inte anspela på stereotyper och fördomar på ett sätt som leder till att de skapas och 

reproduceras (Nord & Strömbäck, 2012, 16-19)

Härifrån kommer jag att använda mig av krav nummer fem och sex i mitt analysverktyg som 

därmed blir mer heltäckande. De övriga kraven (Nr 1, 2, 3, 4 samt 7) som ingår bland Nord 

och Strömbäcks krav anser jag i sak redan tas upp i och med de kraven jag använder i mitt 

analysschema som presenteras i metodavsnittet. Därmed kommer endast kraven om att tydligt

påvisa källor samt att inte överdramatisera att operationaliseras i studien vad gäller kraven 

som Nord och Strömbäck tar upp i deras modell.
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3.3 Operationalisering av teorin

Westerståhls objektivitetsteori från ”Objektiv nyhetsrapportering” samt Nord och Strömbäcks 

teori om de sju kraven på journalistik i en demokrati finns redan operationaliserade i 

respektive verk. Ambitionen i den här delen är emellertid att förklara mer ingående vad 

kraven som ingår i mitt analysverktyg handlar. Det handlar även om att ge läsarna en 

förståelse över hur jag själv tillämpar teorin på mitt undersökta material som utgörs av utvalda

nyhetsartiklar från traditionella medier och alternativa medier.

1. Sanning

Här är det aktuellt att undersöka vilka källor som kommer till användning i nyhetsartikeln. Ett

sätt att skilja sanning och osanning är att titta på om det först och främst används källor för att

påvisa att det framkommer i artikeln verkligen har substans. Det är vanligt att en artikel som 

inte backar upp innehållet med källor även saknar tankstreck eller hänvisningar till andras 

uttalanden. I den mån en nyhetsartikel till stor del präglas av spekulationer och tydningar 

uppfylls inte sanningskravet. Sedan finns det även skillnader på olika källor. Primära källor 

har högre äkthet. Det kan handla om att viktiga personer inom ramen av fallet kommer till tals

i artikeln eller att hänvisningar sker till deras uttalanden. Sedan finns sekundära källor där 

andra texter används som källor.

2. Balans

Här gäller för mig att utläsa om det i nyhetsartikeln hänvisas till två av varandra oberoende 

källor och i vilken mån man låter motstridiga parter komma till tals. Om det endast sker en 

hänvisning till en av sidorna uppfylls inte kravet om balans. Samma gäller om den andra 

källan artikeln hänvisar till är från en skribent på samma tidning eller om det i själva verket är

en tidigare artikel från samma nyhetssida. Detta eftersom artikeln vid den typen av 

hänvisningar inte låter olika sidor komma till tals. 

3. Neutral presentation

Här kommer fokus ligga på att titta på huruvida partiskhet i artikeln förekommer. Det 

analyseras genom att jag tolkar val av formulering, ingresser, befintliga citat och rubriker. Jag 

tittar helt enkelt på om nyhetsartikeln på ett objektivt vis lyckas beskriva vad som har hänt 

utan att för den sakens skull addera egna spekulationer/värderingar/analyser av vad som har 
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hänt. Här är det också viktigt att det i artikeln finns en opartisk källa som kan styrka det som 

sägs i artikeln. 

4. Att tydligt påvisa källor som används

Hänvisningarna till källor ska vara tydligt angivna i artikeln. Kravet ifråga skiljer sig från det 

första kravet som är mer inriktat på huruvida det är primära källor eller sekundära källor som 

används. Här går jag in på detalj och tittar på varje påstående för att se om där finns 

hyperlänkar eller hänvisningar till vad någon har sagt samt var detta har sagt. En mening som 

”Erik Bengtsson berättade nyligen i en intervju med Expressen att han har drabbats av 

sjukdomen” är ett exempel som manifesterar detta. För att kravet ska uppfyllas krävs det att 

det inte finns några otydligheter i den mening att allt som framkommer ska beläggas med 

källor på ett tydligt sätt. Medborgare ska nämligen ha möjlighet att kunna ifrågasätta 

innehållet i artiklar i den mån de önskar och för detta krävs tydlighet när det gäller 

källhantering.

5. Att inte överdramatisera 

För att detta krav om att inte överdramatisera ska uppnås krävs att artikeln enbart för fram 

fakta och inte fiktion. Detta för att bilden av verkligheten ska bli så klar som möjligt. 

Eventuella argument måste bygga på fakta. I verklighetsbeskrivningen ska det inte 

förekomma skralt motiverade bilder av eventuella scenarier som inte bestämt benämns som 

spekulationer och antaganden

Föreliggande operationalisering av det teoretiska ramverket används således för att ge svar på 

frågeställningarna. I nästa kapitel berättar jag mer om hur jag går till väga för att åstadkomma 

detta.

4. Metod och Material

4.1 Kvalitativ metod

Metoden som används är kvalitativ. Här ingår det att forskaren sysslar med att tolka, 

översätta, förtydliga, klargöra och utsäga (Widerberg, 2002, 26). Inom den kvalitativa 

forskningen hävdar man att vi som forskare är en del av det objekt vi studerar, vilket betyder 

att den förförståelsen vi har om ämnet som studeras kommer att ha en inverkan (Widerberg, 

2002, 27). Man brukar skilja på kvalitativ data och kvantitativa siffror (Åsberg, 2001, 69). Att 
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undersöka med utgångspunkt i Westerståhls teoretiska ramverk om objektivitet genererar 

kvalitativ data. Genom detta är studien i huvudsak kvalitativ, även om det kan finnas inslag 

där denna kvalitativa data kan komma till uttryck genom siffror. Texter består av bokstäver, 

ord och budskap vilket bildar en kommunikation. Texter är författade av och för människor 

och utifrån kontexten som de placeras i förväntas de fullgöra ett syfte (Bergström & Boréus, 

2012, 20-22). Vid analys av texter är tolkningen vital vilket betyder att förståelse i en större 

utsträckning inte kan åstadkommas utan tolkning. (Bergström & Boréus 2012, 30). Vid 

analysen av de olika nyhetsartiklarna väljs citat ut som är centrala i texterna. Jag redogör dels 

för varför just de citaten väljs ut och analyserar utifrån teorin i vilken mån texterna uppfyller 

de olika kraven som ställs på journalistiken i en demokrati. I analysdelen kommer jag först att

relaterade till teorin i samband med urvalet av ett citat. Detta för att ge läsaren en förståelse 

för varför jag väljer ut just det citatet ur en artikel. Det är viktigt då ett citat här ger 

representation åt en hel nyhetsartikel. Sedan lägger jag fram bevis genom att lägga ut citatet i 

min text. Detta för att sedan reflektera kring det i anslutning till det teoretiska ramverket för 

att avgöra huruvida det kan sägas uppfylla befintligt krav vad gäller objektiv journalistik.

4.2 Metodologisk ansats

Ansatsen i den här uppsatsen är deduktiv. Bryman menar att vid en deduktiv ansats utgår man 

ifrån hypoteser som har sin utgångspunkt i teorin. Dessa teoretiska utgångspunkter används i 

en empirisk granskning (Bryman, 2011, 33). Det innebär att jag använder mig av tre av 

Westerståhls fyra krav på objektivitet samt två av Nord och Strömbäcks krav på journalistik i 

en demokrati och sedan applicerar på det empiriska materialet. Vilket leder fram till slutsatser 

om objektiviteten i nyhetsartiklarna från traditionella respektive alternativa medier.

4.3 Hermeneutisk tolkning

Ordet hermeneutik har sin härstamning i det antika Grekland och dess innebörd är "konsten 

att tolka och förklara". Som sätt att tolka har det sin historiska utgångspunkt i exegetiken, 

bibeltolkning. Det är en av de traditioner som förekommer med jämna mellanrum inom 

kvalitativ forskning, särskilt när det handlar om samhällsvetenskaplig forskning. Genom att 

läsa in karaktärsdrag och miljöer i reella iakttagelser kommer en hermeneutisk process till 

användning. Människan har kunnandet att skildra och tolka hennes gärningar och de händelser

som hon är med om. Med anledning av detta är uppgiften för en hermeneutisk forskare att 

tolka något som tidigare redan på ett eller annat sätt blivit tolkat (Gilje & Grimen, 2004, 32). 
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Signifikativt för denna tradition är att vetskap om vår verklighet inte är oberoende. Den 

sociala världen skapas av människan genom att visa upp förnuft, genom att tolka och dra 

logiska slutledningar (May, 2001, 24). En hermeneutisk forskare är intresserad av att studera 

genom tolkningar av olika texter och där ändamålet är att åstadkomma en gångbar och 

ömsesidig uppfattning av meningen i den befintliga texten (Kvale, 1997, 49). Det är i dessa 

sammanhang intressant att titta på helheten i en text men även på de delar som tillsammans 

bygger upp en helhet. De enskilda delarna kan förändra förståelsen av helheten. Detta brukar 

benämnas som den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997, 50). I denna studie används ett 

hermeneutiskt perspektiv av den orsaken att syftet är att utveckla en förståelse för objektivitet 

i fallet Katerina Janouch genom att tolka nyhetsartiklar mot bakgrund av de krav som finns 

när det gäller objektivitet. 

Förförståelse är enligt Ödman en aspekt som alltid finns involverad vid hermeneutiska 

analyser. Denna förförståelse påverkas av faktorer som socioekonomiska bakgrund, 

värderingar, livserfarenhet, kulturell bakgrund och kön (Ödman, 2007, 27). Gilje och Grimen 

att det är en omöjlighet för oss som forskare att observera vår omvärld med renodlade 

objektiva glasögon. Förförståelse krävs för att kunna uppnå en förståelse för det vi studerar 

(Gilje & Grimen, 2004, 35). När det gäller förförståelse finns två faktorer att ha i åtanke som 

kvalitativ forskare när hermeneutik används för att analysera empiri. Den första handlar om 

att man medan man analyserar ett material inte låter sig distraheras av sådant som uppstår på 

basis av ens förförståelse utan att man förhåller sig till texten och dess betydelse. Enligt 

Gadamer har nämligen varje förståelse sin utgångspunkt i tidigare förståelser vilket gör dem 

villkorade av våra fördomar och vår ”horisont”, som beskriver gränsen för den enskildes 

möjlighet att förstå. Allt medan tolkningen fortgår omarbetas tolkarens egen förståelse 

eftersom mer djup till hens förståelse för texternas mening tillförs under processens gång 

(Gadamer, 1989, 267). En annan viktig faktor att ta hänsyn till handlar om att forskaren bör 

förfoga över en uppfattning angående tolkningens riktning. Kännedom om vilka infallsvinklar

analysen är ute efter är viktig eftersom det skänker undersökningen en riktning (Gadamer, 

1989, 295). Detta är något jag själv tar hänsyn till eftersom att jag gör en generell analys av 

material och utifrån detta utvinner olika teman som sedan analyseras mer djupgående.

Förförståelsen som kommer till användning vid tolkning av befintliga nyhetsartiklar 

härstammar från att jag länge har konsumerat nyheter om det ämne som Katerina Janouch 

diskuterade kring, nämligen migration och integration samt debatten om debatten kring de 
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nämnda frågorna. Hermeneutik som metod kommer därför att användas mot bakgrund av den 

förförståelse som undertecknad besitter.

4.5 Val av empiriskt material

Materialet består av nyhetsartiklar från traditionella- och alternativa medier under januari 

månad 2017 då fallet Katerina Janouch var aktuellt. Krönikor, debattartiklar, ledare och 

insändare kommer således inte tas med i beräkningen. Detta beror på att det inte ställs samma 

journalistiska krav på innehållet i dem i jämförelse med nyhetsartiklar. De nyhetssidor som 

utgör källorna för alternativa medier i min studie är Nyheter Idag, Fria Tider och Avpixlat.  

Tio artiklar har valts ut från de alternativa medierna. Då Avpixlat skrivit mer om fallet än de 

övriga väljs fyra artiklar ut från Avpixlat. Nyheter Idag samt Fria Tider representeras av tre 

nyhetsartiklar vardera. Anledningen till att jag låter just dessa medier representera 

alternativmedia-sidan beror på att jag i sökningen fann det är dem som har skrivit flest 

nyhetsartiklar om mitt fall. Andra alternativa nyhetsmedier som jag sökte igenom hade för 

mycket inlägg i debatten snarare än nyhetsrapporteringar om den. Vilket innebär att risken är 

att jag på förhand gått in med inställningen att det fanns en ansenlig brist på objektivitet utan 

att göra någon djupare analys utifrån det teoretiska ramverket. De traditionella medier som jag

använder mig av i studien och som ställs emot de alternativa medierna är Aftonbladet, Dagens

Nyheter, Expressen, Göteborgsposten samt Svenska Dagbladet. Tio artiklar från de 

traditionella medierna har valts ut och från varje tidning inkluderar jag två nyhetsartiklar i min

studie för att uppnå en jämn fördelning tidningarna emellan. Efter en genomsökning av 

artikelmaterial fann jag att det är dessa traditionella medier till den skaran som skrivit mest 

om det undersökta fallet. Det faktum att de tillhör de största medierna som finns i Sverige har 

också bidragit till att de har valts ut i min uppsats. Jag har försökt ha en mångfald, vad gäller 

politiska beteckningar, i beaktning när det gäller de traditionella medierna. Det var dock inte 

okomplicerat mot bakgrund av att Aftonbladet är ensamma att uttalat stå till vänster bland 

Sveriges största tidningar. 

Katerina Janouchs medverkan i tjeckisk media gick av stapeln den 9 januari i år. Första 

reaktionen kom från Dagens Nyheter dagen efter. Sedan kom en omfattande efterdebatt i 

spåren av detta, bland annat i och med att en barnbokshandel meddelande att de skulle sluta 

sälja hennes böcker samt att statsministern och före detta utrikesministern uttalade sig om 

hennes beskrivning av läget i Sverige. Det uppstod en debatt om Sverigebilden utomlands 

som kom att pågå långt efter hennes medverkan i tjeckisk media. Därför har jag valt att söka 
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nyhetsartiklar från 10 januari fram tills slutet av januari månad. Detta motsvarar en period på 

tre veckor vilket ger ett genomgripande material. Nyhetsartiklarna är tjugo till antalet, där tio 

nyhetsartiklar är från de traditionella medierna medan tio är från de alternativa medierna. De 

artiklar som har valts ut är i princip allt det som finns tillgängligt från de utvalda medierna 

vad gäller just mitt fall. 

4.5.1 Traditionella medier

Gällande traditionella medier kan det nämnas att de inte är en homogen grupp då 

kvällstidningar och dagstidningar säljer på olika sätt. Kvällstidningar säljer utefter 

lösnummers attraktionskraft medan dagstidningarna säljer utefter antalet prenumeranter. 

Sedan är det här vara viktigt att nämna att det är nätupplagorna jag tittar på när jag undersöker

materialet. Det är inte omöjligt att innehållet hade sett annorlunda ut om det endast hade varit 

pappersupplagorna från de traditionella medierna som hade ställts gentemot de alternativa 

medierna. 

Aftonbladet

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och grundades redan år 1830. Tidningen ägs av 

norska Schibstedt Media Group till 90 % och till 10 % av Landsortsorganisationen (LO). 

Deras politiska beteckning är ”obunden socialdemokratisk”. Ansvarig utgivare är Sofia 

Olsson Olsén (Aftonbladet 2017-04-06). De började satsa på flerkanalsjournalistik på 90-talet 

i och med utgivning av olika magasin kopplade till tidningen och sedan 1994 finns 

Aftonbladet på Internet (Nygren Zuiderveld, 2011).

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning. Tidningen grundades 1864. Den säljs över 

hela landet även om fokus ligger på Storstockholm. Deras politiska beteckning är ”oberoende 

liberal”. Sedan över hundra år tillbaka är de en del av Bonnierkoncernen. Enligt dem själva 

verkar de i en ”upplysningstradition” och ämnar bidra till att medborgarna i större grad låter 

sig präglas av tänkande och läsande (Dagens Nyheter, 2008). Ansvarig utgivare för tidningar 

är sedan 2013 Peter Wolodarski. Sedan han tog över har Dagens Nyheter valt en inriktning där

de enligt egen utsago satsar mycket på agendasättande journalistik (Dagens Nyheter, 2013). 

Detta samtidigt som de säger sig värna om objektiviteten och en verksamhet som är 

oberoende (Dagens Nyheter, 2008). 
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Expressen

Expressen är Sveriges näst största kvällstidning. Tidningen grundades 1944. Chefredaktör och

ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Expressen ägs av Bonnierkoncernen. Deras politiska 

beteckning är oberoende liberal. De utger sig för att ifrågasätta makten i samhället och 

bekämpa det som förminskar människor som individer och deras möjligheter. Här ingår att 

bekämpa kvinnohat, klasshat, xenofobi och fördomar. Samtidigt gör de anspråk på att stå upp 

för yttrandefrihet och öppen debatt. När det gäller den digitala utvecklingen tillät de tidigt 

vanligt folk att kommentera deras artiklar. Denna möjlighet försvann emellertid 2011 då 

kommentarsfälten stängdes (Expressen, 2011).

Göteborgsposten

Göteborgsposten är Sveriges näst största morgontidning. Tidningen grundades 1813. Deras 

politiska beteckning är liberal. Tidningens huvudägare är Stampen Media Group och 

chefredaktör sedan 2012 är Cecilia Krönlein. De prioriterar lokala nyheter (i Göteborg och 

övriga Västsverige), sport och nöje, men inrikes- och utrikesnyheter ges stort fokus i 

tidningens utbud. Göteborgsposten lägger stor vikt vid att deras journalistik ska vara skarp, 

pålitlig och påverka samhällsdebatten. De avser att sätta saker i sitt sammanhang och guida 

deras läsare och på så sätt skänka dem en bättre förståelse för världen (Göteborgsposten, 

2017-03-16)

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet är den tredje största dagstidningen i Sverige och grundades 1884. Den ges

ut i Stockholm och deras politiska beteckning är oberoende moderat. Tidningen ägs av den 

norska mediekoncernen Schibsted Media Group. De verkar i en klassisk publicistisk tradition.

Fokus ligger i att informera, upplysa, granska och driva opinion inom områden som rör 

nyheter, kultur och näringsliv. Yttrande- och tryckfriheten utgör grundvalen. De ser det som 

sitt ansvar att värna friheten för individen gentemot ingrepp från staten, men även 

partiintressen, vilket leder Svenska Dagbladet till att bekämpa totalitära strömningar i 

samhället (Svenska Dagbladet, 2017-03-21). Ansvarig utgivare på tidningen är Fredric Karén 

sedan 2013.

25



4.5.2. Alternativa medier

Avpixlat

Avpixlat är en nättidning som förmedlar nyheter och opinionsbildning. Nyhetssidan 

grundades 2011 och var en efterföljare till Politiskt Inkorrekt som lade ner samma år. Deras 

politiska beteckning är ”oberoende sverigedemokratisk”. Sidan har tidigare mött kritik för att 

det inte har gått att ställa dem till svars då de inte haft någon ansvarig utgivare. 2014 fick 

sidan emellertid utgivningsbevis och en ansvarig utgivare i form av Mats Dagerlind. För att 

finna information om detta är man emellertid tvungen att gå in på fliken ”Om Avpixlat” Som 

namnet på nyhetssidan antyder säger Avpixlat sig vilja berätta om det som traditionell media 

antingen ljuger eller vinklar om. De gör anspråk på att vara en viktig aktör inom den såkallade

”Sverigevänliga rörelsen” (Avpixlat, 2014).

Fria Tider

Fria Tider är en nättidning som grundades 2009 av Widar Nord, nuvarande chefredaktör på 

sidan. Sidan är dock otydlig kring att Nord även är ansvarig utgivare. Jag var tvungen att söka

mig fram genom Google för att nå den informationen (Corren, 2017-03-23). Syftet med 

nättidningen är att ”djupgranska och bevaka ämnen som får snålt med utrymme i övrig svensk

press” (Fria Tider). De publicerar dagligen material i form av nyhetsartiklar som rör inrikes, 

utrikes, ekonomi, vetenskap och kultur. Sidan utger sig vara obunden och att de vilar på en 

frihetligt konservativ grund. Fria Tider har dock ansetts stå Sverigedemokraterna och dess 

tidigare ungdomsförbund, Sverigedemokratisk ungdom, nära ur ett ideologiskt avseende. De 

saknar utgivningsbevis och har således inte rätt till statligt stöd. Av de tre alternativa medier 

som inkluderas i min studie är Fria Tider den nyhetssidan som har flest besökare.

Nyheter Idag

Nyheter idag är en nättidning som grundades år 2014. De är således relativt nya på 

mediemarknaden och är fortfarande under uppbyggnad rent organisatoriskt. Nyhetssidan 

grundades av Jakob Bergman, medlem i Piratpartiet, samt Chang Frick, som har bakgrund i 

såväl Moderata ungdomsförbundet som Sverigedemokratisk Ungdom. Sidan är tydlig med att 

Bergman är ansvarig utgivare då det står på förstasidan samt att de är anslutna till det 

pressetiska systemet. Enligt egen utsago fokuserar de på politik, skvaller, sociala medier samt 

utrikesnyheter. De arbetar mycket med att skapa nyheter genom intervjuer och att vara på 

plats och filma och fotografera. Sidan är förbunden till det pressetiska systemet och säger sig 
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vila på en libertariansk grund (Nyheter Idag). De säger själva att de inte har någon koppling 

till någon politisk organisation. Resumé har emellertid bedömt att Nyheter Idag är ”SD-

vänlig” (Resumé, 2015-08-19)

4.6 Urval

Analysen av traditionella mediers och alternativa mediers rapportering om fallet Katerina 

Janouch bygger på nyhetsartiklar som har samlats. Nyhetsartiklarna ifråga har hittats på 

Internet. Jag har låtit undersökningsperioden vara från den 9 januari till den 31 januari vilket 

ger ett tidsmässigt omfång på ungefär tre veckor. I mitt sökande efter artiklar har jag således 

inte endast tagit fasta på rapportering som begränsar sig till hennes uttalande i tjeckisk media, 

utan rapporteringen som relaterar kring de konsekvenser hennes uttalanden fick. Även om 

hennes uttalanden i tjeckisk media ägde rum den 9 januari kom det exempelvis att dröja tills 

den 18 januari innan Stefan Löfven och Carl Bildt kommenterade uttalandena. När det gäller 

de alternativa medierna fann jag att det var Avpixlat, Fria Tider och Nyheter Idag som har 

skrivit mest om fallet Katerina Janouch. Detta kan väcka frågor om varför jag låter 

alternativmedierna endast representeras av nättidningar som står till höger. Ursprungligen 

hade jag även den mer vänsterorienterade alternativmedieplattformen ETC, men efter lite 

granskning av vad de har skrivit om fallet fick jag erfara att det endast handlade om 

ledarartiklar. Nättidningen Aktuellt Fokus är ett annat exempel på alternativmedia som står till

vänster men inte heller de har skrivit något om Janouch inom ramen för den undersökta 

perioden. 

Vad gäller de traditionella medier och varför jag valde som jag gjorde så gick jag 

inledningsvis in på hemsidan tidningar.kb.se för att få en överblick över vilka tidningar som 

har skrivit mest artiklar i totalt antal angående mitt fall. I sökningen efter artiklar som är en 

del av mitt analysmaterial har jag tagit hjälp av de verktyg Google erbjuder i sin söktjänst. 

Genom att först skriva exempelvis site:DN.se får jag fram artiklar från endast DN:s hemsida. 

Sedan begränsade jag mig ytterligare genom att söka på artiklar från den specifika perioden 9 

januari - 31 januari. Sedan specificerade jag mig genom att söka på ord som gav mig artiklar 

som endast handlade om mitt fall. Det gjorde jag genom att använda mig av sökord om 

"Katerina Janouch", "Janouch","Janouch Tjeckien", "Janouch Invandringspolitik", "Janouch 

invandring" "Janouch Tjeckisk media", "Janouch barnbokshandel", "Janouch Läslusen", 

"Janouch Bokhandel", "Janouch Uppsala" "Janouch Löfven", "Janouch statsministern" och 

"Janouch Bildt". Dessa sökord har använts för täcka nyhetsartiklar om dels hennes uttalanden 
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i tjeckisk media i sig, men även konsekvenser i form av att en bokhandel bojkottade hennes 

böcker samt kritiken från högre politiskt håll. 

4.7 Subjektivitet

Vid genomförandet av kvalitativ textanalys i forskning är det relevant att tala om subjektivitet.

Det vi som forskare uppfattar är påverkat av vilka vi är och varifrån vi kommer. Faktorer som 

är relevanta i detta avseende är exempel vår socioekonomiska bakgrund, värderingar, 

kulturellt kapital och vilka förutfattade meningar vi har (Harper, 2003:26). Med andra ord blir 

forskaren mer eller mindre en del av den sociala världen och det objekt han eller hon avser 

studera. Den sociala världen skapas ibland människor. En fråga som då uppenbarar sig är 

huruvida det är möjligt eller inte att studera denna värld. För att vara kritisk går det här att 

lyfta fram att kvalitativa textanalyser avser undersöka en värld som hela tiden förändras och 

som inte är objektiv varpå det är komplicerat att reproducera samma resultat som andra 

forskare inom området. Två forskare som studerar liknande fall kan få olika resultat på basis 

av att de har olika socioekonomiska bakgrunder och/eller värderingar. Därför är det allt annat 

än oväsentligt att i den kvalitativa forskningen att tänka kring vem man själv är och vilka 

följder det kan få för forskningens utfall. Detta gäller särskilt om man studerar ämnen man 

själv har starka åsikter kring i den övriga politiska debatten. Själv har jag ett intresse för 

frågor som är kopplade till fallet Katerina Janouch men är politiskt obunden vilket jag 

betraktar som en fördel. Detta gör att det är lättare för mig att gå in i studien med ett öppet och

nyfiket förhållningssätt.

4.8 Analysschema

Vid undersökningen i föreliggande uppsats använder jag ett analysschema där jag 

sammanställer de resultat som jag uppnått under studiens gång. Analysschemat är en tabell 

som utgår ifrån det teoretiska ramverk som operationaliserats och det empiriska material som 

används i undersökningen. Vertikalt visas de fem olika kraven som ställs på en objektiv 

journalistik medan nyhetsartiklarna påvisas horisontellt i schemat. I den mån en ruta markeras

med texten ”kravet uppfylls” visar detta på att nyhetsartikeln ifråga uppfyllt ett visst krav på 

objektiv journalistik. I den mån ett krav inte uppfylls markeras detta med ”kravet uppfylls 

inte”. Vad gäller det första kravet, sanning, kommer dock inte markeras med kryss utan här 

kommer artikeln att bedömas huruvida det är primära källor eller sekundära källor som 

präglar innehållet. Rutan kommer således markeras med antingen ”Primära källor används” 
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eller ”Sekundära källor används” Tabellerna där resultatet återfinns kommer redovisas i 

avslutningskapitlet. Totalt kommer fyra tabeller användas, där varje tabell innehåller fem 

nyhetsartiklar. Tabellen nedan fungerar som en modell angående hur samtliga tabeller 

kommer att se ut. Varje nyhetsartikel, de kolumner som syns horisontellt, kommer emellertid 

ha namn efter den rubrik som nyhetsartikeln har. Lodrätt kommer de olika fyra kraven på 

objektiv journalistik att visas. Det kommer att finnas två tabeller med idel artiklar från 

traditionella medier respektive två tabeller som samlar nyhetsartiklar från alternativa medier.

Nyhetsartikel 1 Nyhetsartikel 2 Nyhetsartikel 3 Nyhetsartikel 4 Nyhetsartikel 5

1. Sanning

2. Balans

3. Neutral 
Presentation
4. Tydligt 
påvisa Påvisa 
källor
5. Inte 
överdramatisera

5 Analys

I föreliggande kapitel delas analysen in i mindre delar utifrån de olika kraven som 

ursprungligen nämns i teorikapitlet. Analysdelarna kommer att utifrån detta presenteras i en 

kronologisk ordning. Vilket betyder att jag inleder med att presentera nyhetsartiklarnas 

förhållande till det första kravet och att jag avslutar kapitlet med att presentera det sista kravet

och hur väl artiklarna möter det. Varje avsnitt i föreliggande kapitel kommer att präglas av att 

jag väljer ut citat för att på det visat visa på huruvida kravet ifråga uppfylls eller inte. Det är 

först i nästa kapitel (kapitel 6) som resultaten redovisas i tabellform var jag sedermera drar 

slutsatser.

5.1 Sanning

Det som först och främst kan sägas om det första kravet, vilket handlar om vilka typer av 

källor en nyhetsartikel använder sig av, är att samtliga tjugo utvalda artiklar använder källor 

för att styrka det som tas upp i artikelinnehållet. Däremot är det intressant att titta på huruvida 

det är primära eller sekundära källor som kännetecknar en nyhetsartikel och dess innehåll. 

Primärkälla, eller orginaldata, är alltså en källa som en tidning själv samlar in. Det kan handla 

om att man genomfört enkäter, intervjuer eller observationer. Sekundärkälla, eller 
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sekundärdata, är uppgifter som resan finns och som en annan aktör samlat in. Det är således 

befogat att kalla det en sekundärkälla när en tidningsartikel hänvisar till en annan tidning för 

att bekräfta det som påstås i artikeln. 

5.1.1 Sanning: Traditionella medier

Av de tjugo artiklar som har undersökts är det sju av dem, alltså mindre än majoriteten, som 

använder sig av primära källor. Tre av dem tillhör de alternativa medierna medan fyra av dem 

är från de traditionella medierna. Bland både traditionella respektive alternativa medier är de 

artiklar som använder primära källor mindre än hälften till antalet.

Användning av primära källor förekommer även i fyra nyhetsartiklar från de traditionella 

medierna. Ett exempel kommer från Expressen. I artikeln ”Stefan Löfvens svar till Katerina 

Janouch” gör de en intervju med Stefan Löfven på plats i Davos för att få några ord angående 

hans fördömande av Janouchs uttalanden:

Vid 16-tiden på onsdagen mötte Expressen Stefan Löfven för en intervju i Davos, inför 

hans hemresa till Stockholm.

Du kallade igår författaren Katerina Janouchs uttalanden i tjeckisk tv för ”väldigt

konstigt”. Vad menar du med det?

– Ja, jag har kommenterat det på precis det sättet. Människor måste få tycka vad man 

vill, och det till och med uppskattar jag i en demokrati. Det är bra att man ger uttryck 

för det. Men jag måste också få ge uttryck för om jag inte tycker att det stämmer 

överens med hur landet beskrivs.

”När bjuds jag in till Rosenbad? Vad snyggt, så jag få ge herrarna en sann bild av 

hur landet ligger”, skriver Janouch idag på Facebook. Är hon välkommen?

Sann eller inte, man kan ha olika uppfattningar om hur landet ligger. Så det finns nog 

ingen absolut sanning på det sättet. Men jag har sagt vad jag har sagt, och det räcker 

(Expressen, 2017-01-18).

Ovanstående citat från Expressen-artikel påvisar hur primära källor används då en person som

är av stor betydelse för fallet intervjuas i artikel. Statsministern är en betydande person då han

genom sin kritik gentemot Janouch gav upphov till att det skrevs ännu mer i svenska medier 
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om fallet Katerina Janouch. Istället för att endast titta på vad andra tidningar har skrivit om 

Stefan Löfvens kommentarer väljer de att göra en intervju och utgå ifrån orginaldata. Vilket 

innebär att sanningskravet uppfylls. Detta förekommer även i tre andra artiklar från de 

traditionella medierna som använder primära källor. En av dem kommer från Aftonbladet och 

heter ”Katerina Janouch: Jag vill kunna hantera ett vapen”. Att artikeln tolkas som ett exempel

på där primära källor används har att göra med att den till uteslutande del består av en intervju

som Aftonbladet gjort med Janouch, nyckelperson i detta fall, kort efter att hennes uttalanden 

i tjeckisk tv uppdagats (Aftonbladet, 2017-01-10). 

Liknande gäller även för artikeln ”Löfven kritiserar Janouchs bild av Sverige” från Dagens 

Nyheter. I artikeln uttalar sig statsministern om det som Janouch förmedlat om Sverige i 

tjeckisk tv. Dagens Nyheter lyckas här fylla artikeln med orginaldata genom att göra 

intervjuer med både statsministern och Janouch själv (Dagens Nyheter, 2017-01-18). Artikeln 

blir därmed ett tydligt exempel på där primära källor används i huvudsak.

För att nämna artiklar från de traditionella medierna där istället sekundära källor används kan 

här inledningsvis en artikel från Svenska Dagbladet som heter "Säljlyft efter Janouch-

kontrovers". Artikeln är relativt kort och handlar om ökade säljsiffror för Janouchs böcker till 

följd av uppståndelsen. Det skrivs bland annat följande:

Förra veckan plockade en bokhandel i Uppsala bort hennes böcker. Bokhandelsinnehavaren 

dödshotades på Internet efter beslutet.

Däremot verkar inte försäljningen av Janouchs böcker ha blivit lidande av kontroversen, snarare

tvärtom. På sajten Bokus topplista över de 20 bäst säljande böckerna för barn i åldrarna 0-3 år är

hälften av böckerna skrivna av författaren, skriver Uppsala Nya Tidning (Svenska Dagbladet, 

2017-01-19)

Detta är ett exempel på en nyhetsartikel som utgår ifrån data som redan gjorts tillgänglig till 

följd av en annan tidnings observation. Orginaldatan i det här fallet tillhör således Uppsala 

Nya Tidning. Svenska Dagbladet hade behövt genomföra en egen observation kring Janouchs 

säljsiffror för att artikeln ifråga ska gå att klassa som ett exempel på där primära källor 

används. Liknande förekommer i de fem andra artiklarna som präglas av sekundära källor. Ett

exempel är GP-artikeln ”Plockade bort Janouchs böcker – möttes av hatstorm”. Artikeln 

behandlar bokhandlaren i Uppsala som plockade bort Janouchs böcker. I artikeln refereras det 
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endast till observationer och intervjuer som andra medier, i det här fallet Uppsala Nya Tidning

och Aftonbladet, har genomfört (Göteborgsposten, 2017-01-13). Det förekommer inte någon 

originaldata som GP själva stått för.

5.1.2 Sanning: Alternativa medier

De alternativa medierna har fyra artiklar som uppfyller vad som krävs för att de ska klassas 

som exempel där primära källor används. Ett exempel där primära källor kommer till 

användning är från nättidningen Nyheter Idag. I deras artikel ”Janouch talar ut om 

avgångskravet: ”DN har tappat fullständigt under Wolodarski”” gör de en längre intervju med 

Janouch och får således tag på en större mängd orginaldata. Istället för att själva recensera vad

hennes uttalanden i tjeckisk media fick för konsekvenser låter de henne själv tala ut om det. 

Följande sägs: 

Vad har du fått för reaktioner på utspelet?

– Jag har fått 98 procent kärlek. Människor är lättade, glada och tacksamma. De tror 

knappt att det är sant.  De hoppas att det ska bli början på ett sundare debattklimat där 

vi kan diskutera sakfrågor utan att smutskasta varandra och där vi kan respektera 

varandra och prata om de problem vi har. Sverige har en rad problem som vi måste ta 

itu med.

- Vi har en problematik i hur det offentliga samtalet förs och hur det fria ordet hanteras. 

Vad man får säga och inte säga och i vilka forum och så. Det har skapat en otrolig 

rädsla för människor att uttrycka sina känslor om samhällsutvecklingen (Nyheter Idag, 

2017-01-12).

Detta är alltså ett exempel på en artikel där sanningskravet inte bara uppfylls, vilket samtliga 

artiklar redan gör då de använder sig av någon form av källor, utan artikeln statuerar även 

exempel vad gäller kravet om primära källor. De förmedlar alltså direkt vad en högst central 

person i fallet Katerina Janouch säger om det som har hänt med egna ord, snarare än att 

hänvisa till vad andra medieaktörer har förmedlat och observerat kring fallet. De andra två 

artiklarna från de alternativa medierna där primära källor kommer till användning är även de 

från nättidningen Nyheter Idag. Signifikativt för de artiklarna är även de förmådde få tillgång 

till intervjuer med nyckelpersonen Janouch (Nyheter Idag, 2017-01-11 och Nyheter Idag, 

2017-01-19).
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Sju av de utvalda alternativmedia-artiklarna klassas efter min genomläsning som exempel på 

artiklar där sekundära källor används. Samtliga av artiklarna från Avpixlat och Fria Tider går 

under denna kategori. Ett exempel från de alternativa medierna på där sekundära källor 

används och där således ingen ny fakta presenteras kommer från Avpixlat. I artikeln "Svensk 

journalist anklagad av DN-journalist för lögner i tjeckisk tv om migrantkaoset" skriver de om 

de första reaktionerna som kom från DN:s Hynek Pallas i samband med Janouchs uttalande i 

tjeckisk tv. Ett utdrag från artikeln ger oss följande citat:

Janouch har tjeckiska rötter och talar språket flytande. Intervjun finns att beskåda HÄR, dock 

finns i dagsläget ingen svensk alternativt engelsk översättning.

Hynek Pallas på DN Kultur m m, även han med tjeckiska rötter, påstår att Janouch “ljuger om 

Sverige“. Janouch kontrar med att det är hennes rätt att berätta om samtiden.

Pallas skriver vidare: “Du ställer upp en bild av ett försämrat Sverige orsakat av massinvandring

& överdriven multikultur. Småstäder som hamnar i ‘obalans’ när för många med ‘annan kultur’ 

kommer in på samma gång”. Att Janouch också konstaterade att den så kallade jämställdheten i 

Sverige gjort svenska män förvirrade inför könsrollerna gillade Pallas inte heller.

“Som om den tjeckiska främlingsfientligheten inte var illa nog – detta är vidrigt. Fy fan 

Janouch”, sammanfattar Pallas Janouch tv-framträdande med, vilket får anses vara ett gott betyg

på att hon verkligen berättade ärligt och sakligt om utvecklingen i Sverige (Avpixlat, 2017-01-

10).

Det som framkommer i artikeln är således inget nytt utan här återges vad som uttryckts i 

andra medier. Detta genererar att jag klassar artikeln som ett exempel på där sekundära källor 

styr. Det hade sett annorlunda ut om Avpixlat hade genomfört en intervju med någon av 

huvudpersonerna i det här fallet. Totalt sett använder sig sju av tio av de utvalda 

nyhetsartiklarna från alternativa medier av källor för att rapportera om fallet Katerina 

Janouch. Detta medan sex av tio nyhetsartiklar från de traditionella medierna präglas av en 

användning av sekundära källor. Jag går i nästa kapitel in på detalj och analyserar detta i 

samband med att resultaten presenteras i tabellform.
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5.2 Balans

Vad gäller det andra kravet som ingår i mitt teoretiska ramverk, balans, handlar det om hur 

många sidor som visas i artikeln. Antingen visas bara en sida vilket betyder att endast ett 

perspektiv kommer till uttryck. Den andra utvägen innebär att flera perspektiv manifesteras i 

artikeln. Det är även att viktigt att komma ihåg att det inte alltid behövs en konflikt mellan 

motstridiga parter i en nyhetsartikel. I den mån det inte finns någon konflikt är det inte heller 

nödvändigt att det måste finnas en balans. Efter att ha granskat materialet fann jag att sjutton 

av de tjugo utvalda nyhetsartiklarna uppfyller kravet om balans. Av de sjutton artiklarna som 

uppfyller kravet kommer nio från alternativa medier medan åtta kommer från traditionella 

medier. Artiklarna som inte tillämpar kravet om balans är tre till antalet och kommer från 

Avpixlat, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet. Detta betyder att det är färre artiklar från 

de traditionella medierna som tillämpar balans än vad som är fallet med artiklarna från de 

alternativa medierna.

5.2.1 Balans: Traditionella medier

Tillämpningen av balans i enlighet med det teoretiska ramverket inträffar som nämnt vid åtta 

av tio artiklar från de traditionella medierna. Ett exempel som demonstrerar detta är artikeln 

”Plockade bort Janouchs böcker – möttes av hatstorm” från Göteborgsposten. Denna artikel 

tar upp den konflikt som uppstod i samband med att bokhandlaren Eija Lietoff Schüssler 

valde att sluta sälja Janouchs böcker i spåren av den kritik hon mötte för bilden hon gav av 

Sverige i tjeckisk media. Detta återspeglas i de citat jag valt ut från artikeln:

När butiken bestämde sig för att plocka bort böckerna la Eija Lietoff Schüssler även upp ett 

inlägg på Läslusens Facebooksida:

”Någon som verkligen letar spöken är Katerina Janouch! Det må vara så att hennes politiska 

åsikter inte syns i de gulliga böckerna, men min bestämda åsikt och övertygelse är att jag inte 

vill stödja hennes produktion på något sätt. Jag väljer istället att fylla mina hyllor med böcker 

vars författare inte uppmuntrar till rädsla och hat."

Inlägget möttes av horder av reaktioner, en del av dem positiva men en uppsjö av 

kommentarerna har varit väldigt negativa.
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– Jag driver en liten oberoende bokhandel och måste säga att jag chockats av kraften i 

kommentarerna. Jag har fått en hel del telefonsamtal och mejl också, säger Eija Lietoff 

Schüssler till UNT.

Även Katerina Janouch själv har kritiserat beslutet i en intervju med Aftonbladet. 

– Att ta bort böcker för att man inte tycker någon uttalat sig enligt konsensus tyder på en otroligt

fascistiskt hållning, säger Katerina Janouch till Aftonbladet.

Eija Lietoff Schüssler berättar för UNT att hon är häpen över anklagelserna hon fått möta.

– Mitt beslut har inget med innehållet i Katerina Janouchs barnböcker att göra. Det handlar om 

hennes namn som förknippas med uttalanden och åsikter som jag tar avstånd för, säger hon till 

UNT (Göteborgsposten, 2017-01-13).

Även här baseras tolkningen och anledningen till att kravet om balans uppnås på att flera 

perspektiv inkluderas i artikeln. Först framkommer Lietoff Schüsslers motiv till att inte sälja 

Janouchs böcker. Sedan påvisar artikeln reaktioner som detta beslut har mött, däribland 

reaktionen från huvudpersonen i fallet, Janouch själv. Detta påvisar att artikeln tar upp en 

konflikt där två motstridiga parter ges utrymme vilket innebär att balanskravet uppfylls vilket 

det inte hade gjort om det var ensidigt. För att ge ett annat exempel på en artikel från de 

traditionella medierna där balans tillämpas kan här GP:s artikel ”Hård kritik mot författarens 

flyktinguttalanden” nämnas. Artikeln ifråga fokuserar inledningsvis på den kritik hon mött, 

både i media och på hennes Facebook-sida för att sedan återge hur Janouch själv har 

responderat på denna kritik (Göteborgsposten, 2017-01-10). Även här låter man således två 

sidor få utrymme till att komma till tals, vilket gör att artikeln uppfyller kravet om balans. 

Liknande gäller Aftonbladets artikel ”Katerina Janouch: Jag vill kunna hantera ett vapen”. Här

presenteras först den kritik som riktats mot Janouch från DN Kultur, sedan följer en intervju 

med Janouch där hon får chansen att försvara sig (Aftonbladet, 2017-01-10). Även detta är ett

exempel på där balanskravet uppnås då flera perspektiv realiseras i artikelinnehållet.

När det gäller de traditionella medierna var det två av tio artiklar som inte uppfyllda kravet 

om balans. En artikel är från Dagens Nyheter, den andra från Svenska Dagbladet. Artikeln 

från Dagens Nyheter som demonstrerar exempel på när balanskravet inte uppfylls har titeln 

”Janouchs förlag tar avstånd från uttalanden”. Artikeln behandlar den kritik Janouch mötte 

från hennes eget förlag som hittills gett ut mången bok av författaren ifråga. Artikeln inleds 
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med att ge en kort resumé om uttalandena för att sedan gå in på de reaktioner som de 

genererade:

Piratförlaget, som gett ut ett 20-tal av Janouchs böcker, tar avstånd från hennes uttalanden.

”Förlaget tar starkt avstånd från Katerina Janouchs uttalanden. Vi är helt emot alla yttringar av 

främlingsfientlighet och är starka anhängare av alla människors lika värde”, skriver 

förlagschefen Ann-Marie Skarp i ett mejl till DN.

På frågan hur detta påverkar samarbetet med Janouch svarar Ann-Marie Skarp att man inte 

diskuterar samarbeten mellan författare och förlag offentligt.

DN:s Hynek Pallas skrev i gårdagens DN Kultur att tv-intervjun ”sprider rykten och fördomar” 

om Sverige (Dagens Nyheter, 2017-01-12).

Tolkningen av ovanstående citat och varför det inte uppfyller balanskravet baseras på att 

endast en sida får utrymme i artikeln. Denna ensidighet framträder i den meningen att läsaren 

först får ta del av förlagets avståndstagande till Janouch och på vilken grund detta sker. Sedan 

kommer inget försvarsuttalande från Janouch i artikeln utan istället hänvisar artikelförfattaren 

till ytterligare en part som tar ställning emot henne nämligen Hynek Pallas från DN Kultur. 

För att kravet om balans ska uppfyllas hade det krävts utrymme åt den andra sidan, vilket 

hade kunnat vara Janouch själv eller någon annan som skulle kunna bidra till mer balans i 

artikelns innehåll för att undvika ensidighet. Som läget är nu är det endast en sida som genom 

Ann-Marie Skarp och Pallas får utrymme.

Utöver detta finns det även en artikel från Svenska Dagbladet som inte uppfyller balanskravet.

Det gäller artikeln ”Säljlyft efter Janouch-kontrovers”. Här är det emellertid viktigt att ha i 

åtanke att artikeln inte innehåller någon konflikt. Den återger endast vad som skett i fallet 

Katerina och att hennes böcker börjat sälja bättre efter uppståndelsen. Det hänvisas till 

bokhandlaren i Uppsala men ingen motvikt i form av Janouch eller någon som försvarar 

henne erhåller någon referens (Svenska Dagbladet, 2017-01-19). Eftersom det inte finns 

någon konflikt är det inte heller nödvändigt att ha någon balans men likväl uppfyller artikeln 

inte kravet vad gäller balans.
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5.2.2 Balans: Alternativa medier

Bland de alternativa medierna är det nio av tio artiklar som uppfyller kravet om balans. Ett 

exempel där flera perspektiv framkommer i en nyhetsartikel kommer ifrån nättidningen Fria 

Tider. Det gäller artikeln ”Marcus Birro om bokbojkott mot Katerina Janouch: ”Bokbålen är 

snart här””. Den skildrar de konsekvenser som Janouch fick efter sina uttalanden i tjeckisk 

media. Bokhandeln Läslusen tog bort hennes böcker vilket i sig möttes med reaktioner. 

Citaten nedanför har valts ut just för att visa hur flera perspektiv visas i nyhetsartikeln. De 

berör varför Janouchs böcker plockades bort samt åsikter om detta från debattören och 

författaren Marcus Birro, som här representerar en motstridig part gentemot bokhandlaren 

Eija Lietoff Schüssler, VD för Läslusen:

Som reaktion mot intervjun, som uppmärksammats i svensk media, meddelade i onsdags 

Läslusen i Uppsala att bokhandeln plockar bort Janouchs böcker i protest.

"Någon som verkligen letar spöken är Katerina Janouch..! Det må vara så att hennes politiska 

åsikter inte syns i de gulliga böckerna, men min bestämda åsikt och övertygelse är att jag inte 

vill stödja hennes produktion på något sätt. Jag väljer istället att fylla mina hyllor med böcker 

vars författare inte uppmuntrar till rädsla och hat. PS, Böckerna är för barn i 2-årsåldern och 

finns att köpa nästan överallt, då de är mycket populära", skrev VD Eija Lietoff Schüssler i ett 

inlägg på Facebook som nu plockats bort.

Reaktionerna lät inte vänta på sig

Och nu har alltså den borgerliga debattören Marcus Birro gett sig in i striden om Katerina 

Janouchs barnböcker.

"Katarina Janouch är jagat villebråd just nu", konstaterar han på sin blogg och fortsätter något 

senare i sin text: "Med detta sättet att se på kultur och författare kan ni lika backa hela vägen in i

den grumliga gråzon som det här sammanhanget härstammar ifrån och starta bokbål på stadens 

större torg." (Fria Tider, 2017-01-14).

Tolkningen av ovanstående citat och skälet till att kravet om balans tillfredsställs grundas i att 

artikeln ger utrymme åt flera parter som får komma till tals. Konflikten består i att det råder 

delade meningar om Janouchs uttalanden i tjeckisk media. Lietoff Schussler menar att de var 

allvarliga i den grad att de berättigar att hennes böcker ska plockas bort medan Birro motsätter

sig detta. Utifrån två olika sidor finns det således en sida som är positiv till att sluta sälja 
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hennes böcker och en sida som är negativ till det. Ett annat exempel på en artikel där kravet 

inte uppfylls är Avpixlats artikel ”Svensk journalist anklagad av DN-journalist för lögner i 

tjeckisk tv om migrantkaoset”. I artikeln presenteras först vad Janouch har uttalat sig om och 

sedan presenteras kritik som hon har mött från DN. Detta innebär att även denna artikel ger 

utryck för balans då flera perspektiv ryms inom ramen för artikeln.

Som tidigare nämnt finns det bland mina utvalda nyhetsartiklar tre som inte uppfyller kravet 

om balans. Bland dessa återfinns endast en från alternativa media, närmare bestämt Avpixlat. 

Artikeln ”Katerina Janouchs bokförsäljning ökar efter häxjakten och censuren” exemplifierar 

detta. Artikeln handlar om konsekvenser som fallet Katerina Janouch fick i termer av ökade 

säljsiffror mot bakgrund av uppståndelsen kring att en bokhandlare slutade sälja hennes 

böcker. Det citat som valts ut påvisar detta:

En bokhandel i Uppsala beslutade även censurera bort hennes böcker från hyllorna. Denna 

antidemokratiska mobbning har dock fått motsatt effekt än den tilltänkta, eftersom Janouchs 

böcker nu säljer som smör.

Efter häxjakten och censuren mot Katerina Janouch har hennes böcker ökat i försäljning. På 

Bokus topp-20 lista har Janouch nu med 10 av sina böcker. På Adlibris topp-tio lista stoltserar 

Janouch med tre av sina böcker. Svenska folket har alltså visat att man ogillar såväl åsiktscensur

som censur av böcker. Den sortens agerande ökar bara intresset för personens åsikter och böcker

(Avpixlat, 2017-01-20).

Tolkningen här och orsaken till att det inte uppfyller balanskravet beror på att endast ett 

perspektiv framkommer, vilket är den sidan som artikeln menar ”ogillar såväl åsiktscensur 

som censur av böcker”. En sida som artikeln tillskriver svenska folket. Bokhandlaren i 

Uppsala (Lietoff Schüssler) nämns inte vid namn och artikeln erbjuder inte hennes perspektiv 

på det som inträffade. För att kravet ska uppfyllas hade det behövts en tydligare hänvisning 

till henne och de uttalanden hon gjorde.

5.3 Neutral presentation

Det tredje kravet som ingår i mitt analysverktyg behandlar i vilken mån en nyhetsartikel 

präglas av en neutral framställning. Det avgörs genom att jag tolkar artikelns val av 

formulering, ingresser, befintliga citat och rubriker. Jag tittar helt enkelt på om nyhetsartikeln 

38



på ett objektivt vis lyckas beskriva vad som har hänt utan att för den sakens skull addera egna 

spekulationer/värderingar/analyser av vad som har hänt. 

5.3.1 Neutral presentation: Traditionella medier

Efter en genomläsning av samtliga tjugo utvalda nyhetsartiklar fann jag att nio av dem 

uppfyllde kravet om en neutral presentation. Av dessa nio artiklar är fem tillhörande 

traditionell media medan de andra fyra kommer från alternativa medier. Alla traditionella 

medier hade en artikel som uppfyllde kravet respektive en artikel som inte åstadkom detta. 

Ett exempel på en nyhetsartikel från de traditionella medierna som tillgodoser kravet om en 

neutral presentation kommer från Aftonbladet. Det gäller artikeln ”Katerina Janouch: Jag vill 

kunna hantera ett vapen”. Artikeln är skriven dagen efter Janouchs uttalanden 

uppmärksammades av DN Kultur och innehåller en lång intervju med henne. Rubriken i 

artikeln är inte baserad på någon tolkning av hennes uttalanden i tjeckisk media utan kommer 

från ett citat i artikeln. Det förekommer redan i ingressen vilket bidrar till att läsaren förmår 

undvika att feltolka rubriken. Citaten som valts ut är från ingressen samt det stycket föregår 

själva intervjun med Janouch.

Katerina Janouch erkänner att hon använde svepande argument om den svenska 

flyktingsituationen i tjeckisk-tv. Samtidigt står hon fast vid flera påståenden - bland annat att allt

fler svenskar lär sig skjuta. 

– Jag vill kunna hantera ett vapen, punkt slut. Jag vill kunna försvara mig om det blir skarpt 

läge, säger hon […] (Aftonbladet, 2017-01-10).

Katerina Janouch hävdar däremot att meningarna är tagna ur sitt sammanhang. 

– Jag säger inte att allt är flyktingarnas fel. Men vi har en kris i migrationsfrågorna, säger hon. 

Katerina Janouch säger att hon förmedlar sin bild av hur hon ser på utvecklingen i Sverige, men 

att den överensstämmer med vad andra tidningar skriver. Hon tar som exempel brittiska Daily 

Mail (Aftonbladet, 2017-01-10). 

Tolkningen av citaten och motivet till att citaten ovanför klarar kravet för neutral presentation 

baseras på att artikeln förmår undgå att lägga in egna värderingar. Det återges på ett neutralt 

sätt vad Janouch har sagt där hon själv får chansen att räta ut de frågetecken om otydligheter 

som fanns. Utifrån de val av formuleringar som finns i artikeln är det tydligt att man återger 
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vad hon säger utan att ta ställning. Dessutom får Tidningen Daily Mail som Janouch refererar 

till ingen etikett. Ett annat exempel där en artikel från de traditionella medierna klarar det 

tredje kravet är SvD-artikeln ”Janouch: Sorgligt av bokhandlaren”. Artikeln tar upp Janouchs 

reaktioner gentemot bokhandlaren i Uppsala som plockade bort hennes böcker (Svenska 

Dagbladet, 2017-01-13). I artikeln återges vad bokhandlaren och Janouch själva sagt om 

situationen. Det framkommer varken några egna kommentarer eller observationer från 

artikelförfattarens sida utan man undviker att på något sätt ta ställning för någon av parterna, 

vilket ligger till grund för att jag tolkar den som ett exempel på en artikel där det tredje kravet 

uppfylls.

Ett exempel på en artikel från traditionell media som inte uppfyller kravet om neutral 

presentation kommer från Dagens Nyheter. Detta gäller artikeln ”Janouchs förlag tar avstånd 

från uttalanden”. Som nämnt återger denna artikel konsekvenser som Janouchs uttalanden fick

i form av att hennes förlag kritiserade henne. Citatet nedanför kommer från artikelns ingress 

och blev avgörande för varför jag tolkar den som partisk:

Författaren Katerina Janouch har fått stark kritik för sina uttalanden om Sverige i en intervju 

med en tjeckisk tv-kanal. Där hävdar hon bland annat att pensionärer i Sverige inte får mat, och 

att cancersjuka i Sverige dör i långa vårdköer på grund av flyktingar (Dagens Nyheter, 2017-01-

12). 

Tolkningen av citatet och varför jag inte klassar artikeln som neutral bottnar i ett val av 

formulering. I artikeln skrivs det att ”Janouch har fått stark kritik för sina uttalanden om 

Sverige”. Samtidigt skrivs det inte vem som har framfört kritiken. Vilket genererar en bild av 

att Janouch mött stark kritik av svensk offentlighet i sin helhet. Artikeln hade behövt utveckla 

varifrån kritiken kommer i den mån man skriver att hon har fått ”stark kritik”. Antingen hade 

artikelförfattaren kunnat skriva ”Janouch har fått kritik”, vilket de facto har förekommit, eller 

”Janouch har fått stark kritik från Hynek Pallas”, för att undvika den stämpel som indikerar att

artikeln tar ställning emot henne. Som läget är nu uppfyller artikeln inte det tredje kravet i 

mitt analysverktyg. 

Ett annat exempel på en artikel från de traditionella medierna som inte uppfyller kravet 

kommer från Göteborgsposten. Det handlar om artikeln ”Hård kritik mot författarens 

flyktinguttalanden”. I artikeln tas den kritik upp som Janouch mött efter utspelet om 
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invandringssituationen i Sverige (Göteborgsposten, 2017-01-10). Artikeln pådyvlar att många 

har skrivit ”upprörda kommentarer” på hennes Facebook-sida. Detta illustreras med att 

artikeln återger två kritiska kommentarer. Men att endast återge två kommentarer i ett större 

kommentarsfält och låta detta statuera exempel på hur hon mötts av hård kritik på Facebook 

håller inte. Särskilt inte eftersom hon själv i ett annat sammanhang själv menar att hon mötts 

av ”98 procent kärlek” efter utspelet (Nyheter Idag, 2017-01-12). Vilket innebär att GP-

artikeln inte når upp till kravet om en neutral presentation.

5.3.2 Neutral presentation: Alternativa medier

Hos de alternativa medierna är det fyra artiklar av tio som klarar kravet. En mediekanal som 

hade idel nyhetsartiklar vars innehåll inte uppfyller kraven om en neutral presentation var 

nättidningen Avpixlat. Detta medan samtliga Nyheter Idags nyhetsartiklar uppfyllde kravet. 

Från Fria Tider är det endast en artikel som klarar kravet. En artikel från de alternativa 

medierna som utgör ett utgör på en artikel som präglas av en neutral presentation kommer 

från just nättidningen Nyheter Idag. Det handlar om artikeln ”Katerina Janouch berättade om 

invandringen – anklagas för att sprida rysk propaganda”. Denna artikel författades inte långt 

efter att DN:s Hynek Pallas gick ut och kritiserade Janouch efter hennes utspel om 

invandringspolitiken. Rubriken i sig är uppseendeväckande till en början där det är lätt hänt 

att som läsare förmoda att artikeln i grund och botten inte är neutral. Vid granskning av 

artikelns innehåll framkommer det emellertid att de refererar till ett citat från Pallas som 

antyder det som står i rubriken:

I intervjun berättar Janouch om otrygghet, våldtäkter, bostadskris och en rad problem relaterade 

till invandringen. Hon har även sagt att allt fler svenskar lär sig skjuta med olika former av 

vapen, något som ska vara kopplat till otryggheten.

Detta möter kraftiga reaktioner från DN Kultur där Hynek Pallas indirekt anklagar Janouch för 

att sprida rysk propaganda.

”I Tjeckien kommer den här sortens nyheter ofta från de 40 sajter av ryskt ursprung som är 

aktiva i landet. Deras fejknyheter betraktas som så svårbemästrade att regeringen har inrättat en 

specialenhet som ska bevaka och bekämpa dem inför höstens parlamentsval”, skriver Pallas 

(Nyheter Idag, 2017-01-11).
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Min tolkning av citatet ovanför och grunden till att det uppfyller kravet angående neutral 

presentation beror på att man även här undviker att ta ställning. Artikeln redogör för vad som 

framkommit i Janouchs utspel utan att för den sakens skull lägga in en egen värdering kring 

de politiska frågorna. Det framkommer i artikeln att detta har mött kraftiga reaktioner från 

DN kultur. Det är här en viktig faktor att det i artikeln skrivs just att Pallas ”indirekt” anklagar

Janouch för att sprida rysk propaganda. Annars hade det varit för självsäkert från 

artikelförfattarens sida trots att det beläggs med citatet från Pallas själv. Artikeln uppfyller 

således det tredje kravet. Vad gäller artikeln från Fria Tider som klarar kravet handlar det som 

”Löfven kritiserar Janouch för Sverige-sågning”. Artikeln är relativt kort och tar upp den 

kritik som Janouch mötte från högre politiskt håll i form av Stefan Löfven och Carl Bildt (Fria

Tider, 2017-01-18). Artikeln förmår förhålla sig sakligt och koncist utan att ta ställning för 

någon av parterna i fallet. Detta gör att kravet om en neutral presentation uppfylls.

Som nämnt är det även elva artiklar som inte når upp till kravet om en neutral presentation. 

Fem artiklar är från de traditionella medierna, sex från alternativa medier. Avpixlat står för 

fyra av dessa artiklar. Det föranleder mig att ta upp en nyhetsartikel från dem som exempel på

när en artikel inte uppfyller det tredje kravet i mitt analysverktyg. Det gäller artikeln 

”Bokhandel tar bort Katerina Janouchs böcker”. Artikeln återger de följder Janouchs 

uttalanden fick i form av att barnbokhandeln Läslusen i Uppsala beslutade att plocka bort 

hennes böcker. Artikeln förmår emellertid inte att undvika att låta de egna värderingarna träda 

fram i texten:

I Uppsala har man på barnbokhandeln Läslusen beslutat sig för att delta i DN:s obehagliga 

hetsjakt på författaren Katerina Janouch för hennes alltför sanningsenliga bild av Sverige i 

tjeckisk webb-tv […] (Avpixlat, 2017-01-13).

Facebookinlägget av företagets vd Elja Lietoff Schüssler har i skrivande stund drygt 300 

kommentarer. En del stödjer hetsjakten och inskränkningen av yttrandefriheten, men de flesta 

protesterar mot det märkliga tilltaget (Avpixlat, 2017-01-13).

Min tolkning av de ovanstående citaten och det faktum att jag klassar artikeln som partisk i 

sitt sätt att presentera innehållet baserar jag på att de öppet tar ställning för Janouch gentemot 

Lietoff Schüssler. De benämner DN:s kritik mot Janouch som inte bara en ”hetsjakt” utan en 

”obehaglig hetsjakt” samt att de presenterar Janouchs uttalanden som ”hennes alltför 
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sanningsenliga bild av Sverige” vilket endast kan tolkas som att deras egna politiska hållning 

uppenbarar sig. För att uppfylla kravet om en neutral presentation är det nödvändigt att man 

inte lägger in egna värderingar. Liknande gäller för den andra delen av citatet för artikeln 

likställer bokhandlarens agerande med ”hetsjakt och inskränkning av yttrandefriheten”. De 

beskriver även agerandet som ”märkligt” vilket är att betrakta som en åsikt snarare än en 

återgivning av Lietoff Schüsslers handling. En annan artikel från de alternativa medierna som 

inte motsvarar kravet om en neutral presentation är Fria Tider-artikeln ”Janouchs böcker i 

säljtoppen efter DN:s attack”. Det blir här tydligt redan vid valet av rubriken, där de kallar 

DN:s kritik för en ”attack”, att de tar ställning för Janouch gentemot DN. Det blir inte mindre 

tydligt mot slutet av artikeln då de skriver följande:

DN-attacken och den politiskt korrekta kritik som Janouch översköljdes av efter intervjun anses 

bidra till att intresset för hennes böcker ökar (Fria Tider, 2017-01-21).

Artikelförfattaren avfärdar här DN:s kritik som ”politiskt korrekt kritik” vilket är ett försök att

underminera kritiken som har förekommit. Artikeln förmår således inte att förhålla sig neutral 

utan man tar öppet ställning. Detta gör att inte heller kravet om en neutral uppfylls i denna 

artikel.

5.4 Tydligt påvisa använda källor

När det gäller detta analysbegrepp har jag här undersökt i vilken mån de utvalda 

nyhetsartiklarna på ett tydligt sätt hänvisar till källor för att styrka det som framkommer i 

artikelns innehåll. Det är här viktigt att det flitigt hänvisas i en korrekt anda angående vad 

personer kopplade till mitt fall har sagt samt varifrån (andra medier exempelvis) källorna 

kommer. 

5.4.1 Tydligt påvisa använda källor: Traditionella medier

Efter att ha läst igenom och granskat materialet har jag funnit att sjutton av de tjugo utvalda 

artiklarna klarar sig när det gäller det fjärde kravet. Jag har även funnit att de traditionella 

medierna klarade sig bättre än de alternativa medierna vad gäller att tydligt påvisa källor. Nio 

av de tio artiklarna från traditionella medier uppfyllde kravet, vilket kan jämföras med åtta av 

tio av artiklarna från alternativa medier. Ett tydligt exempel på en artikel som klarar kravet 

kommer de traditionella medierna. Det gäller Göteborgspostens artikel "Plockade bort 

Janouchs böcker - möttes av hatstorm". Den här artikeln behandlar bokhandlarens beslut att 
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plocka bort Janouchs böcker samt de reaktioner detta beslut genererade. Under hela artikeln 

framkommer en tydlighet vad gäller källorna, vilket manifesteras i de citat som valts ut:

Läslusen, en barnboksaffär i Uppsala har stoppat försäljning av författaren Katerina Janouchs 

böcker. Uppsala Nya Tidning var först med att rapportera om beslutet som togs av butikens vd 

Eija Lietoff Schüssler [...] (Göteborgsposten, 2017-01-13).

Även Katerina Janouch själv har kritiserat beslutet i en intervju med Aftonbladet. 

– Att ta bort böcker för att man inte tycker någon uttalat sig enligt konsensus tyder på en otroligt

fascistiskt hållning, säger Katerina Janouch till Aftonbladet (Göteborgsposten, 2017-01-13).

Tolkningen av citaten och varför de uppfyller det fjärde kravet baseras på att det inte råder 

något tvivel om varifrån källorna kommer och detta är också något som genomsyrar hela 

artikeln. Läsaren får snabbt en uppfattning om varifrån uppgifterna först kom ifrån angående 

bokhandelns agerande. Artikeln är även tydlig med vad nyckelpersoner i fallet har sagt om det

hela och vilka medier som har skrivit om det. Det hänvisas ett flertal gånger till andra mediers

intervjuer med nyckelpersonerna, vilket innebär att uppgifter som artikel skriver om bekräftas

upprepade gånger. Detta tema är genomgående även för den andra artikeln från 

Göteborgsposten, båda artiklarna från Aftonbladet, båda artiklarna från Dagens Nyheter, båda 

artiklarna från Expressen samt en av artiklarna från Svenska Dagbladet.

Det var endast en artikel från de traditionella medierna som inte på ett tydligt och 

kontinuerligt sätt påvisade källor artikelinnehållet igenom. Den artikeln är från Svenska 

Dagbladet. Det handlar om artikeln ”Säljlyft efter Janouch-kontrovers”. Artikeln behandlar 

konsekvenserna som uppståndelsen fick för Janouch vad gäller försäljningen av hennes 

böcker. Denna artikel är en av de kortare av dem som finns inkluderade i mitt empiriska 

material. Citatet jag har valt ut kommer från ingressen där det ges en återblick kring 

kontroversen där hennes böcker plockades bort av bokhandlaren i Uppsala. Följande 

framkommer: 

Det har stormat kring Katerina Janouch sedan hon medverkat i en tv-intervju i Tjeckien där hon 

bland annat uttalar sig negativt om svensk invandringspolitik. Förra veckan en bokhandel i 

Uppsala bort hennes böcker. Bokhandelsinnehavaren dödshotades på Internet efter beslutet 

(Svenska Dagbladet, 2017-01-19). 
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Min tolkning av ovanstående citat och varför det inte fyller det fjärde kravet i min 

undersökning baseras på att det finns en avsaknad av tydlighet kring påvisandet av källor. 

Första meningen råder det inga tveksamheter kring. I den andra mening om bokhandeln i 

Uppsala hade det varit fördelaktigt om artikelförfattaren lyft fram en medieaktör som skrivit 

om just händelsen där bokhandel tog det beslutet. Framförallt hade källor behövt påvisas i 

anslutning till det sista som nämns i citat, nämligen att bokhandelsinnehavaren skulle ha 

dödshotats. Det är viktigt att ge läsarna själva chansen att kunna granska källorna och därefter

ta ställning. Som läget är nu framgår det inte någon källa kring dessa dödshot. SvD borde 

exempelvis ha tagit upp vilka som skrivit om hoten, i den mån hot har förekommit. 

Otydligheten och avsaknaden av källor genererar att denna artikel inte uppfyller kraven vad 

gäller att tydligt påvisa källor. 

5.4.2 Tydligt påvisa använda källor: Alternativa medier

De alternativa medierna hade ett mindre antal artiklar som uppfyllde kravet. Signifikativt här 

är att samtliga artiklar från Nyheter Idag även klarade kravet om att tydligt påvisa källor. En 

av dessa artiklar är ”Janouch talar ut om avgångskravet: ”DN har tappat fullständigt under 

Wolodarski”. Artikelns fokuserar på Janouch som i en intervju med nättidningen delar med 

sig av sin reaktion på DN:s agerande där de vände sig till hennes eget förlag för att få en 

kommentar om hennes uttalanden varpå de tog avstånd. Citatet som valts ut från artikeln är 

taget strax innan själva intervjun med Janouch börjar:

Dagens Nyheter har tagit bråket ett steg längre och vänt sig till Piratförlaget som ger ut Katarina

Janouch böcker. Visserligen var systertidningen Expressen före DN med att få en kommentar 

från piratförlaget, men det hindrar inte PJ Anders Linder att i ett blogginlägg hos Axess kraftigt 

kritisera förfarandet och kalla det ”angiverijournalistik”.

Blogginlägget, som starkt ifrågasätter DN:s försök att stoppa Katerina Janouch från att ge ut nya

böcker, var så pass känsligt för tidningens kulturchef Björn Wiman att det riktades krav mot PJ 

Anders Linder att ändra i texten (Nyheter Idag, 2017-01-12).

Tolkningen av citatet och anledningen till att artikeln ifråga uppfyller kravet om att på ett 

tydligt sätt påvisa källor baseras på att läsaren skänks en tydlighet kring vart källorna kommer

ifrån när det gäller detta sammanhang. Detta gäller inte bara de sekundära källorna utan även 

de primära källorna. Det hänvisas således ett flertal gånger till vad olika medier har skrivit. 

Det finns även tydliga hänvisningar till reaktioner mot DN:s agerande från annat håll än 
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Janouch (PJ Anders Linders). Med andra ord finns det även en tydlighet kring vart uttalanden 

från nyckelpersonerna kommer ifrån. Detta bidrar till att artikeln från Nyheter Idag klarar det 

fjärde kravet. Ett annat exempel på en artikel där kravet uppfylls är Fria Tiders artikel 

”Löfven kritiserar Janouch för Sverige-sågning”. Här behandlas statsministerns kritik mot 

Janouchs utspel vilket han uppfattade som bekymmersamt (Fria Tider, 2017-01-18). Artikeln 

är relativt kort och är genomgående tydlig med vem som har sagt vad, i vilket samband det 

skett och vilka medier som har uppdagat detta. Vid första anblicken framstår det som att 

ingressen påstår något som det saknas källa till. De skriver att ”Nu får statsministern kritik för

att lägga sig i andras åsikter”. Detta tydliggörs emellertid längre ner i artikeln där de skriver 

följande:

Medierådgivaren Paul Ronge säger till Aftonbladet att uttalandet väcker frågor om vad Löfven 

tänker ha synpunkter på nästa gång.

– Ska han ha synpunkter på Ivar Arpi på Svenska Dagbladet? Var ska han dra gränsen? säger 

han (Fria Tider, 2017-01-18).

Citatet tolkar jag som att det innebär att det finns belägg för det som hävdas i ingressen. Detta

var det enda frågetecknet i artikeln och eftersom det rätas ut sedermera gör det att artikeln 

uppfyller kravet om att tydligt påvisa använda källor.

De alternativa medierna stod för två artiklar som inte uppfyllde kravet om att tydligt påvisa 

använda källor. Båda artiklarna kommer från sidan Avpixlat som därmed återigen är 

dominerande bland de alternativa medierna vad gäller artiklar som inte uppfyller krav. En av 

dessa artiklar är ”Mediernas hetsjakt på Katerina Janouch fortsätter”. Artikeln är från den 12 

januari 2017 och tar upp reaktionen som Janouch möttes av i samband med att hon uttalade i 

tjeckisk tv om invandringssituationen i Sverige. Citaten som valts ut från artikeln kommer 

dels från ingressen men även från slutet av brödtexten. Det är vid dessa tillfällen tydligt varför

det finns fog att göra tolkningen att artikeln inte uppfyller kravet. 

Efter att författaren Katerina Janouch deltagit i tjeckisk webb-tv och berättat om situationen i 

Sverige – en situation nästan alla utländska medier rapporterar ärligare om en de svenska 

kollegorna – tog hetsjakten fart [...] (Avpixlat, 2017-01-12) 

I medierna påstår man att Janouch utsatts för en kritikstorm, men inget om det stora stöd hon 

själv vittnar om att hon fått från svenskar runtom i landet. Samtidigt pågår en 
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smutskastningskampanj i sociala medier där vänstern avhumaniserar Janouch och man är allt 

annat än återhållsamma med hatet. Det talar om att bränna hennes böcker (Avpixlat, 2017-01-

12). 

Tolkningen av citaten och skälet till varför artikeln inte är inom ramen för vad som skulle ha 

uppfyllt kravet tar sin utgångspunkt i den mängden händelser och fenomen som artikeln 

påstår har ägt rum utan att det ges en källa. Källor här hade varit nyckeln för att en vanlig 

medborgare hade kunnat granska tillförlitligheten kring det som påstås i artikeln. I det första 

citatet tar artikeln exempelvis upp att ”nästan alla utländska medier rapporterar ärligare” än de

svenska medierna om situationen. Det ges emellertid inget exempel på någon utländsk media 

som har rapporterat om situationen. Vilket hade behövts för att läsaren sedan skulle ha getts 

möjligheten att bedöma huruvida utländska eller svenska medier rapporterar om fallet på ett 

mer sakligt sätt. I det andra citatet påstås det att ”vänstern” överväger att bränna Janouchs 

böcker. Det är ingen omöjlighet att det skulle kunna finnas planer av denna typ, men det 

påvisas ingen tydlig källa till det i artikeln. Allt detta bidrar till att artikeln inte uppfyller 

kravet. Den andra artikeln från de alternativa medierna som inte uppfyller kravet om att 

tydligt påvisa källor kommer även den från Avpixlat. Det gäller artikeln ”Katerina Janouchs 

bokförsäljning ökar efter häxjakten och censuren”. Artikeln handlar om den ökade 

bokförsäljningen efter all uppmärksamhet kring Janouch Två citat har valts ut för att 

demonstrera hur olika påståenden inte beläggs med källor:

Svenska folket har alltså visat att man ogillar såväl åsiktscensur som censur av böcker. Den 

sortens agerande ökar bara intresset för personens åsikter och böcker […] (Avpixlat, 2017, 

2017-01-20)

Efter att Bonnierägda Dagens Nyheter gick ut i en aktion för att försöka skrämma förlag och 

bokhandlare att sluta ge ut och sälja Janouch böcker, kan det däremot vara ett klokt beslut att 

inte köpa böckerna från Adlibris, som även de ägs av Bonniers (Avpixlat, 2017-01-20).

Min tolkning av ovanstående citat och varför det inte uppfyller kravet om att tydligt påvisa 

källor är på basis av frånvaron källor till det som påstås. I det första citatet pådyvlar 

artikelförfattaren att det finns ett generellt samband mellan förföljelse och censur och att en 

persons bokförsäljning ökar. Det framgår emellertid inte i artikelns innehåll. I det andra citatet

påstår artikeln att DN har försökt att få förlag och bokhandlare att sluta sälja Janouchs böcker.

En sådan anklagelse måste beläggas med en källa, vilket inte framkommer i artikeln. Detta 

bidrar till att artikeln inte uppfyller kravet.

47



5.5 Att inte överdramatisera

När det gäller det femte kravet i mitt analysverktyg har jag som nämnt undersökt hur väl de 

utvalda nyhetsartiklarna förmår undvika att överdramatisera olika faktorer kring fallet som, i 

den mån det händer, kan försvåra för läsaren att skilja på å ena sidan en artikels egna 

kommentarer kring en händelse och å andra sidan ren fakta.

5.5.1 Att inte överdramatisera: Traditionella medier

Efter att ha granskat det empiriska materialet har jag funnit att det totalt är nio artiklar av de 

tjugo utvalda artiklar som uppfyller kravet om att inte överdramatisera. Av dessa nio artiklar 

tillhör sju traditionell media medan endast två artiklar kommer från alternativa medier. Vilket 

betyder att det femte kravet erhåller den största skillnaden mellan traditionella medier och 

alternativa medier vad gäller hur många artiklar som uppfyller de olika kraven. 

Ett exempel på en artikel från de traditionella medierna som på ett behärskat sätt undviker att 

överdramatisera händelser kommer från Dagens nyheter, närmare bestämt artikeln ”Löfven 

kritiserar Janouchs bild av Sverige”. Nedan följer citat som tydliggör artikelns objektiva 

rapportering av fallet:

Statsminister Stefan Löfven kritiserar den bild av Sverige som författaren Katerina Janouch gett 

i tjeckisk tv. Det är ett ”väldigt konstigt uttalande” säger Löfven till Aftonbladet. […] (Dagens 

Nyheter, 2017-01-18)

Även förre utrikesministern Carl Bildt är i Davos, och menar att ”det spridits bekymmersamma 

bilder av Sverige”. Han har dock inte följt med i diskussionen kring Janouch tv-framträdande, 

uppger han (Dagens Nyheter, 2017-01-18)

I citaten ovan presenterar artikeln händelsen på ett koncist sätt och de lyckas hålla sig ifrån 

spekulationer och tolkningar som hade kunnat ge en överdramatiserad bild av händelsen. Ett 

informerande innehåll utformas således i artikeln där man endast hänvisar till nyckelpersoner 

i fallet utan att producera egna ord och kommentarer kring fallet. Detta bidrar till att artikeln 

uppfyller kravet.

Tre av artiklarna från de traditionella medierna uppfyller inte det sista kravet. Artiklarna 

kommer från Aftonbladet, Expressen samt Svenska Dagbladet. Den artikel från Aftonbladet 
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som inte uppfyller kravet är ”Efter kritikstormen – nu stoppar bokhandeln Janouchs böcker”. 

Tolkningen här baseras på val av rubrik i relation till det övriga innehållet. Artikeln menar i 

och med valet av rubriken att en kritikstorm ska ha riktats mot Janouch till följd av hennes 

uttalanden i tjeckisk tv om invandringspolitiken i Sverige. Men i själva innehållet 

framkommer det endast kritik från en person. Artikelförfattaren skriver att ”Det var i tisdags 

som kulturskribenten Hynek Pallas riktade skarp kritik mot författaren” (Aftonbladet, 2017-

01-13). Blott en kritiker kan inte sägas utgöra en ”kritikstorm”. Därför uppfyller inte artikeln 

kravet om att inte överdramatisera. 

En annan artikel som gör det komplicerat att skilja på fakta och egna ord/tolkningar kommer 

från Expressen. Det handlar här om artikeln ”Hård kritik mot Janouchs flyktingutspel. 

Artikeln tar upp de reaktionerna som Janouchs först mötte efter sina uttalanden. Mot slutet av 

artikeln dyker en underrubrik upp där det skrivs att ”Katerina Janouchs uttalanden väcker 

vrede på Facebook”. Detta följs sedan upp av att artikeln citerar tre kritiska kommentarer som

skrivits på Janouchs privata Facebook-sida (Expressen, 2017-01-10). Detta likställer således 

artikelförfattaren med en vrede som riktas mot Janouch på Facebook. Det blir här svårt att 

utläsa om det är fakta eller endast personliga tankar/åsikter. Vilket betyder att bilden som ges 

är överdramatiserad. Den tredje artikeln från de traditionella medierna som inte uppfyller 

kravet är från Svenska Dagbladet och heter ”Säljlyft efter Janouch-kontrovers”. Att artikeln 

inte uppfyller kravet är kopplat till samma faktor som generar att artikeln inte uppfyller det 

förra kravet, nämligen stycket om att dödshot har förekommit vilket gör det svårt att utläsa 

om det är fakta eller fiktion eftersom det inte utvecklas närmare vad som har hänt (Svenska 

Dagbladet, 2017-01-19). 

5.5.2 Att inte överdramatisera: Alternativa medier

Bland de alternativa medierna är det två av tio artiklar som klarar kravet. En artikel som 

förmår undvika att ge en överdramatiserad bild av händelsen är Nyheter Idag-artikeln 

”Katerina Janouch berättade om invandringen – Anklagas för att sprida rysk propaganda”. 

Artikeln tar upp den kritik Janouch inledningsvis mötte kort efter att hennes uttalanden 

uppdagades. Nedan finns citat som påvisar att artikeln lyckas att undgå ifrån att 

överdramatisera i innehållet:

Våldtäkter, bostadskris, otrygghet, poliser som slutar och problem med invandringen. Ungefär 

så beskrev författaren Katerina Janouch situationen i Sverige när hon gästade ett tjeckiskt tv-
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program. Nu anklagas hon av Dagens Nyheter för att sprida rysk propaganda. ”I Tjeckien 

kommer den här sortens nyheter ofta från de 40 sajter av ryskt ursprung som är aktiva i landet”, 

poängterar Hynek Pallas i DN Kultur […] (Nyheter Idag, 2017-01-11).

Författaren Katerina Janouch möter hård kritik från Hynek Pallas på DN Kultur. Bakgrunden är 

en intervju i tjeckisk tv där Janouch får frågor om Sverige. I intervjun berättar Janouch om 

otrygghet, våldtäkter, bostadskris och en rad problem relaterade till invandringen. Hon har även 

sagt att allt fler svenskar lär sig skjuta med olika former av vapen, något som ska vara kopplat 

till otryggheten (Nyheter Idag, 2017-01-11).

Citaten demonstrerar hur artikeln ifråga som en av endast två från de alternativa medierna 

lyckas att återge vad som har skett utan att för den sakens skull ge uttryck för en 

överdramatiserad bild av händelsen. Artikeln återger istället på ett tydligt sätt vad som har 

hänt, hur nyckelpersoner i fallet förhåller sig till det och vilka medier som har skrivit om det. 

Den andra artikeln från de alternativa medierna som uppfyller kravet är från nättidningen Fria 

Tider. Det gäller artikeln ”Löfven kritiserar Janouch för Sverige-sågning”. I ingressen skrivs 

det att Löfven fått kritik för att han enligt citat ”lägger sig i enskilda personers åsikter” vilket 

hade kunnat föranleda läsaren att tro att artikeln överdramatiserar. Men senare i samma artikel

framkommer det att detta endast är en referens till medierådgivaren Paul Ronges uttalande där

han menar att Löfven inte bör lägga sig i enskilda debattörers åsikter (Fria Tider, 2017-01-18).

Som nämnt är det åtta av tio artiklar från de alternativa medierna som inte klarar kravet om att

undvika att ge en överdramatiserad bild av händelsen. Detta är tydligaste hos Avpixlat där 

samtliga fyra artiklar ger en överdramatiserad bild. Ett exempel på detta är artikeln ”Svensk 

journalist anklagad av DN-journalist för lögner i tjeckisk tv om migrantkaoset”. Redan i 

rubriken framgår det att artikeln blandar in personliga åsikter då man beskriver migrationen 

som skett till Sverige de senaste åren som ”migrantkaoset”. Sedan följer en ingress som ser ut 

på följande vis:

Den svenska författaren Katerina Janouch var nyligen på besök i Tjeckien där hon deltog i ett 

tv-program för att berätta om migrantkaoset hemma i Sverige och den långa raden av bieffekter 

massinvandringen gett, något som inte uppskattas av agendasättande svenska journalister 

(Avpixlat, 2017-01-10).
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Även här framgår egna ord/tolkningar snarare än att man på ett koncist sätt återger vad som 

har hänt. Artikeln kommer fram till att migrationen varit för omfattande då de benämner som 

det som ”massinvandringen”. Artikelförfattaren menar även att samtal om detta inte uppskatta

av journalister som är ”agendasättande”. Även här framkommer det att artikeln inte har några 

problem att ge uttryck för egna åsikter snarare än att endast hålla sig till vad som har hänt. Ett 

exempel från Fria Tider där artikeln inte uppfyller kravet är artikeln ”Marcus Birro om 

bokbojkott mot Katerina Janouch: ”Bokbålen är snart här””. Här är det inte rubriken som 

genererar personliga åsikter från artikelns sida utan det kommer senare i ett stycke som citeras

nedan:

Sedan asylkaoset slog till med full kraft och en enorm våg av invandrare från tredje världen 

vällt in i Sverige har den tidigare vänsterliberala debattören kommit att göra allt fler politiskt 

inkorrekta utspel (Fria Tider, 2017-01-10).

Jag gör här utifrån krav fem att artikeln överdramatiserar och ger uttryck för egna tolkningar 

snarare än att bara ge en återgivning av händelsen. Artikeln menar att det har pågått ett 

”asylkaos” och använder värdeladdade ord som ”enorm våg av invandrare från tredje världen”

för att spä på bilden de har av invandringspolitik. Vilket inte bör förekomma i nyhetsartiklar 

utan snarare i krönikor eller ledarartiklar. Det sista exemplet från de alternativa medierna vad 

gäller artiklar där det femte kravet inte uppfylls kan här nämnas ett exempel från Nyheter 

Idag. Det gäller artikeln ”Janouch totaldominerar med 10 titlar på topp 20 i topp-lista på 

barnböcker”. I artikeln behandlas Janouchs uppgång på bokmarknaden där hennes böcker 

började säljas i en större omfattning sedan uppståndelsen kring fallet var ett faktum. I artikeln 

framkommer det egna åsikter/tolkningar som citeras nedan:

Nu visar det sig att det kan vara mycket lönsamt att bråka med Dagens Nyheter, Peter 

Wolodarski och inte minst att våga ha en avvikande åsikt (Nyheter Idag, 2017-01-19).

Tolkningen av citatet och varför det inte fyller det femte kravet baseras på att artikeln 

överdramatiserar och har åsikter kring hur man tjänar pengar på sina böcker, vilket man enligt

artikeln kan göra genom att ”bråka med Dagens Nyheter, Peter Wolodarski” och genom att ha 

en ”avvikande åsikt”. Även detta är exempel på innehåll som inte lämpar sig i en 

nyhetsartikel. 
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6. Resultat

Det empiriska materialet som kommer till användning i min uppsats har bestått av tjugo 

nyhetsartiklar, tio tillhörande traditionell media och tio från de alternativa medierna. Analysen

av detta material har skett med syftet att undersöka i vilken mån nyhetsartiklarna som 

behandlar fallet Katerina Janouch omsätter de fem kraven på en objektiv journalistik, som 

återfinns i mitt analysverktyg, i praktiken. För att besvara detta har syftet mynnat ut i två 

frågeställningar som varit styrande i arbetet; 1. I vilken grad uppfyller de artiklar som valts ut 

kriterier objektiv journalistik i fallet Katerina Janouch? 2. . Framgår i detta hänseende någon 

skillnad mellan traditionella- och alternativa mediers rapportering om fallet Katerina Janouch 

och hur påvisas detta i den mån det finns skillnader?

Tack vare den analys som genomförts har det möjliggjorts en öppning där det går att utläsa en 

skillnad mellan traditionella medier och alternativa medier, baserat på deras artikelinnehåll, 

vad gäller i vilken grad de uppfyller de fem kraven om en objektiv journalistik som studien 

bygger på. Gällande det första kravet, där jag tittat på huruvida en nyhetsartikel tar 

användning av primära källor eller sekundära källor, visar undersökningen att tretton av de 

tjugo utvalda artiklarna använder sekundära källor. Det innebär att dessa artiklar utgår ifrån 

något som andra medier varit först att rapportera om. Sju artiklar använder primära källor, 

orginaldata alltså. Gemensamt för dessa artiklar är att de lyckas använda sig av egna 

intervjuer eller egna observationer. Av dessa kommer fyra artiklar från de traditionella 

medierna medan de alternativa medierna för tre till antalet. Samtliga tre artiklar från de 

alternativa medierna som använder primära källor är från nättidningen Nyheter Idag. Av de 

fyra artiklarna från traditionell media som använder primära källor är två från Dagens 

Nyheter, en från Aftonbladet (Aftonbladet, 2017-01-10) samt en från Expressen (Expressen, 

2017-01-18). Detta betyder att Göteborgsposten, Svenska Dagbladet, Avpixlat och Fria Tider 

endast använder sig av sekundära källor i deras artiklar om fallet Katerina Janouch. Vad gäller

användningen av primära källor är styrkeförhållandet mellan traditionella medier och 

alternativa medier jämnt trots att undersökningen visar att de traditionella medierna står för en

artikel mer än de alternativa medierna som uppfyller kravet.

I samband med det andra kravet har jag undersökt i vilken mån en nyhetsartikel är balanserad.

En artikel som är balanserad förmår spegla fler perspektiv än ett i artikelns innehåll. Min 

undersökning visar att sjutton av nyhetsartiklarna uppnår detta krav. Åtta av artiklarna 
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kommer från de traditionella medierna medan nio är från de alternativa medierna. Med andra 

ord är ”balans” det enda analysbegreppet av de fem som ingår i mitt analysverktyg där de 

alternativa medierna har fler artiklar till antalet än traditionella medier som klarar kravet. Den 

enda artikeln från de alternativa medierna som inte uppfyllde kravet var Avpixlats ”Katerina 

Janouchs bokförsäljning ökar häxjakten och censuren”. Det ska emellertid nämnas att kravet 

om balans var det krav som Avpixlats artiklar klarade bäst i sin helhet då tre av deras fyra 

artiklar lyckades få med fler än ett perspektiv. Detta skedde inte vid något av de andra kraven 

som undersökningen. De obalanserade artiklarna från de traditionella medierna var DN:s 

artikel ”Janouchs förlag tar avstånd från uttalanden” samt SvD:s artikel ”Säljlyft efter 

Janouch-kontrovers”. Dessa tre artiklar förmådde inte ge utrymme till fler än ett perspektiv i 

artikelinnehållet vilket betyder att kravet om balans inte uppfylldes. 

Vid undersökningen av det tredje kravet, neutral presentation, påvisades även här olika 

resultat för traditionella medier och alternativa medier. Med neutral presentation menas att en 

nyhetsartikel rapporterar om händelser utan att ta ställning åt något av hållen. Nio av de 

genomlästa artiklarna möter detta kriterium. Fem av artiklarna kommer från traditionella 

medier medan fyra är från de alternativa medierna. Vad gäller traditionell media inkluderade 

samtliga fem tidningar (Aftonbladet, DN, Expressen, GP och SvD) en artikel som klarade 

kravet och en artikel som inte uppnådde det. Att de alternativa medierna bara hade en artikel 

färre än de traditionella medierna som uppfyllde kravet berodde i en större omfattning på att 

samtliga artiklar från Nyheter idag mötte kriteriet. Samtliga artiklar från Avpixlat tog ställning

för Janouch gentemot de traditionella medierna vilket mynnade ut att de inte klarade kravet. 

Fria Tider hade endast en av tre artiklar som klarade kravet och det var artikeln ”Löfven 

kritiserar Janouch för Sverige-sågning” där händelsen återges utan att artikeln för den sakens 

skull tar ställning för någon av parterna (Fria Tider, 2017-01-18).

Vid analysen av det fjärde kravet undersöktes i vilken mån en nyhetsartikel tydligt påvisar 

källor som har använts i artikelns innehåll. Här handlar det om att genom hela artikeln vara 

tydlig med vad olika personer kring fallet har sagt, i vilket sammanhang och demonstrera 

detta genom att ange källan till det hela. Vad gäller de traditionella medierna är det nio av tio 

artiklar som visar prov på klarhet med vilka källor som tillämpats och vad innehållet i artikeln

vilar på. Bland de traditionella mediernas tio artiklar är det endast artikeln ”Säljlyft efter 

Janouch-kontrovers” som inte klarar kravet då den inte var tillräckligt tydlig i samband med 

att det påstods att dödshot gentemot bokhandlaren i Uppsala ägt rum utan att ange någon källa
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till denna händelse (Svenska Dagbladet, 2017-01-19). Av de alternativa medierna är det åtta 

av tio artiklar som uppfyller det fjärde kravet. De två artiklarna som inte är i linje med 

kriteriet kommer båda från Avpixlat. Det handlar om artiklarna ”Mediernas hetsjakt på 

Katerina Janouch fortsätter” samt ”Katerina Janouchs bokförsäljning ökar efter häxjakten och 

censuren”. I helhet klarar sig de traditionella medierna bättre än de alternativa medierna även 

vid detta krav.

Till sist riktades fokus mot det femte kravet i min undersökning. Detta krav handlar om att en 

nyhetsartikel bör undvika att överdramatisera på ett sådant sätt som gör det svårt att skilja på 

fakta och fiktion. Resultatet vid detta krav visar på den största skillnaden. Sju av tio artiklar 

från de traditionella medierna förmådde att inte överdramatisera i artikelinnehållet. Detta 

medan endast två av tio artiklar från de alternativa medierna förhöll sig koncist utan att 

överdramatisera. De tre artiklar från de traditionella medierna som inte uppfyller kravet 

kommer från Aftonbladet (Aftonbladet, 2017-01-13), Expressen (Expressen, 2017-01-10) 

samt SvD (2017-01-19). Från de alternativa medierna var det ingen artikel från Avpixlat som 

uppfyllde kravet. De enda artiklarna som klarade kravet var Fria Tiders artikel ”Löfven 

kritiserar Janouch för Sverige-sågning” samt Nyheter Idags artikel ”Katerina Janouch 

berättade om invandringen – anklagas för att sprida rysk propaganda”. Resten av artiklarna 

ger en överdramatiserad bild eller tillför information som försvårar för läsaren att skilja på 

fakta och fiktion. Detta var inte minst genomgående för Avpixlats artiklar där det i en av 

artiklarna påstods att DN på ett organiserat sätt försökte få förlag runt om i Sverige att sluta 

sälja Janouchs böcker. 

Av de traditionella medierna var DN mest framgångsrika i min studie. I den ena DN-artikeln 

uppfylldes tre av fem krav medan den andra artikeln från DN uppfyllde samtliga krav. Strax 

bakom kom Aftonbladet, Expressen och GP som totalt ligger på samma resultat. Vad gäller 

Aftonbladets artiklar uppfyllde den första artikeln samtliga fem krav medan den andra artikeln

uppfyllde två av fem krav. Den första artikeln från Expressen uppfyllde två av fem krav 

medan deras andra artikel uppfyllde alla kraven. Från GP:s artiklar uppfyllde den ena tre av 

fem krav medan den andra uppfyllde fyra av fem krav. SvD var minst framgångsrik av de 

traditionella medierna. Den ena SvD-artikeln uppfyllde fyra av fem krav medan den andra 

artikeln från SvD inte uppfyllde något av kraven.

Nyheter Idag lyckades bäst av de alternativa medierna. Den första av deras artiklar uppfyllde 

alla kraven, den andra artikeln uppfyllde fyra av fem krav vilket även den tredje artikeln 

gjorde. Vad gäller Fria Tider, som resultatmässigt hamnade emellan Nyheter Idag och 
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Avpixlat, uppfyllde deras första artikel två av fem krav, deras andra artikel uppfyllde fyra av 

fem krav och den tredje artikeln klarade två av fem krav. Avpixlat var minst framgångsrika av 

de alternativa medierna. Deras första artikel klarade två av kraven, den andra artikeln 

uppfyllde ett av kraven, den tredje artikeln uppfyllde fem av kraven medan den fjärde 

Avpixlat-artikeln inte uppfyllde något av de fem kraven. Nedan visas resultatet i sin helhet i 

tabellform. I den första tabellen redovisas resultatet från de traditionella medierna, alltså 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgsposten och Svenska Dagbladet. I den 

andra tabellen redovisas resultatet från Avpixlat, Fria Tider och Nyheter Idag.

Tabell 1, Sammanställning av nyhetsartiklar från traditionell media utifrån de fem objektivitetskraven

Vågrätt: 
Nyhetsartiklar

Lodrätt: Krav

Aftonbladet: 
Katerina 
Janouch: Jag 
vill kunna 
hantera ett 
vapen

Aftonbladet: 
Efter kritikstormen 
– nu stoppar 
bokhandeln 
Janouchs böcker

Dagens Nyheter: 
Janouchs förlag tar
avstånd från 
uttalanden

Dagens 
Nyheter: 
Löfven 
kritiserar 
Janouchs bild 
av Sverige

Expressen: 
Hård kritik mot 
Janouchs 
flyktingutspel

1. Sanning Primära källor
används

Sekundära källor
används

Primära källor
används

Primära källor
används

Sekundära
källor används

2. Balans Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

Kravet uppfylls

3. Neutral 
Presentation

Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

4. Tydligt påvisa
använda källor

Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

Kravet uppfylls

5. Inte 
överdramatisera

Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

Expressen:
Stefan Löfvens 
svar till 
Katerina 
Janouch

Göteborgsposten: 
Hård kritik mot 
författarens 
flyktinguttalanden

Göteborgsposten:
Plockade bort 
Janouchs böcker – 
möttes av hatstorm

Svenska 
Dagbladet: 
Janouch: 
Sorgligt av 
bokhandlaren

Svenska 
Dagbladet: 
Säljlyft efter 
Janouch-
kontrovers

1. Sanning Primära källor
används

Sekundära källor
används

Sekundära källor
används

Sekundära
källor används

Sekundära
källor används

2. Balans Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

Kravet uppfylls
inte

3. Neutral 
Presentation

Kravet uppfylls Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

Kravet uppfylls
inte

4. Tydligt påvisa
använda källor

Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

Kravet uppfylls
inte

5. Inte 
överdramatisera

Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet
uppfylls

Kravet uppfylls
inte
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Tabell 2, Sammanställning av nyhetsartiklar från alternativa medier utifrån de fem objektivitetskraven

Vågrätt: 
Nyhetsartiklar

Lodrätt: Krav

Avpixlat:
Svensk

journalist
anklagad av DN-

journalist för
lögner i tjeckisk

tv om
migrantkaoset

Avpixlat:
Mediers hetsjakt

på Katerina
Janouch
fortsätter

Avpixlat:
Bokhandel tar
bort Katerina

Janouchs böcker

Avpixlat:
Katerina
Janouchs

bokförsäljning
ökar efter

häxjakten och
censuren

Fria Tider:
Marcus Birro om
bokbojkott mot

Katerina
Janouch:

”Bokbålen är
snart här”

1. Sanning Sekundära källor
används

Sekundära källor
används

Sekundära källor
används

Sekundära källor
används

Sekundära källor
används

2. Balans Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls

3. Neutral
Presentation

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

4. Tydligt påvisa
källor

Kravet uppfylls Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls

5. Inte
överdramatisera

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

Fria Tider:
Löfven kritiserar

Janouch för
Sverige-sågning

Fria Tider:
Janouchs böcker
i säljtoppen efter

DN:s attack

Nyheter Idag:
Katerina
Janouch

berättade om
invandringen –
anklagas för att

sprida rysk
propaganda

Nyheter Idag:
Janouch talar ut

om
avgångskravet:
”DN har tappat

fullständigt
under

Wolodarski”

Nyheter Idag:
Janouch

totaldominerar
med 10 titlar på
topp 20 i topp-

lista på
barnböcker

1. Sanning Sekundära källor
används

Sekundära källor
används

Primära källor
används

Primära källor
används

Primära källor
används

2. Balans Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls

3. Neutral
Presentation

Kravet uppfylls Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls

4. Tydligt påvisa
källor

Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls Kravet uppfylls

5. Inte
överdramatisera

Kravet uppfylls Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls Kravet uppfylls
inte

Kravet uppfylls
inte

6.1 Slutsatser

Studiens första frågeställning lyder: I vilken grad uppfyller de artiklar som valts ut kriterier 

objektiv journalistik i fallet Katerina Janouch? 

Vid första kravet är det sju av de tjugo utvalda artiklarna som klarar kravet då de använder 

primära källor. Sjutton av artiklarna uppfyllde kravet om balans där de gav utrymme till 

förmån för fler än ett perspektiv i artikelinnehållet. Nio av artiklarna klarar kravet om en 

neutral presentation. Det fjärde kravet, som handlar om att tydligt påvisa källor som tillämpats

i artikelns innehåll lyckades sjutton artiklar att uppfylla. Till sist var det nio av de tjugo 
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utvalda artiklarna som uppfyllde kravet om att inte överdramatisera. För att dra slutsatser 

utifrån resultaten kan här nämnas att svensk media överlag stod för en blandad insats gällande

rapporteringen om fallet Katerina Janouch under januari 2017. Generellt var rapporteringen 

omsorgsfull ur ett avseende som balans då endast tre av tjugo artiklar inte uppfyllde kravet. 

Liknande kan framhävas gällande tydlighet kring påvisning av källor i artikelinnehållet. Häri 

ligger styrkan hos svenska medier när det gäller fallet Katerina Janouch. Det finns emellertid 

en hel del som kan förkovras när det gäller de andra kraven. Medierna har mycket att arbeta 

med för att se till att man på ett mer flitigt sätt använder primära källor. I helhet är de artiklar i

min undersökning som använder sig primära källor de som klarar sig mest fördelaktigt även 

vid analys av de andra kraven. Medierna bör utifrån de resultat jag fått fram arbeta mer med 

neutrala framställningar vid fall som liknar fallet Katerina Janouch. De måste även bli bättre 

på att hålla sig ifrån att ge en överdramatiserad bild av händelser vid rapportering av fall av 

denna typ.

Studiens andra frågeställning lyder: Framgår i detta hänseende någon skillnad mellan 

traditionella- och alternativa mediers rapportering om fallet Katerina Janouch och hur påvisas 

detta i den mån det finns skillnader? 

Undersökningen visar att det inte finns någon större skillnad mellan traditionella medier och 

alternativa medier vad gäller kraven om sanning, balans, neutral presentation samt att tydligt 

påvisa använda källor. Det existerar emellertid en större skillnad ur ett avseende som rör 

huruvida en nyhetsartikel ger en överdramatiserad bild eller inte. Här visar det sig att de 

traditionella medierna är långt mer framgångsrika vad gäller att inte överdramatisera. En 

annan slutsats som går att dra handlar om att de traditionella medierna har en högre lägsta 

nivå än de alternativa medierna. De traditionella medierna hade som lägst fyra artiklar som 

uppfyllde ett krav. Detta medan de alternativa medierna endast hade två artiklar som klarade 

kravet om att inte överdramatisera. Det finns även en annan slutsats som handlar om 

relationen mellan traditionella medier och alternativa medier som består i att skillnaden 

inbördes vad gäller traditionella medier är mindre än skillnaden inbördes vad gäller de 

alternativa medierna. Bland de traditionella medierna var det exempelvis ingen större skillnad 

resultatmässigt mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter eller mellan Expressen och 

Göteborgsposten. Detta medan de alternativa medierna stod för en blandad insats där det var 

tydligt att nättidningen Nyheter Idag bidrog till att de alternativa medierna inte halkade efter 

de traditionella medierna. Nyheter Idag överglänste exempelvis Avpixlat vid varje krav. Vilket
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leder mig till slutsatsen om att det därför kan vara problematiskt att placera samtliga 

alternativa medier i ett och samma läger.

6.2 Avslutande diskussion

I enlighet med studiens syfte har jag efter att ha studerat fallet fått en ökad förståelse för och 

kunskap för traditionella- och alternativa mediers sätt att förhålla sig till fall av den typ som 

jag undersökt. Som undersökningen visar hade både traditionell- och alternativ media 

problem emellanåt att förhålla sig objektivt kring fallet Katerina Janouch. Det kan ha sin 

förklaring i att fallet indirekt berörde migration/integration, vilka är politiska frågor som 

tenderar att polarisera och väcka känslor. Ur detta kan det uppstå en benägenhet hos alla 

medieläger att dra klick och plocka politiska poäng som övertrumfar journalistikens roll som 

berättare av sanningen vilket slår mot den objektiva journalistiken. Av denna anledning skulle 

det vara intressant att efter min studie gå vidare och titta på andra fall där det finns en 

koppling till känsla ämnen i samhällsdiskursen såsom migration. Här skulle man exempelvis 

kunna titta på rapporteringen kring terrordådet i Stockholm fredagen den 7 april 2017. Även 

här skulle man kunna sätta upp ett ramverk av krav på en objektiv journalistik där man 

undersöker huruvida utvalda artiklar, som rapporterat om fallet, förhåller sig objektivt eller 

inte.

Granskningen visade även att traditionella medier var mer framgångsrika än de alternativa 

medierna överlag när det gäller rapporteringen kring mitt fall. Förklaringen bakom detta 

skulle kunna vara traditionella medier i sin helhet utgår ifrån ett pressetiskt system som de 

alternativa medierna ännu inte hunnit arbeta in i sina rutiner. Ska man emellertid vara kritisk 

mot både mig själv och de traditionella medierna då det har funnits en tendens att man 

klumpat ihop de alternativa medierna. Med facit i hand hade det varit fördelaktigt att inte 

betrakta alternativa medier som en enda homogen enhet. Eftersom min studie har visat att det 

finns skillnader mellan rapporteringen från Nyheter Idag och Avpixlat exempelvis hade det 

varit intressant mot bakgrund av min granskning gå vidare och visa ännu mer på de skillnader 

som finns mellan de olika aktörerna inom alternativa medier. Framtiden är nämligen 

intressant vad gäller alternativa medier då vissa av dem börjat bli etablerade i den meningen 

att de blivit en självklar referenspunkt i den svenska offentliga miljön. Människor i allmänhet 

känner till dem och när de alternativa medierna agerar reagerar de andra medierna. De har 

således skaffat sig en position. Just därför behövs mer forskning där syftet är att identifiera 
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skillnaderna mellan dem. Jag har emellertid förståelse för varför traditionell media klumpar 

ihop alternativa medier då den mediala marknaden kännetecknas av konkurrens precis som i 

de flesta andra branscher. Att det skiljer sig resultatmässigt mellan de alternativa medierna 

kan förövrigt ha att göra med att Nyheter idag har en större strävan efter att efterlikna 

traditionell media. Detta avspeglas inte minst av att de är tydligare med att de är anslutna till 

det pressetiska systemet och att de har en ansvarig utgivare.

Studien är som nämnt ett fall av traditionella medier kontra alternativa medier. I min studie 

använde jag mig av en kvalitativ textanalys där jag valde ut tjugo artiklar som analyserades. 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att studera traditionella medier kontra alternativa medier 

skulle kunna vara genom att vända sig direkt till medborgarna. Vad som hade kunnat 

undersökas här är olika samhällsgruppers attityder till de olika medierna för att på så sätt ta 

reda på vad folket anser och vilka medier de tycker är mest tillförlitliga. Detta hade kunnat 

genomföras via antingen intervjuer, enkäter eller fokusgrupper för att spegla olika 

samhällsgrupper. I detta hade det kunnat ingå att man går igenom samhällsfråga för 

samhällsfråga för att titta på i vilka områden traditionella medier kontra alternativa medier har

störst tillförlitlighet. Vad gäller framtida studier som är ett fall av traditionella medier kontra 

alternativa medier där artiklar undersökts kan man även använda ett annat tillvägagångssätt 

materialmässigt. Exempelvis skulle man kunna vara ännu snävare och endast välja ut ett 

medium från vardera medieläger men utöka antalet undersökta artiklar istället i den mån fallet

i fråga ger möjligheten. Hade jag gjort på det sättet och exempelvis endast använt mig av 

empiriskt material från Nyheter Idag samt artiklar från Aftonbladet är det möjligt att jag hade 

fått ett annorlunda resultat. Tidigare studier tar upp att traditionella medier lyckas i en större 

mån att förhålla sig objektivt i relation till alternativa medier. Det har även jag kommit fram 

till. Jag har emellertid påvisat den påtagliga skillnaden som finns inbördes mellan alternativa 

medier, vilket inte tagits upp i tidigare forskning. Det är detta jag kommer minnas vad gäller 

bidrag jag har kommit med till forskningsfältet.

Oavsett vilket är framtiden intressant när det gäller mediefronten. De alternativa medierna är 

här för att stanna. Frågan är bara hur länge till de kommer att kunna kalla sig för alternativa 

medier och stå utanför den etablerade mediesfären. Genom att positionera sig i 

motsatsförhållande till de traditionella medierna, som står på det lilla folkets sida gentemot 

”eliten” har de kunnat vinna framgångar. Men vad händer när även dessa medier kommer in i 

den mediala värmen och inte längre kan nyttja oppositionsrollen på samma sätt? 
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