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Sammanfattning  

Efter kärnkraftsproblematiken i Japan 2011 blossade debatten om den svenska kärnkraften 

upp i media och andra politiska forum. Den svenska kärnkraftsdebatten som innan 

händelserna i Japan varit relativt stillsam under flera år fick i och med katastrofen åter luft 

under vingarna. När en plötslig yttre omständighet påverkar den inhemska politiska debatten 

på det sättet spelar media och journalistiken en stor roll. Är journalistikens uppenbara 

maktställning begränsad av några demokratiska skyldigheter? Vilka konkreta krav går att 

ställa på en journalistik som verkar inom ramarna för demokratin? 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka krav som går att ställas på journalistiken i en 

demokrati. Vidare är syftet att kontrollera hur svensk dagspress förhåller sig till dessa krav. 

Den teoretiska grunden för studien består till stor del av de teoretiska resonemang som Lars 

Nord och Jesper Strömbäck beskrivit i publikationen Medierna och demokratin (2004).  

Journalistikens roll i en demokrati som innehar de grundläggande rättigheterna press-, 

yttrande- och informationsfrihet är att förse både medborgarna och de politiska makthavarna 

med information. De har en skyldighet att informera, samt granska makthavarna och att vara 

ett forum för politisk debatt. Målet är att framställa så sanningsenlig och allsidig information 

som möjligt så att de som tar del av informationen i så stor utsträckning som möjligt kan bilda 

sig en egen uppfattning. Enligt Nord & Strömbäck finns sju konkreta krav som går att ställa 

på journalistiken i en demokrati: att alltid ha två av varandra oberoende källor, att i huvudsak 

vara beskrivande, att skilja på rent fakta och tolkningar/spekulationer, att skilja på bekräftade 

och obekräftade uppgifter, att vara tydlig med vilka källor som använts och att inte 

dramatisera på ett sådant sätt att gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut.  

Det empiriska materialet som studeras i undersökningen är artiklar från Dagens nyheter och 

Svenska dagbladet. Med hjälp av kvantitativ innehållsanalys och ett undersökningsspecifikt 

analysverktyg undersöks om artiklarna uppfyller kraven.  

Resultatet av undersökningen visar att de artiklar som tagits del av till största del har uppfyllt 

kraven som ställs på journalistiken. Undantaget är källhanteringen som i flera fall brister både 

när det gäller att ha två av varandra oberoende källor och att vara tydlig med vilka källor som 

använts. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 11 Mars 2011 inträffade en katastrof i Japan. I havet ungefär 380 km nordost om Tokyo 

ägde en jordbävning rum som beräknades till 9,0 magnitud. En tsunami välde in över japans 

östra kust och bidrog till enorma förödelser på många platser i Japan. De efterföljande 

händelserna i kärnkraftverken i Fukushima blev nästa stora katastrof då bränder och 

explosioner i två av reaktorerna fick omvärlden att hålla andan (Dagens Nyheter). 

Kärnkraftsolyckorna i Japan fick även den svenska debatten om kärnkraft att plötsligt blossa 

upp. Den svenska kärnkraftsfrågan var relativt stillsam under åren innan händelserna i Japan. 

Som en följd av en proposition som lades fram av regeringen 2009, togs beslut i riksdagen 

2010 att de befintliga kärnreaktorerna i Sverige ska bytas ut i takt med att de gamla tas ur 

bruk. Fortfarande ska emellertid maxgränsen på 10 reaktorer gälla (Proposition 2009/10:172). 

Före händelserna i Japan visade den politiska utvecklingen således ett större förlitande på 

kärnkraft som energikälla.  

En plötslig yttre omständighet förde därefter upp frågan på den politiska dagordningen trots 

att ingenting förändrats rent inrikespolitiskt. Den yttre omständigheten i det här fallet, 

händelserna i Japan, blev förra året startskottet för diskussion och debatt kring den svenska 

kärnkraften. En snabb överblick av den mediala rapportering som skedde under och direkt 

efter händelserna i Japan visar att redan innan det var klarlagt vad som faktiskt hänt i Japan 

pågick en debatt kring den svenska kärnkraftens framtid. I Dagens nyheter den 14 mars (två 

dagar efter den första explosionen i Fukushima 1) kunde man läsa:  

 

[…]Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg anser att 

regering bör se över de fattade besluten om kärnkraft i Sverige. Regeringspartierna har 

kommit överens om att det ska få byggas nya reaktorer på samma plats som de 

nuvarande, när de blir för gamla. – Tidigare hade vi en diskussion om hur riskfylld 

kärnkraften är, men på senare år, sedan Centern bytt fot, framstår det som att den är 

helt ofarlig. Men det som nu hänt i Japan visar ju att det inte är att leka med, säger han 

till TT[…] (Schlyter: Ompröva svensk kärnkraft. Dagens nyheter  2011-03-14). 

 

Efter en plötslig händelse av denna kaliber, utspelad på andra sidan jorden, är det i mångt 
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och mycket media som kontrollerar den information vi har tillgång till. Informationen vi 

erhåller är utvald, bearbetad och framställd av journalister. Den information som aldrig 

når oss och som bearbetas bort av olika anledningar, blir information vi aldrig kan ta 

ställning till. Journalistiken och media i allmänhet får således en makt över vad som 

hamnar på den politiska dagordningen. Medias makt över dagordningen som potentiellt 

undersökningsämne, blir emellertid svårt att problematisera inom denna studies 

omfattning. Det finns en makt, men att studera och kartlägga den makten vidare blir 

alltför komplicerat. 

Svensk journalistik grundar sig på några av demokratins grundvalar: yttrande-, press- och 

tryckfrihet. All inskränkning av dessa rättigheter vore att urholka demokratin. Det är mot 

denna bakgrund relevant att kartlägga vilka demokratiska krav som åläggs journalistiken. 

Hur ska journalistiken arbeta för att vara demokratisk utvecklande? Och följer 

verklighetens journalistik dessa krav? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är inledningsvis att kartlägga vilka skyldigheter som åligger 

journalistiken i en demokrati. Vidare är syftet att studera hur svensk dagspress i fallet med 

kärnkraft förhållit sig till de krav som ställs på journalistiken i en demokrati. Uppsatsen 

strävar därmed efter att besvara nedanstående frågeställning.  

 

-Hur förhåller sig journalistiken i undersökningen till de sju krav som ställs på journalistiken 

i en demokrati?  

 

1.3 Avgränsningar 

Det empiriska materialet i uppsatsen har begränsats till dagspress. Valet av dagspress 

motiveras med att den kommer kunna ge en bred bild av den uppmärksamhet som 

kärnkraftsfrågan erhållit under perioden från katastrofen i Japan och 8 veckor framåt i tiden 

(Från 2011-03-11 till 2011-05-05) Ursprungligen skulle en period på en månad studeras, men 

eftersom antalet publicerade artiklar som berörde kärnkraftsfrågan fortfarande var högt och 

inte verkade dala nämnvärt efter den första månaden, förlängdes tidsspannet till 8 veckor. 

Undersökningsmaterialet begränsades dessutom till två tidningar: Dagens nyheter och 
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Svenska dagbladet. Dagens nyheter och Svenska dagbladet är båda riksomfattande tidningar 

och de nyheter som tas med i dessa tidningar kommer med all sannolikhet att tas upp i andra 

medier. Det faktum att bägge tidningar är ledande dagstidningar i Sverige gör att de ofta sätter 

agendan för andra medier och kommer därmed att ge en tydlig bild över hur 

mediabevakningen sett ut.  I tidningar är det dessutom möjligt att fånga upp vissa mindre 

nyheter, vilka av tidsbrist kanske inte tas upp i en TV- eller radiosändning. Annat empiriskt 

material som skulle öka validiteten i undersökningen är till exempel TV- och radiobevakning 

av frågan, övriga sorters tidningar som vecko- eller kvällstidningar och även andra 

dagstidningar. Sociala medier ger idag dessutom en helt ny aspekt av media. Valet att ändå 

begränsa materialet till dagspress gjordes utifrån viljan att få fram adekvat information som är 

lättillgänglig och lättöverskådad men samtidigt ger en bra bild av hur bevakningen faktiskt 

sett ut. Studiens begränsade omfång innebär att det inte finns möjligheter att kontrollera all 

medial bevakning inom alla nyhetsforum eller ens alla nyhetstidningar.  

1.4 Disposition 

Den teoretiska bakgrunden för studien beskrivs i avsnitt två och bygger till stor del på Lars 

Nords och Jesper Strömbäcks krav på journalistik i en demokrati. Andra teorier och forskning 

på området kompletterar deras resonemang och breddar den teoretiska bakgrunden till 

studien. I avsnitt tre beskrivs metod och material för studien tillsammans med en diskussion 

kring materialval och alternativa tillvägagångssätt. Till sist presenteras även det analysverktyg 

som används i undersökningen.  

Det fjärde avsnittet presenterar resultatet av den materialgenomgång som genomförts med 

artiklar från Dagens nyheter och Svenska dagbladet. Avsnitt fem konkluderar studien och 

inleds med en analys av resultatet i avsnitt fyra, där den inledande frågeställningen besvaras, 

samt de sammanfattade slutsatserna för studien. Med hjälp av resultatet diskuteras därefter 

förslag till fortsatt forskning på området. 
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2. Journalistikens skyldigheter i demokratin 

För att besvara uppsatsens frågeställning strävar den teoretiska bakgrunden i studien efter 

att slå fast vilka krav som går att ställa på journalistiken i en demokrati.  

Den teoretiska referensramen beskriver journalistiken och dess roll i demokratin samt vilka 

krav som går att ställa på journalistiken i demokratin. Avsnittet kommer därmed att besvara 

den inledande delen av syftet.  

2.1. Vad är journalistik? 

Inför den fortsatta processen ter det sig viktigt att tydligt särskilja journalistiken från allt 

övrigt medieinnehåll. Vad är definitionen av journalistik? För att definiera journalistik på ett 

tydligt sätt är det nödvändigt att särskilja journalistiken från annan media. Till att börja med 

görs skillnad på media och medieinnehåll. För att konkretisera detta kan man säga att 

journalistiken är en typ av medieinnehåll som kan presenteras i flera olika medier. Olika typer 

av journalistik används inom olika avdelningar, exempelvis sport och nöje. Inom det nutids- 

och samhällsorienterade området används en typ av journalistik som kallas 

aktualitetsjournalistik. I jämförelse med andra sorters medieinnehåll som reklam, filmer, 

serier och musik ägnar aktualitetsjournalistiken sig åt nyheter och samhällsbevakning 

(Petersson m.fl, 2005:32). Eftersom uppsatsen studerar aktualitetsjournalistiskt material 

kommer begreppet journalistik hädanefter att vara direkt sammankopplat med definitionen för 

aktualitetsjournalistik om inte annat anges. 

2.2. Journalistik i en demokrati 

Journalistiken ska stå för en dubbelriktad informationsförmedling i samhället, vilket krävs i 

ett demokratiskt statsskick. Till att börja är journalistikens uppgift att ge medborgaren 

information om vad de valda politikerna gör och synliggöra deras åsikter men också att ge 

medborgaren information om aktuella samhällshändelser. I en dubbelriktad 

informationsförmedling krävs emellertid också att journalistiken bidrar med information 

riktad till de valda politikerna om medborgarnas åsikter och samhällshändelser (Nord & 

Strömbäck, 2004:18) (figur 1). 
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Figur 1.  

 

I en demokrati där ovan nämna uppgifter finns krävs att de grundläggande demokratiska 

rättigheterna yttrande- och informationsfrihet råder samt tryckfrihet. I den svenska 

regeringsformen benämner man detta som ”fri åsiktsbildning” (RF 1974:152, 2 Kap 1 §). Den 

fria åsiktsbildningen är en av de grundpelare som det svenska statsskicket står på. 

Vidare finns andra krav som ställs på journalistiken som särskiljer den ytterligare från media i 

allmänhet.  De ska ge medborgare tillgång till information som de sedan fritt kan ta ställning 

till och bilda sig en egen uppfattning om. Samtidigt ska de granska de inflytelserika i 

samhället och också se till att olika åsikter och kulturyttringar får komma till tals. Dessa tre 

uppgifter kallas informations-, gransknings- och forumuppgiften och innebär att genom att 

informera, granska och vara ett forum för debatt ska journalistiken bidra till en fungerande 

åsiktsbildning, vilket är en av grundstenarna till en fungerande demokrati (Nord & 

Strömbäck, 2004:19). 

De första två uppgifterna: att informera och att granska måste ske på ett sådant sätt att 

människor kan bilda sig en egen uppfattning om händelser. För att kunna åstadkomma detta 

krävs att informationen som framställs är så sanningsenlig och allsidig som möjligt. 

Journalistens viktigaste uppgift blir följaktligen att beskriva och granska verkligheten med 

målet att ha en så hög sanningshalt som möjligt i det som presenteras. Det bidrar till en 

starkare demokratisk grund (ibid). 

Om målet inte är få fram så sanningsenlig och allsidig information som möjligt kan 

informationen övergå i desinformation. Journalistiken särskiljs här ifrån underhållning, 
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propaganda, fiktion och konst som var och en har andra prioriteringar än just hög 

sanningshalt. De amerikanska forskarna Tim Kovach och Bill Rosenstiel kallar journalistiken 

för en ”verifikationens diciplin” (Kovach & Rosenstiel, 2001:78ff). 

 

In the end, the discipline of verification is what separates journalism from 

entertainment, propaganda, fiction, or art. Entertainment – and its cousin 

“infotainment” – focuses on what is most diverting. Propaganda selects facts or invents 

them to serve the real purpose: persuasion and manipulation. Fiction invents scenarios 

to get at a more personal impression of what it calls truth. Journalism alone is focused 

on getting what happened down right (Kovach & Rosenstiel, 2001:79f) 

 

Skillnaden mellan journalistik och övriga sätt att framställa information är enligt dem att 

journalistiken, med hjälp av olika metoder, strävar efter att separera information från 

desinformation.  

Det finns ett dubbelriktat samband mellan journalistiken och demokratin. I en demokrati 

kommer medierna att ges frihet, och medierna har i sin tur möjlighet att ge journalistiken 

frihet och utrymme, som i sin tur kan ge den specifika aktualitetsjournalistiken utrymme. Den 

andra riktningen startar med att aktualitetsjournalistiken sätter sin prägel på journalistiken 

som i sin tur hjälper till att stärka förtroendet för media. Media som har en journalistisk prägel 

med aktualitetsjournalistiska element kommer i slutändan också stärka demokratin (Petersson 

m.fl, 2005:32). (Se figur 2.) 

 

Figur 2. Demokrati och journalistik (Petersson m.fl, 2005).  

 

         

Det finns en utbredd samstämmighet när det kommer till journalistikens skyldighet att 
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framställa information på ett verklighetstroget sätt. Om journalistikens medieinnehåll ska vara 

objektivt eller inte är emellertid fortfarande omstritt (Petersson m.fl, 2005:32). 

Journalistiken kan ta sig olika roller i det demokratiska samhället. I publikationen 

Normative theories of the media: journalism in democratic societies beskrivs fyra olika roller 

som journalistiken kan, och bör ta i en demokrati: the monitorial role (1), the facilitative role 

(2), the radical role (3) och the collaborative role (4).  

Den första rollen, the monitorial role, är uppgiften att framställa information om omvärlden. 

Det innebär kortfattat att övervaka och kontrollera omvärlden och även att sålla och göra 

prioriteringar bland dessa händelser (Christians m.fl, 2009:139ff). 

The facilitative role innebär att journalistiken premierar och strävar efter att underlätta ett 

aktivt deltagande av icke-politiska aktörer. När journalistiken tar denna roll arbetar de aktivt 

för att främja deltagande av aktörer ut civilsamhället, vilket sker utan inblandning av staten 

eller marknaden. Det räcker inte med att observera och beskriva den allmänna opinionen utan 

det blir också viktigt att skapa plattformer, inom det civila samhället, där olika intressen kan 

frodas (Christians m.fl, 2009:158ff). 

Den tredje rollen, the radical role, innebär att arbeta för att alla i samhället ska kunna ta del av 

information som är viktig för att de exempelvis ska kunna göra ett välgrundat val. De sociala 

klyftor som finns i samhället ska, istället för att accepteras som ett naturligt fenomen, 

motarbetas. Den radikala rollen innebär exempelvis att hjälpa grupperingar med mindre social 

makt i samhället att artikulera sina politiska åsikter. Det kan också innebära att förändra ett 

informationssystem som ofta skapats av (och är anpassat för) de högre maktskiften i samhället 

så att andra grupperingat kan ta del av information på ett mer lättillgängligt sätt (Christians 

m.fl, 2009:179ff). 

Den fjärde rollen som journalistiken kan ta är samarbetsrollen, the collaborative role. Trots att 

journalistiken bör vara fri och självständig är vissa samarbeten med till exempel företag, 

organisationer eller statliga institutioner oundvikliga. The collaborative role tar detta ett steg 

längre och betraktar vissa samarbeten mellan media och stat som något att premiera, i motsats 

till ett nödvändigt ont (Christians m.fl, 2009:196ff). 

Demokratirådets rapport från 2005 beskriver olika former av demokratiskt ansvar som åläggs 

journalistiken. Det första är det etiska ansvaret, ett personligt ansvar och en känsla för vad 

som är rätt och fel. Det etiska och moraliska ansvaret sträcker sig olika långt beroende på 

vilken räckvidd framställningen har. Etiskt ansvar kan på det sättet bli till ett samhällsansvar. 
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Det andra ansvaret för journalistiken är det rättsliga ansvaret. Yttrandefriheten och 

tryckfriheten är grundläggande rättigheter som också medför tydliga regler för journalistikens 

arbete. Det finns tydliga regler för vem som ska ställas till svars för eventuella brott mot 

yttrande-och tryckfriheten som i förlängningen också sätter ramar för arbetssättet. Ett strikt 

ekonomiskt ansvar åläggs också den journalistik som verkar inom en ekonomiskt styrd 

verksamhet, exempelvis ett aktiebolag. Det fjärde och sista ansvaret är yrkesansvaret som 

grundar sig i de normer och värderingar som utvecklas inom professionen genom exempelvis 

stigande utbildningsnivå, facklig organisation och kåranda. De ovanstående ansvaren ställer 

krav på journalistiken med hjälp av allt från normer till juridiska lagar (Petersson m.fl, 

2005:33f).  

I artikeln Nyheter i konkurrens – journalistikens kommersialisering jämförs journalistikens 

demokratiska och marknadsmässiga skyldigheter. Den ökade konkurrensen bland 

nyhetsforum innebär att de marknadsstyrda skyldigheterna för journalistiken ökar. Många av 

de marknadsstyrda skyldigheterna står dessutom i motsatsförhållande till journalistikens 

demokratiska skyldigheter. Den demokratiska skyldigheten att tillhandahålla information som 

medborgarna behöver för att kunna göra ett välgrundat val kan exempelvis inte alltid 

kombineras med den marknadsstyrda journalistikens skyldighet att tillhandahålla information 

som medborgarna efterfrågar. (Strömbäck & Jönsson, 2005) 

Lars Nords och Jesper Strömbäcks rapport ’Tio dagar som skakade världen’ granskar medias 

bevakning av terrorattackerna den 11 september och kriget i Afghanistan som följde därpå. I 

rapporten används bland annat sju generella krav som de ställer på mediebevakningen i en 

demokrati för att undersöka hur väl journalistiken uppfyller dessa krav. Resultatet visar att 

journalistiken brister i flera fall. Framför allt presenterar undersökningen brister vad gäller att 

ha två av varandra oberoende källor, att särskilja tolkningar och spekulationer från ren fakta 

och att skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter. Även källhänvisningen är bristfällig i 

många fall. Verklighetens journalistik överensstämmer inte med idealet på dessa punkter. 

Författarna poängterar samtidigt att eftersom händelserna som beskrivits är plötsliga och 

kaosartade till sin karaktär är det inte rimligt att ställa lika höga krav på journalistiken som i 

de fall det finns tid att planera och strukturera framställningarna. De sju krav på demokratisk 

journalistik som Nord och Strömbäck använder sig av kommer att beskrivas mer ingående 

nedan och används som undersökningsram i denna studie.  
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2.3 Sju krav på journalistiken 

Hur kan de teorier om journalistikens skyldigheter som beskrivits ovan appliceras på 

verklighetens journalistik? Problemet med teorierna kring journalistikens skyldigheter i 

demokratin som beskrivits ovan är att de lätt framstår som normativa ideal istället för teorier 

som med lätthet kan appliceras på verklighetens journalistik. För att studera om journalistiken 

följer demokratiska krav i verkligheten krävs en omfattande och tydlig operationalisering. I 

Nord & Strömbäck finns 7 grundläggande krav på medieframställning i en demokrati för att 

det ska kunna kallas journalistiskt. Dessa krav kommer att användas i operationaliseringen av 

studien. 

1. Att alltid ha två av varandra oberoende källor.  

2. Att i huvudsak vara beskrivande.  

3. Att, om olika tolkningar förekommer, ska det tydligt skiljas på rent fakta och 

tolkningar/spekulationer.  

4. Att, om olika tolkningar förekommer, ska det tydligt skiljas på bekräftade och 

obekräftade uppgifter.  

5. Att vara tydlig med vilka källor som använts.  

6. Att inte dramatisera på ett sådant sätt att gränsen mellan verklighet och fiktion suddas 

ut. 

7. Att inte anspela på stereotyper och fördomar så att dessa sprids och förstärks  

(Nord & Strömbäck, 2004:20). 

 

De sju kraven ligger till grund för den undersökning som presenteras i avsnitt 4. Genom att 

uppfylla kraven bidrar journalistiken till en fungerande demokratisk åsiktsbildning som ger 

medborgarna en möjlighet att själva ta ställning i samhällsfrågor.  

Att med hjälp av befintliga teorier och verktyg på området studera en modern och i många fall 

unik händelse som kärnkraftskatastrofen i Japan ger ett utfall som blir ett unikt bidrag till 

forskningen kring svensk journalistiks demokratiska förhållningssätt. 
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3. Metod och material 

Uppsatsen ämnar undersöka om verklighetens journalistik följer de krav som går att ställa 

på journalistiken i en demokrati. För att genomföra undersökningen och besvara 

frågeställningarna har flera metodologiska avvägningar gjorts, vilka presenteras nedan. 

Metodavsnittet behandlar allt ifrån mer abstrakta val av metod och forskningsansats till 

specifika tillvägagångssätt, materialval och källkritik.  

3.1 Val av metod 

För att kontrollera hur verklighetens journalistik förhåller sig till de demokratiska krav som 

kan ställas på journalistiken i teorin kommer denna undersökning att studera publicerade 

artiklar från Svenska dagbladet och Dagens nyheter för att se hur de förhåller sig till de 

demokratiska krav som fastställts ovan. 

Studien tar en övervägande kvantitativ forskningsansats, vilket motiveras med att målet är att 

få en tydlig och generaliserbar bild av vilka artiklar som uppfyllt kraven och vilka som inte 

gjort det. Detta är dessutom viktigt för att kunna jämföra och dra paralleller av utfallet. Att 

analysera innehållet i artiklarna kvantitativt innebär att kontrollera t.ex. hur ofta något 

förekommer i en text eller i vilken omfattning något förekommer i en text (Esaiasson et al. 

2007:223f). I denna undersökning ställs varje artikel mot vardera av de sju krav som 

beskrivits ovan för att kontrollera om kraven uppfylls eller inte.  

Trots att undersökningen är av kvantitativ karaktär kommer vissa kompletterande kvalitativa 

inslag att finnas med, för att stärka uppsatsen. Många av artiklarna är av sådan karaktär att 

kategoriseringen inte är självklar. Kravet att skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter 

kan exempelvis uppfyllas i början av artikeln, men inte i slutet. För att underlätta 

materialgenomgången och kategoriseringsprocessen, och därmed få en ökad validitet i 

undersökningen har ett analysverktyg arbetats fram, vilket presenteras i slutet av detta avsnitt. 

Analysverktyget kan i det närmaste beskrivas som instruktioner för hur 

kategoriseringsprocessen ska genomföras och bidrar samtidigt till att artiklarna, när det 

behövs, undersöks närmare för att ta del av djupare nyanser i materialet. Det ger således en 

kvalitativ prägel på undersökningen, trots att den i grunden är kvantitativ.   

Nackdelen med att använda sig av denna undersökningsmetod är framför allt att den bortser 

helt från anledningarna till varför ett krav uppfylls eller inte. Det finns alltså ingen möjlighet 

att kontrollera varför till exempel källhänvisning eller objektivitet i en artikel är bristfällig. I 
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en del fall kan det exempelvis finnas medvetna val bakom det faktum att ett krav inte 

uppfylls, vilket inte tas hänsyn till i denna undersökning.  

För att stärka uppsatsen ytterligare vore intervjuer av journalister ett intressant komplement 

för att ta del av hur journalisterna själva anser att de förhåller sig till de sju kraven. Valet att 

trots detta inte genomföra intervjuer gjordes som ett resultat av att uppsatsens begränsade 

omfång tvingar fram en hel del prioriteringar. Att undersöka artiklarna genom kvantitativ 

textanalys ansågs mot denna bakgrund ge ett större forskningsmässigt utfall än att endast 

genomföra intervjuer.  

3.2 Material 

De teoretiska resonemangen i uppsatsen har sin grund i Lars Nord och Jesper Strömbäcks 

”Medierna och demokratin” (2004). Övriga forskningsbidrag och teorier på området bidrar 

dessutom till en bredare teoretisk bakgrund till studien.  

Primärdata som insamlats till studien är tidningsartiklar från Dagens nyheter och Svenska 

dagbladet. Dessa anses kunna ge en generell bild av hur svensk dagspress bevakat 

kärnkraftsfrågan, under den valda perioden. De artiklar som valts ut och som innefattas i 

undersökningen, har sedan behandlats med utgångspunkt ur det undersökningsspecifika 

analysverktyg som presenteras i teoriavsnittet.  

Det empiriska materialet är inhämtat från vardera dagstidnings hemsida. Det faktum att 

tidningarnas webbupplaga och pappersupplaga skiljer sig åt i en del avseenden, har 

reflekterats över. Valet att endast använda artiklar från webbupplagorna motiveras med att de 

viktigaste artiklarna kommer att finnas med i båda upplagorna och att det av utrymmesskäl 

även kan finnas fler artiklar i webbupplagan, jämfört med den mer begränsade 

tidningsupplagan. 

Till undersökningen har alla artiklar som behandlar kärnkraft efter jordbävningen i Japan först 

granskats. Därefter har de artiklar som framför allt rapporterar om händelserna i Japan valts 

bort. De artiklar vars huvudtema är svensk kärnkraftspolitik och som publicerats mellan 12 

mars 2011 och den 5 maj 2011, har fångats upp och är en del av undersökningen. En 

ytterligare urvalsprocess har gjorts i samband med att materialgenomgången genomförts, där 

de artiklar som, av olika anledningar, inte gått att kategorisera valts bort.  

Valet att studera just artiklar som berör kärnkraftskatastrofen i Japan har både nackdelar och 

fördelar som är viktiga att belysa. Händelserna var av plötslig karaktär, vilket gör att 
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journalisten, av tidsbrist, får svårare att framställa information på ett demokratiskt gynnande 

sätt. Journalisten har inte samma möjlighet att planera sitt arbete och därmed kan de normala 

arbetssätten bli svåra att upprätthålla. Undersökningen kommer att ta hänsyn till detta. Av 

samma anledning är materialet emellertid också intressant att studera, eftersom det blir tydligt 

vilka demokratiskt gynnande arbetssätt som finns djupt rotade i journalistiken och alltså 

används av journalister även under press, i samband med kaotiska händelser i världen.  

Sökordet som använts i båda fallen är ”kärnkraft” för att fånga upp alla artiklar på området. 

Därefter har de artiklar som beskriver svensk kärnkraftspolitik i någon form, valts ut. Några 

av artiklarna var inte aktuella för att undersökas genom detta perspektiv. Dessa bestod framför 

allt av rena politiska inlägg, författade av politiker. Även rena expertutlåtanden med teknisk 

vinkel har valts bort för att få ett tydligare resultat där endast ren journalistisk framställning 

tagits hänsyn till. Av de ursprungliga 55 artiklarna kom slutligen 27 att innefattas i 

materialgenomgången.  

Eftersom bara befintligt tryckt och elektroniskt material används i studien, ter det sig viktigt 

med en omfattande källkritik. I studien har framför allt tidningsartiklar använts som empiriskt 

material, vilka har en hel del brister. Tidningsartiklar kan eventuellt ha en dold agenda 

bestående av medvetna eller omedvetna avsikter, prioriteringar och val gjorda av journalisten 

eller av dagstidningen. Även det beskrivda objektets kommer att ha dolda motiv, medvetna 

eller omedvetna, i de fall de själva valt att synas och framställas i dagspressen. Allt detta 

kommer att påverka sanningshalten i materialet och har tagits i beaktande under hela 

processen.   

Övrigt tryckt material till uppsatsen har granskats både med fokus på författarens generella 

trovärdighet, samt de enskilda publikationernas trovärdighet.  

3.3. Analysverktyg 

Materialgenomgången görs utifrån de sju krav som ställs på journalistisk medieframställning. 

Dessa skapar en naturlig konkretisering av materialgenomgången. Varje artikel kontrolleras 

för att se om kraven uppfyllts. Tabell 1 visar den mall som används vid kategoriseringen.  
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Tabell 1. 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Strömbäck, 2004) DN SvD

Ha minst två oberoende källor.

I huvudsak vara beskrivande.

Tydligt skilja på fakta och tolkningar/spekulationer.

Tydligt skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter.

Vara tydlig med vilka källor som använts.

Inte dramatisera så att gränsen mellan fiktion och verklighet suddas ut.

Att inte anspela på stereotyper och fördomar så att de sprids och förstärks.  

 
 

För att förenkla kategoriseringsprocessen har ett analysverktyg utarbetats. För vartdera krav 

används specifika tillvägagångssätt som presenteras nedan.  

 

1. Att alltid ha två av varandra oberoende källor.  

För detta krav konstaterats först vilka källor som går att urskilja i artikeln. Artiklar vars fokus 

ligger på en källa, t.ex. kortare nyhetsrapporteringar om exempelvis en opinionsundersökning 

har kategoriserats som ’ej aktuella’, en bedömning som gjorts utifrån viljan att få fram så 

adekvata resultat som möjligt. En artikel som endast beskriver en opinionsundersökning i 

några korta rader behöver inte fler källor. Att räkna med den vore därför missvisande. För de 

övriga artiklarna har kravet uppfyllts ifall minst två oberoende källor går att urskilja i texten. 

En godkänd källa kan vara en intervjuad person eller en hänvisning till forskning i någon 

form. Källan ska vara tydligt angiven, men det krävs inte någon utförligare hänvisning till vart 

materialet finns att tillgå.  

2. Att i huvudsak vara beskrivande.  

Att i huvudsak vara beskrivande är ett ganska diffust krav vilket gör det nödvändigt att tydligt 

klargöra tillvägagångssättet för kategorisering. Eftersom kravet lyder att journalistiken ska 

vara ’i huvudsak’ beskrivande har en viss del analytiska, förklarande och argumenterande 

element tillåtits. När dessa blir övervägande i artikeln uppfylls inte kravet. Det görs således en 

enskild bedömning för varje artikel.  

3. Att Om olika tolkningar förekommer ska det tydligt skiljas på rent fakta och 

tolkningar/spekulationer.  
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De tolkningar och spekulationer som förekommer i en artikel ska vara framställda på ett 

sådant sätt att de blir lätta att hitta i texten. De behöver inte ordagrant presenteras som 

tolkningar, men det ska vara lätt att som läsare förstå vad som är tolkningar och vad som 

beskrivningar.  

4. Att Om olika tolkningar förekommer ska det tydligt skiljas på bekräftade och 

obekräftade uppgifter.  

Tillvägagångssättet i kategoriseringen liknar till stor del den som genomförs på krav 3. När 

det handlar om obekräftade och bekräftade uppgifter läggs tyngdpunkten på att det tydligt ska 

skiljas på bekräftade och obekräftade uppgifter. Det viktiga blir därmed att artikeln framställer 

informationen på ett sådant sätt att det blir tydligt för läsaren vad som i artikeln beskrivs som 

bekräftade och obekräftade uppgifter. Det är alltså inte en fråga om vad som i verkligheten är 

bekräftat eller obekräftat utan hur tydligt de påstådda uppgifterna separeras i framställningen.  

5. Att vara tydlig med vilka källor som använts.  

Källhänvisningen i artiklarna ska vara tydligt angivna om annat än mycket allmängiltig 

information presenteras. Det räcker emellertid med att nämna var informationen är hämtad 

från och inga utförligare källhänvisningar krävs för att uppfylla kravet. 

6. Att inte dramatisera på ett sådant sätt att gränsen mellan verklighet och fiktion suddas 

ut. 

För att uppfylla kravet att inte dramatisera på ett sådant sätt att gränsen mellan verklighet och 

fiktion suddas ut krävs en objektiv utgångspunkt i artikeln. I beskrivandet av verkligheten får 

inga dåligt underbyggda konsekvensscenarior förekomma som inte uttryckligen beskrivs som 

gissningar eller spekulationer. Eventuella argument måste också vara tydligt underbyggda. 

Artiklarna ska ge ett övergripande seriöst och verklighetsbaserat intryck. 

7. Att inte anspela på stereotyper och fördomar så att dessa sprids och förstärks.  

Undersökningen strävar inte efter att definiera exakt var en stereotyp eller fördom är. Målet 

blir istället att göra en enskild bedömning av varje artikel och kontrollera om några grova 

generaliseringar och/eller antaganden förekommer i texten och om de i sin tur kan bero på 

anspelningar på stereotyper eller fördomar. 

 

 Analysverktyget kommer att användas i genomförandet av materialgenomgången som ämnar 
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besvara uppsatsens frågeställning: Hur förhåller sig journalistiken i undersökningen till de 

sju krav som ställs på journalistiken i en demokrati? Med hjälp av analysverktyget 

kontrolleras således om artiklarna uppfyller de sju krav som ställs på journalistiken. 

Resultatet presenteras i nästa avsnitt.  
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4. Resultat av undersökning 

Detta avsnitt presenterar resultatet av undersökningen. Med hjälp av analysverktyget som 

presenterats ovan har en granskning av artiklarna genomförts med utgångspunkt ur de 

teoretiska resonemang som ligger till grund för studien. För att få en tydlig inblick i 

materialet och för att tydligt förstå analysprocessen har exempel ur artiklarna kombinerats 

med en kortare förklaring till varför de uppfyllt kravet, alternativt varför de inte uppfyllt 

kravet. Resultatet för varje krav presenteras var för sig och avslutningsvis presenteras det 

övergripande resultatet av hela undersökningen. Analysen i nästkommande avsnitt kommer 

därefter att diskutera resultatet djupare.  

 

1. Att alltid ha två av varandra oberoende källor.  

Det första demokratiska kravet på journalistiken är att ha minst två oberoende källor. På den 

här punkten fanns tveksamheter och åtföljandet av detta kriterium var delvis bristande.  

Elva av artiklarna har kategoriserats som ’ej aktuella’ och faller, av olika anledningar, inte 

inom ramarna för kategorin. Den största delen av dessa artiklar består av korta 

nyhetsrapporter där tyngdpunkten ligger på en källa. Exempelvis en nyhetsrapport som 

beskriver en ny opinionsundersökning. Sju av artiklarna följer inte alls detta kriterium och har 

alltså beskrivit det aktuella fenomenet med hjälp av endast en källa eller flera som inte är 

oberoende. I artikeln Svensk kärnkraft säkerhetstestas beskrivs hur strålskyddsmyndigheten 

och kärnkraftsindustrin kommit överens om att stresstesta kärnkraftsindustrin. Endast 

representanter för strålskyddsmyndigheten är emellertid representerade i artikeln vilket gör att 

den inte uppfyller kravet: 

[…]- Den svenska modellen har alltid byggt på kontinuerliga förbättringar, oavsett vad 

som händer. Men man måste alltid dra lärdomar av speciella händelser. Det gjorde vi 

efter Three Mile Island och Tjernobyl, och nu gör vi detsamma efter Fukushima, säger 

Louise Eksborg, SSM:s generaldirektör. […] - Vi kan inte utesluta ett läge med ett 

långtidsstopp av elförsörjningen. Vi har redan mobila enheter med dieselgeneratorer 

men vi tänker titta på allt detta en gång till, säger Lennart Carlsson, säkerhetsexpert vid 

SSM” (Roland Johansson, TT. DN 2011-03-30). 

De övriga tio artiklarna uppfyller kravet och ett tydligt exempel är artikeln Schlyter: Ompröva 
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svensk kärnkraft. Artikeln tar upp de olika partiernas ställningstagande till att möjligen 

ompröva svenska kärnkraftstillstånd och ger representanter från flera olika partier chansen att 

framför sin åsikt i frågan. 

”Regeringen bör ompröva tillståndet att ladda kärnkraftverket i Oskarshamn med 

samma typ av bränsle som den reaktor som just exploderat i Japan använder”, skriver 

Carl Schlyter i ett pressmeddelande. […] Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen 

Sven-Erik Österberg anser att regeringen bör se över de fattade besluten om 

kärnkraften i Sverige. Regeringspartierna har kommit överens om att det ska få byggas 

nya reaktorer på samma plats som de nuvarande, när de blir för gamla. – Tidigare hade 

vi en diskussion om hur riskfylld kärnkraften är. Men på senare år, sedan Centern bytt 

fot, framstår det som om den är helt ofarlig. Men det som nu hänt i Japan visar ju att 

det inte är att leka med, säger han till TT. […] I ett skriftligt uttalande uppger 

näringsminister Maud Olofsson (C) och miljöminister Andreas Carlgren (C) att 

”säkerheten kommer alltid främst när det gäller svensk kärnkraft och ingen skall 

behöva tvivla på detta”. De skriver dock också att ”när det mest akuta läget är över 

finns det anledning för Sverige att analysera vad som hänt i Japan och se om vi behöver 

dra några ytterligare slutsatser när det gäller svenskt kärnkraftsarbete.” […] 

Vänsterpartiet vill att regeringen beordrar omedelbara säkerhetskontroller av alla 

kärnkraftverk. ”Gång på gång upptäcks allvarliga brister i säkerheten vid de svenska 

kärnkraftverken”, skriver Kent Persson (V), energipolitisk talesperson i ett 

pressmeddelande. (TT, DN 2011-03-14) 

 

 

2. Att i huvudsak vara beskrivande.  

Nästa krav är att i huvudsak vara beskrivande.  25 av artiklarna har bedömts uppfylla kravet 

och är i huvudsak beskrivande i sin framställning.  

Svenska dagbladet publicerades den 16 mars 2011 artikeln kärnkraft och kärnkraft är inte 

samma sak. Artikeln är en ledare, och presenterar alltså en åsikt, men artikeln är trots det 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

Ha minst två oberoende källor. 10 6 11 
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övervägande beskrivande är därför ett exempel på en artikel som uppfyller kravet.  

Tisdagen blev en dag av fortsatt djup osäkerhet i Japan. Vid 14.30 svensk tid inträffade 

ett skalv sydväst om Tokyo. Det uppmättes till 6,1 på Richterskalan, vilket visserligen är 

en bråkdel av fredagens förödande jordbävning men samtidigt djupt oroväckande 

eftersom man inte kan veta ifall det handlar om ett efterskalv eller ett förebud om något 

större och värre. Omvärldens uppmärksamhet riktas i växande utsträckning mot 

kärnkraften, men de tusentals dödsfallen hittills är de naturliga krafternas verk. 

(Ledare, SvD 2011-03-16)  

Två artiklar uppfyllde inte kravet. De var båda ledarartiklar där den beskrivande journalistiken 

får stå tillbaka för en övervägande argumentation. Artikeln Kol – det verkliga skälet till panik 

är en av de två artiklarna som inte uppfyller kravet.  

 […]Nu till det riktigt allvarliga: Koleldning är den största bidragaren till 

växthuseffekten. Ett allt mer extremt väder leder till katastrofer, ökenutbredning och 

klimatflyktingar. Risken med växthuseffekten är förstörelse i massiv skala och konflikter, 

säger Nicholas Stern, författare till rapporten om de ekonomiska konsekvenserna av 

klimatförändringar. Det var kol det. Kärnkraft har också många problem. Uranbrytning 

kan vara smutsigt, slutförvaring är ett osäkert kort, haverier kan vara förödande. Den 

värsta olyckan hittills är Tjernobyl. Men de 6000 upptäckta fallen av sköldkörtelcancer 

hade kunnat undvikas, genom jodtabletter och att inte låta barn dricka mjölk från kor 

som betade i området. (Ola Wong, SvD 2011-03-29) 

 

 

3. Att Om olika tolkningar förekommer ska det tydligt skiljas på rent fakta och 

tolkningar/spekulationer.  

Nästa krav är att, om dessa förekommer, särskilja fakta från tolkningar och spekulationer.  Nio 

artiklar har klassats som ’ej aktuella’ och är de artiklar som inte innehåller några tolkningar 

eller spekulationer utan är rena faktaframställningar. Två av artiklarna uppfyller inte detta 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

I huvudsak vara beskrivande. 25 2   
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krav och de kommer från Svenska dagbladet: Härdsmältor sätter säkerheten i fokus (26 april 

2011) och Kol – det verkliga skälet till panik (29 Mars 2011). 

I härdsmältor sätter säkerheten i fokus har tolkningar och spekulationer flätats in i en i övrigt 

övervägande beskrivande text. Den delvis bristfälliga källhänvisningen bidrar också till 

svårigheten att separera fakta från tolkningar och spekulationer.  

[…] För Eon är nya reaktorer i Sverige inte aktuella för närvarande. Man har som sagt 

problem med uppgraderingen av Oskarshamn 3 och därefter står Oskarshamn 2 på tur. 

Reaktor 1 moderniserades för miljardbelopp i början av 2000-talet. Eon är dessutom en 

nyckelaktör i ett av de två ytterligare reaktorbyggen som Finland gav klartecken till 

förra året. Återstår helstatliga Vattenfall som är djupt skuldsatt efter det usla 100-

miljardersköpet av holländska Nuon. Här kan regeringen använda ägarmakt för att 

skynda på. Men regeringen är knappast enig. Ett opinionsmässigt pressat Centerparti 

vill knappast ha nya kärnkraftsbyggen. (Fredrik Braconier, SvD 2011-04-26) 

16 artiklar ansågs uppfylla kravet på att tydligt skilja på fakta och tolkningar. En av dem var 

artikeln EU utför stresstest på kärnkraftverk som publicerades i SvD den 25 mars. I artikeln är 

tolkningarna lätta att skönja eftersom artikeln till stor del bygger på en intervju där svaren 

innehåller tolkningar och spekulationer men där den övriga delen av artikeln är strikt 

beskrivande.   

[…] Idén bygger på de stresstester som gjorts på europeiska banker nyligen: man skap-

ar ett fiktivt katastrofscenario som en härdsmälta, ett massivt elavbrott, en terrorattack 

eller jordbävning för att se hur reaktions- och rapporteringskedjor fungerar. 

Däremot så har man inte pratat om vad som händer med de kärnkraftverk som inte kla-

rar testerna. – Men ni kan ju tänka er själva vilket opinionstryck det blir där ett kärn-

kraftsverk inte lever upp till kraven, sade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på mötet. 

Sveriges energimix kommer inte att förändras, även om katastrofen i Japan har bidragit 

till en viss förskjutning i synen på kärnkraft i Sverige, sade Reinfeldt (Teresa Küchler, 

SvD 2011-03-25). 

 

 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

Tydligt skilja på fakta och tolkningar/spekulationer. 16 2 9 
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4. Att Om olika tolkningar förekommer ska det tydligt skiljas på bekräftade och 

obekräftade uppgifter.  

Nästa bedömning gällde huruvida artiklarna uppfyller kravet att, om detta förekommer, skilja 

på bekräftade och obekräftade uppgifter. På samma sätt som kravet på att separera fakta och 

tolkningar/spekulationer så fanns i denna kategori en ganska stor andel artiklar där inga 

obekräftade uppgifter presenterades. Dessa finns representerade som ’Ej aktuella’.  En artikel 

bedömdes inte uppfylla detta krav, kol – det verkliga skälet till panik.  Denna artikel kommer 

med en hel del påståenden, men det är svårt att avgöra vad som är bekräftat och obekräftat. 

[…] Svavelutsläpp från kolkraftverk har beräknats orsaka 400000 för tidiga dödsfall 

per år, bara i Kina. Kolbränning släpper ut kvicksilver. Det sprids sedan över jorden. 

På Färöarna finns ingen industri som använder kvicksilver. Ändå har barnen där blivit 

mätbart mindre intelligentare. Anledningen är fisken de äter. Kvicksilver från Kinas 

kolindustri når även Sverige och tas upp i exempelvis gös, aborre och tonfisk. Det 

sprids sedan till spädbarn med modersmjölken. (Ola Wong ,DN 2011-03-29)  

Det bör tydliggöras att det givetvis kan finnas felaktigheter i andra artiklar än just denna, men 

att i alla övriga har informationen framställts på ett sådant sätt att det blir tydligt för läsaren 

vilken information som i den enskilda artikeln anses vara bekräftat och obekräftat. Det finns 

heller inget som säger att informationen som framställs i ovanstående artikel är direkt felaktig, 

men det är svårt att skilja på vad som anses vara bekräftat och obekräftat.  

De övriga 16 artiklarna har uppfyllt kravet att skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter. 

En artikel som på ett tydligt sätt uppfyller kravet är Carlgren: ingen ny kärnkraftsera. 

[…] Det parti som begärt debatten, Miljöpartiet och dess språkrör Maria Wetterstrand, 

gick hårt åt Carlgren för att regeringen öppnat för att ersätta de tio existerande 

reaktorerna i Sverige med nya. Wetterstrands sade att den svenska energipolitiken är 

oansvarigt eftersom den går ut på att tillfredställa elbehovet med hjälp av en radioaktiv 

energikälla. – Vi bör stänga reaktorerna innan de havererar, sade Wetterstrand och 

tillade att Sverige är ett av de länder som har allra bäst förutsättningar att styra in på 

en annan väg, med förnybar energi (Lars Larsson, TT. SvD 2011-04-01). 
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5. Att vara tydlig med vilka källor som använts. 

Kravet på att vara tydlig med vilka källor som använts uppfylldes av 21 artiklar. Sex artiklar 

har inte uppfyllt kravet. Artikeln Härdsmältor sätter säkerheten i fokus återkommer här som 

en av de artiklar som inte uppfyllt kravet. Det saknas angiven källa till information som inte  

bedömts som allmängiltig. 

[…] Tjernobyl ledde till att kärnkraftsutbyggnaden i världen avstannade eller skruvades 

ner på sparlåga. En konsekvens är att kärnkraft bara står för sex procent av världens 

energiproduktion. Olja, kol och naturgas överstiger 80 procent. […] Samtliga 10 

svenska reaktorer har varit i kommersiell drift i mer än 25 år och den äldsta, 

Oskarshamn 1, fyller 40 nästa år. Eftersom de senaste svenska reaktorerna kördes igång 

1985 fick Tjernobyl 1986 ingen direkt inverkan på det svenska kärnkraftsprogrammet 

(Fredrik Braconier, SvD 2011-04-26). 

Ett tydligt exempel på en artikel som istället uppfyller kravet är Nu är det fler som vill 

avvecka kärnkraften från DN den 22 mars. Artikeln beskriver en opinionsundersökning och 

det är alltså möjligt att kontrollera informationen genom att gå direkt till källan.   

[…] En mätning som Synovate gjorts för DN:s räkning visar att antalet som vill 

avveckla kärnkraften har mer än fördubblats – från 15 procent till 36 procent. […] 

Händelserna i Japan har lett till en rejäl omvärdering av den uppfattningen enligt 

Synovates senaste opinionsundersökning, där man ställt frågor om allmänhetens 

inställning till kärnkraft i Sverige. Idag är endast 21 procent av de tillfrågade som 

förespråkar en utbyggnad. Samtidigt ökar antalet personer som vill avveckla 

kärnkraften lika markant (Pea Nilsson, DN 2011-03-22). 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

Tydligt skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter. 16 1 10 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

Vara tydlig med vilka källor som använts. 22 5   
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6. Att inte dramatisera på ett sådant sätt att gränsen mellan verklighet och fiktion 

suddas ut. 

Kravet att inte dramatisera så att gränsen mellan fiktion och verklighet suddas ut har 

uppfyllts av samtliga artiklar. En av artiklarna Kol – det verkliga skälet till panik var svår att 

kategorisera och det fanns en hel del tveksamheter kring huruvida den uppfyllde kravet eller 

inte.  Artikeln presenterar en hel del argument som är dåligt underbyggda och med nästintill 

ingen källhänsvisning. Den anses ändå ha uppfyllt kravet eftersom den ger ett övergripande 

seriöst intryck.  

 

 

7. Att inte anspela på stereotyper och fördomar så att dessa sprids och förstärks.  

Det sista kravet att inte anspela på stereotyper och fördomar så att de sprids och förstärks är 

uppfyllt av samtliga artiklar och även om alla författare har fördomar som kommer att 

påverka den journalistiska framställningen så finns inga tydliga samband mellan 

generaliseringar och antaganden i artiklarna och eventuella anspelanden på stereotyper 

och/eller fördomar.  

 

 

 

 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

Inte dramatisera så att gränsen mellan fiktion och verklighet 

suddas ut. 27 

 

  

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

Att inte anspela på stereotyper och fördomar så att de sprids 

och förstärks. 27     



23 
 

 

 

Sammanställning av resultat.  

 

 

Krav på journalistisk medieframställan (Nord & Ström-

bäck, 2004) Uppfyllt Ej uppfyllt Ej aktuellt 

Ha minst två oberoende källor. 10 6 11 

I huvudsak vara beskrivande. 25 2 

 
Tydligt skilja på fakta och tolkningar/spekulationer. 16 2 9 

Tydligt skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter. 16 1 10 

Vara tydlig med vilka källor som använts. 22 5 

 Inte dramatisera så att gränsen mellan fiktion och verklighet 

suddas ut. 27 

  Att inte anspela på stereotyper och fördomar så att de sprids 

och förstärks. 27 
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6. Avslutande diskussion 

Med hjälp av teorier på området har studien ämnat undersöka vilka krav som kan ställas på 

journalistiken i en demokrati. Olika skyldigheter som, i teorin, kan åläggas journalistiken 

har presenterats i teoriavsnittet vilket lett fram till sju specifika krav. För att kontrollera 

dessa gentemot verklighetens journalistik arbetades ett analysverktyg fram. Med hjälp av 

analysverktyget har ett resultat framkommit, vilket presenterats i föregående avsnitt.  

I detta avslutande avsnitt analyseras resultatet som framkommit av undersökningen. Här 

presenteras slutsatser följt av en diskussion kring alternativa sätt att studera journalistikens 

roll i demokratin samt förslag till framtida forskning inom ämnet.  

6.1 Analys 

Inledningsvis formulerades ett syfte och en frågeställning som undersökningen ämnat besvara.  

 

- Hur förhåller sig journalistiken i undersökningen till de sju krav som ställs på 

journalistiken i en demokrati?  

 

Journalistikens grundläggande uppgifter är att förse medborgare med information om vad 

makthavarna gör och vad de kan tänkas göra i framtiden, samt att förse makthavarna med 

information om vilka åsikter medborgarna har. Informations-, gransknings- och 

forumuppgiften ger ett utökat ansvar till journalistiken att informera, granska och dessutom 

vara ett forum för debatt i samhället. Arbetet med att informera och granska måste ske på ett 

sådant sätt att medborgarna kan bilda sig en egen uppfattning om händelser. Det blir därmed 

viktigt att presentera information så allsidigt och sanningsenligt som möjligt. Sju konkreta 

krav ställs på journalistiken i en demokrati: Att ha två av varandra oberoende källor, att i 

huvudsak vara beskrivande, att om olika tolkningar förekommer ska det tydligt skiljas på rent 

fakta och tolkningar/spekulationer, att om olika tolkningar förekommer ska det tydligt skiljas 

på bekräftade och obekräftade uppgifter, att vara tydlig med vilka källor som använts, att inte 

dramatisera på ett sådant sätt att gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut och att inte 

anspela på stereotyper och fördomar så att dessa sprids och förstärks. 

Undersökningen fann att kraven på journalistiken i de allra flesta fall uppfyllts. Enstaka 

artiklar visade brister när det kom till att i huvudsak vara beskrivande, att skilja på ren fakta 

och tolkningar och spekulationer, att skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter, att inte 
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dramatisera på ett sådant sätt att gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut och att inte 

anspela på stereotyper och fördomar så att dessa sprids och förstärks. Journalistiken tenderar 

emellertid att visa upp bristfällig källhantering i en ganska stor omfattning både när det 

kommer till kravet att ha två eller flera oberoende källor och att vara tydlig med vilka källor 

som använts. Av dessa två anses framför allt bristerna med källhänvisningen vara av större 

betydelse ur demokratisk synvinkel. Att det inte alltid finns två oberoende källor behöver i sig 

inte tyda på några omfattande demokratiska brister i journalistiken, så länge de övriga kraven 

uppfylls. Att undersökningen indikerar att källhänvisningen ibland är otydlig eller obefintlig 

innebär ett större problem. Den information som framställs ska kunna kontrolleras av den som 

mottar informationen, i synnerhet när informationen är avgörande för hela den politiska 

debattens fortsatta trovärdighet.  

6.2 Slutsatser 

Efter kärnkraftskatastrofen i Japan skapades genast en inhemsk debatt kring den svenska 

kärnkraftsfrågan. Media och i synnerhet journalistiken kommer att ha en övergripande 

kontroll över vilken information som presenteras och i förlängningen också över vilken typ av 

debatt som växer fram. Uppsatsen har strävat efter att förklara vilka demokratiska krav som 

begränsar denna kontroll och hur journalistiken i det här fallet förhållit sig till kraven. 

Resultatet indikerar att de demokratiska krav som i teorin ställs på journalistiken i hög grad 

uppfylls även i verklighetens journalistik. Det innebär i förlängningen att svensk 

aktualitetsjournalistik till största del verkar inom de demokratiska ramarna. 

Trots detta pekar undersökningen på tydliga brister när det gäller hanteringen av källor. 

Framför allt är det hällhänvisningen som är bristfällig, men journalistiken brister också när det 

gäller att ha minst två oberoende källor. För att bibehålla en aktualitetsjournalistik som är 

demokratiskt utvecklande måste journalistiken hantera källor på ett korrekt och transparent 

sätt, vilket alltså inte skett i tillräckligt hög utsträckning i det här fallet. 

6.3  Förslag till fortsatt forskning 

De demokratiska rättigheterna yttrande-, press- och tryckfrihet är en del vår demokratisyns 

fundament. Om journalistiken i allt högre grad separeras från både allmänheten och den 

politiska makten kan det innebära en förändring i vår demokratisyn och vår syn på media. 

Fortfarande finns enligt denna undersökning en demokratisyn i journalistiken som 
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överensstämmer med övriga delar av samhället. Det finns emellertid ingenting i denna 

undersökning som beskriver hur journalistikens arbetssätt har utvecklats över tid. En 

intressant vinkel inför fortsatt forskning vore följaktligen att se hur journalistiken förhållit sig 

till våra demokratiideal genom historien. Det behövs med andra ord fler forskningsbidrag som 

kartlägger kopplingen mellan journalistikens verkliga arbete och vårt demokratibegrepp för 

att kunna analysera dagens journalistik och dess demokratiförankring. 

En annan intressant forskningsvinkel vore att, som också nämndes i avsnitt 3 (s.11), studera 

svenska journalisters egna uppfattningar om demokratibegreppet och deras roll i demokratin. 

Journalister har ofta en idé om vilken uppgift de har i samhället, men hur ser de på den 

samhälleliga miljö de verkar i? Har journalisters syn på demokrati och deras roll i demokratin 

förändrats över tid och överensstämmer den generella demokratisynen hos journalister med 

synen på demokrati inom övriga politiska forum? Dessa frågeställningar är en intressant 

början på vidare forskning som kan bidra till en ökad kunskap om journalistikens roll i 

demokratin.  

6.4 Avslutande reflektioner  

Även om denna undersökning antyder att journalistiken i hög grad följer de demokratiska 

krav som ställs, förekommer samtidigt vissa fundamentala demokratiska brister. Är dessa 

brister något oroande? Är synen på journalistikens roll som informationsförmedlaren mellan 

makthavare och medborgare förlegad och är journalistiken istället en egen maktfaktor i sam-

hället? På senare tid har media kritiserats för att framföra en egen agenda. Går det att ha en 

fullgod demokrati med en journalistik som i allt högre grad har egna mål med sina framställ-

ningar? För att besvara dessa frågor krävs forskning på området. Forskning är viktigt av 

många olika anledningar. Men framför allt kan forskningen bidra till en medvetenhet om hur 

vårt nuvarande demokratibegrepp och vår syn på demokrati överensstämmer med verklighet-

en. Vid behov kan forskningen bidra till att uppdatera vår syn på demokrati om den är föråld-

rad och inte överensstämmer med verkligheten. Forskningen kan också ge oss en möjlighet att 

dra i nödbromsen om det visar sig att den verkliga samhällsstrukturen är på väg bort från de 

demokratiska grunder som samhället vilar på.  
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