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The ways of reaching out to the people to supply news are substantially increasing 
after the emerge of the Internet. Because of the Internet anyone can make their 
message heard. The Young Turks claims to be the largest online news show in the 
world and they have over 650 000 subscribers on Youtube. Therefore it is important 
to study how alternative media differs from more traditional media. 
This study focuses on alternative journalism on Youtube. The aim of this study is to 
identify the difference between the Youtube channel The Young Turks and CNN. 
The weight in the study lays in the ways the news is being presented. This study uses 
qualitative content from four news videos made by The Young Turks and four news 
videos made by CNN. This study focuses on the specific content in a few news 
videos rather than the overall content in several news videos. A dramatic analysis 
method is used to determine how the two media channels differ. 
The result shows that the news videos made by CNN used objectivity as a means to 
claim their professionalism more often than The Young Turks. CNN’s news 
reporting was also clearer in presenting sources, compared to The Young Turks. 
 
Keywords: The Young Turks, CNN, Youtube, Alternative media, Dramatic 
representation, Objectivity, Professionalism 
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1 Inledning 
I vår tid är internets spridning större än någonsin. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån 

har 94 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16 till 74 år tillgång till internetuppkoppling i 

hemmet och 80 procent använder internet i stort sett dagligen (SCB 2013). Enligt statistiken 

har också 80 procent använt internet för att titta på nyhetssajter och 34 procent har använt 

internet för att ladda upp material som de själva har skapat till en hemsida som är tillgänglig 

för andra. Enligt Internet World Stats använder drygt 34 procent av världens befolkning 

internet och internetanvändningen har ökat med drygt 566 procent sedan år 2000 (Internet 

World Stats, 2012). Enligt Reporters Without Borders finns det tolv länder som kategoriseras 

som fiender till internet, alltså länder vars styrande organ begränsar medborgarnas tillgång till 

internet. Förutom i dessa länder kan människor koppla upp sig till internet nästan var som 

helst. 

 

Jean Burgess, lektor i kreativ industri vid Queensland University of Technology, och 

journalisten Joshua Green skriver i boken Youtube – Digital media and society series (2009) 

om Youtubes växande påverkan. 2007 var Youtube den populäraste hemsidan för 

underhållning i Storbritannien, 37 procent av alla videoklipp som ses på internet i USA ser 

publiken på Youtube, 2008 hade Youtube 85 miljoner videoklipp och siffran har fortsatt växa 

(Burgess et al, 2009). Det finns således belägg för att kalla Youtube för en av de allra största 

hemsidorna för uppladdning och spridning av videoklipp.  

 

Sedan 2005 har Youtube utvecklats från en hemsida med möjlighet att ladda upp videoklipp 

till ett av världens, om inte viktigaste, så åtminstone största medium. Internet och Youtube har 

generellt gjort att fler människor kan göra sin röst hörd, utan att begränsas geografiskt. 

Nyheter som kanske aldrig skulle tas upp i till exempel svensk press kan få ett oerhört 

genomslag tack vare alla de möjligheter som finns för att dela med sig av artiklar, bilder och 

videor. 

 

Youtube är en ständigt växande plattform för spridning av information och åsikter. I USA har 

hemsidan blivit ett stort fenomen genom vilket ett flertal användare har blivit kända över stora 

delar av världen. Rebecca Black blev på kort tid internationellt känd med sin låt Friday, 

främst på grund av att många tyckte att låten var dålig (Dagens Nyheter, 2011). Även om 
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Rebecca Blacks kändisskap inte uppkom på grund av uppskattning så visar det på Youtubes 

genomslagskraft i vår tid. 

 

Medan Youtube får en allt viktigare roll är det intressant att se hur kvalitén på innehållet som 

distribueras genom mediet ser ut jämfört med det innehåll som produceras av de mer 

etablerade, tidigare enhälliga ägarna av medieutrymmet. 

 

1.1 Bakgrund 
Youtube, som främst baserar sitt innehåll på användargenererat material, har enligt sin egen 

statistik räckvidd till 39 länder och finns på 54 språk. År 2011 hade Youtube mer än en biljon 

visningar, varje minut laddas det upp 60 timmars videomaterial på hemsidan och varje månad 

överförs mer videomaterial till Youtube än vad de tre största tv-bolagen i USA har producerat 

på 60 år (Youtube, 2012). Det råder inga tvivel om att Youtube har en stor genomslagskraft. 

Det är därför viktigt att studera ett sådant område som når så många människor runt om i 

världen. 

 

Det finns självklart kändisar på Youtube som är kopplade till mer positiva associationer än 

tidigare nämna Rebecca Black. Dessa har dock ännu inte fått något större medialt utrymme i 

Sverige. Ett exempel på en framgångsrik youtube-kändis som omtalats i mer positiva ordalag 

är den nyhetsbaserade kanalen The Young Turks, som bland annat har blivit omskrivna i den 

Brittiska dagstidningen The Guardian (The Guardian, 2010-04-26). 

 

Hur mäts då popularitet på Youtube? Vilka klipp och vilka användare blir kända? Enligt Dr. 

Jin K. Kim, doktor i filosofi vid Plattsburgh University i delstaten New York, USA, präglas 

ett framgångsrikt och populärt klipp av många tittare, en positiv betygssättning, många 

favoritmarkeringar och antalet kommentarer. Ett lyckat klipp kan få flera miljoner visningar 

och ett överflöd av positiva betygssättningar (Kim, 2010). Dr. Jin K. Kim forskar bland annat 

i teorier om masskommunikation, kritik mot de nya medierna, social påverkan av medier och 

medielagar. 

 

En Youtube-kanal är en Youtube-användares personliga sida på Youtube. Det är där alla 

videoklipp som användaren lagt upp samlas och det är där användaren har möjlighet att göra 

en kort presentation av sig själv. Även kanalens popularitet kan mätas. Detta görs främst 
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genom antalet prenumeranter på kanalen, alltså hur många andra användare som följer 

användaren och som får upp denne användares videoklipp på sin förstasida. 

 

På Youtube finns flera olika sorters kanaler med olika inriktningar. The Young Turks (TYT) 

är en framgångsrik Youtube-kanal som är inriktad på nyhetsförmedling, politik och debatt. Vi 

är intresserade av att studera denna kanal. TYT har 427 691 prenumeranter och deras 

videoklipp har visats 865 763 845 gånger (Youtube, 2012). Det råder alltså inga tvivel om att 

TYT är populära och att de har en stor publik. Det är dock inte populariteten vi är intresserade 

av i vår studie, även om den till viss mån legitimerar vårt val av TYT som 

undersökningsobjekt. 

 

TYT grundandes i början av 2000-talet, bland annat av det nuvarande nyhetsankaret Cenk 

Uygur. TYT började som ett radioprogram som sändes via satellit. Nu för tiden sänder 

kanalen i videoformat på Youtube och genom kabelnätverket Current TV (www.ft.com) 

Current TV, som är en del av Current Media, är en progressiv amerikansk tv-kanal och även 

en av TYT:s samarbetspartners. Förutom samarbetet med Current TV är TYT en av 100 

kanaler som finansieras av Youtube själva, detta genom ett partnerskap.  

TYT:s har även en mindre inkomst genom samarbeten med olika företag, för vilka de säljer 

annonser. Även om annonsintäkterna i jämförelse med etablerade medier är låga – 2-3,5 

miljoner dollar per år (2012), så har de bara sedan 2011 mångdubblats. Dessutom är TYT:s 

produktionskostnader endast en bråkdel av dem hos de etablerade tv-medierna (www.ft.com) 

 

TYT beskriver sig själva som världens största internetbaserade nyhetsförmedlare. Namnet 

The Young Turks kommer från det engelska uttrycket ”young turk”. Uttrycket har två 

definitioner i The American Heritage Dictionary: 

1. En ung progressiv eller upprorisk medlem av en institution, rörelse eller politiskt parti. 

2. En ung person som gör uppror mot myndigheter eller samhälleliga förväntningar. 

(American Heritage Dictionary, 2012 & Tytnetwork, 2012) 

 

 
Figur 1.1: Antalet prenumeranter och videoklippsvisningar hos The Young Turks. (Figuren är en skrämavbild 

från Youtube, 2012-11-15). 

 

http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
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Vi har under undersökningens gång försökt att nå TYT via mejl utan att lyckas. 
 

I och med den nya formen av nyhetsvideor som uppkommit med internet börjar journalistiken 

genomgå en omdefinition när det gäller vad som är konventionellt och ”normalt” 

nyhetsinnehåll och format. Limor Peer, biträdande forskningsdirektör för samhälls- och 

politikstudier vid Yale University, och Thomas B. Ksiazek, assisterade professor i journalistik 

vid Villanova University, tar i artikeln Youtube and the challenge to journalism (2011) upp 

denna förändring. Peer et al (2011) menar att Youtube har skapat nya metoder för 

nyhetsproduktion och att traditionella nyhetsproducenter sannolikt kommer att ta efter dessa 

för att nå samma stora publik.  

 

Under 1900-talet kunde etermedierna i USA etablera en mängd metoder som kom att vägleda 

dem i deras arbete. Dessa metoder blev med tiden institutionaliserade och till slut blev de en 

rutin, vilket i sin tur skapade ett system med regler som styr journalistens arbete och 

standardiserar den slutliga produkten. Kvalitetsjournalistik blev synonymt med att följa dessa 

regler och att producera en produkt som levde upp till standarder som objektivitet, balans, 

opartiskhet och fördjupad rapportering. I och med att metoderna blev rutin blev också 

produktionen och produkterna allt mer homogena (Peer et al, 2011). 

 

Dessa standarder, som Peer et al (2011) kallar för ”traditionella standarder”, har gjort att en 

produkt kunnat räknas som bra tv-journalistik och de säkrades i och med uteslutandet av 

utomstående. Så länge tv-producenterna hade kontroll över den egna produktionen och 

marknaden fungerade formeln: nyhetsvideor levde upp till en professionell standard och 

publiken konsumerade produkten (Peer et al, 2011). 

 

I dag står dock nyhetsorganisationerna inför följande problem: den större mängden av de 

videor som ses av publiken ses inte på respektive hemsida, utan på hemsidor för videodelning, 

till exempel Youtube. Detta har lett till en decentralisering av nyhetsproduktionen och 

spridningen av produkten, vilket har gjort att nyheter nu är mer tillgängliga för publiken. 

Vidare har den tidigare kontrollen av nyheter på tv blivit till ett digitalt överflöd på internet, 

vilket har gjort att fler aktörer än någonsin nu är inblandade i både produktionen och 

spridningen av nyheter (Peer et al, 2011). 
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Peer et al (2011) menar att denna demokratisering av nyhetsskapande har en direkt effekt på 

nyhetsproduktionen när det gäller dess överensstämmande med de traditionella metoderna. 

Denna utveckling inkräktar på den professionella journalistikens kontroll och äventyrar den 

mest definierande egenskapen för alla professioner, nämligen uteslutandet av utomstående 

(Peer et al, 2011). 

 

Det är i det här medieklimatet som etablerade nyhetsorganisationer nu kämpar för att fortsatt 

vara relevanta för sin publik. Nyhetsvideor på internet är i dag en central del i 

medieföretagens ansträngning för att locka publik. Journalister förväntas behärska nya 

färdigheter och hänga med i trender, nyhetsrummet står inför tekniska och organisatoriska 

krav som uppmanar till användandet av videor och de etablerade, institutionaliserade 

metoderna för skapandet av nyhetsvideor kanske inte är den bästa utgångspunkten för att 

skapa lyckade videor på internet (Peer et al, 2011). 

 

Peer et al (2011) menar att publiken har helt olika preferenser för vad som är bra nyhetsvideor 

på internet och på tv. I dag handlar det inte bara om hur snyggt, professionellt eller 

välproducerat nyhetsinnehållet är, utan snarare om hur relevant, användbart och engagerande 

det är för publiken. De här effekterna av ny teknik i nyhetsberättandet på internet, menar Peer 

et al (2011), kräver en omdefinition av vad som är konventionellt och ”normalt” i vardaglig 

journalistikpraxis och vad som är acceptabla och igenkännliga nyheter. 
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2 Syfte 
Vi vill undersöka hur Youtube-kanalen The Young Turks (TYT) rapporterar om nyheter och 

hur det kan skilja sig från ett mer traditionellt medium som tv-kanalen CNN:s rapportering i 

videoformat på internet. Vi väljer att utgå från TYT därför att de är en av de största 

nyhetsbaserade kanalerna på Youtube. Vi har valt CNN eftersom det är ett av de mest 

etablerade tv-medierna i USA. 

 

I undersökningen studerar vi ett antal videoklipp från TYT och CNN. Vårt urval av 

videoklipp gör vi strategiskt för att kunna analysera varje klipp mer ingående. Vi kommer att 

definiera vad som är typiskt för TYT respektive CNN och därefter analyserar och jämför vi 

klippen utifrån en dramatisk analysmetod. Vårt urval av videoklipp består av nyheter som 

behandlar händelser i USA. I valet av nyhetsklipp att studera önskade vi täcka olika typer av 

händelser, både sådant som värderas högt och sådant som värderas lågt inom journalistiken. 

Urvalet består därför av följande händelser: en tågolycka i New Yorks tunnelbana med 

efterföljande diskussion om publicering av bilder från olyckan, en otrohetsskandal med en 

högt uppsatt general inblandad, ett mord och självmord utfört av en känd amerikansk 

fotbollsspelare och slutligen rasistiska uttalanden om Obama på det sociala nätverket Twitter. 

Syftet med att välja så pass spridda händelser är för att täcka in både sådant som TYT 

vanligen rapporterar om (lättare nyheter och åsiktsbaserade nyheter) och sådant som 

kännetecknar CNN:s sätt att rapportera (ingående och detaljerad rapportering om större 

händelser). En vital del i valet av händelser var också att både CNN och TYT skulle ha 

rapporterat om händelsen i fråga. 

Vårt mål med studien är att definiera de potentiella skillnader och likheter som kan finnas 

mellan TYT:s och CNN. Vi vill på så sätt se hur de två olika medierna arbetar med att 

förmedla nyheter. 

 

Forskningen kring alternativa medier och medier baserade på internet är något tunn. Det finns 

flera områden att täcka och det finns få studier inom samtliga. Vårt syfte är att bidra till att 

forskningen kring internetbaserad journalistik och alternativ journalistik blir lite större och 

mer uppmärksammad. Atton (2009) menar att forskningen om alternativ journalistik främst 

fokuserat på de alternativa mediernas politiska agenda och deras kamp för att stärka 

medborgarna. Det finns flera andra områden inom den alternativa journalistiken där det 

saknas forskning (Atton, 2009). 
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Vår studie bidrar till att utöka förståelsen om hur alternativa medier fungerar på internet och 

hur alternativa medier skiljer sig från mer traditionella medier. Studie syftar till att utöka 

forskningen kring internetbaserade medier.   

Den här uppsatsen fokuserar på en djupgående förståelse av ett fåtal nyhetsrapporteringar 

gjorda av ett alternativt medium där vi undersöker innehållet i rapporteringen. Vi analyserar 

hur nyhetsrapporteringen i ett alternativt medium ser ut i fyra videoklipp och jämför det med 

hur nyhetsrapporteringen i ett etablerat medium ser ut i fyra videoklipp. 

 

I stort syftar denna undersökning till att ta reda på hur alternativa medier skiljer sig från 

etablerade medier. Det är en viktig studie då de alternativa medierna blir att fler i takt med att 

internet växer och blir en mer självklar del i människors vardag. Det finns lite forskning sedan 

tidigare kring alternativa medier på internet och därför är det också viktigt att det görs fler 

studier i området. De flesta etablerade medier har en grundtanke kring objektivitet där de 

försöker hålla sig så neutrala och opartiska som möjligt. De har också en lång tradition som 

till viss del styr hur deras arbetssätt, vilket inte gäller de yngre alternativa medierna.  

Eftersom de alternativa medierna ofta är nya och unga samt sällan har journalister med grund 

i en journalistisk utbildning så borde deras arbetssätt onekligen se annorlunda ut. Det är 

viktigt att veta vad som är annorlunda och hur det i ett större perspektiv kommer att påverka 

hur alla typer av medier förmedlar nyheter i framtiden.  

 

2.1 Avgränsningar 
Till en början hade vi för avsikt att både undersöka mediernas innehåll och publikens 

uppfattning av detta innehåll samt publikens interaktion med medierna. Det senare skulle i så 

fall genomföras genom en studie av kommentarerna till varje enskilt videoklipp. Vi har dock 

valt att varken studera publikens uppfattning eller interaktion med medierna i fråga. Detta 

beslut grundar sig främst på tidsbristen. Vi skulle få svårt att både hinna genomföra den 

kvalitativa analysen av mediernas innehåll och undersökningarna om publiken under den tid 

vi fått att tillgå. Tidigare ville vi även studera textens disposition utifrån en mer klassisk 

retorikanalys. Denna analys var tänkt att besvara om texterna innehöll de klassiska delarna: 

intresseväckande inledning, tes, bakgrundsförteckning, argumentation och sammanfattning 

(Ekström et al, 2000). Dock visade sig Nermans modell för en dramatisk analys (1973) vara 

mer användbar och relevant för vår frågeställning än vad en klassisk retorikanalys skulle vara.  
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2.2 Frågeställning 
Vi har formulerat vår övergripande forskningsfråga enligt följande: 

Hur skiljer sig TYT:s och CNN:s nyhetsrapportering åt beträffande objektivitet och 

professionalitet? 

 

För att på ett tydligt sätt kunna operationalisera vår övergripande forskningsfråga krävs det att 

vi redogör för våra teoretiska referensramar. Därför kommer vi nu att övergå till teorikapitlet. 

På sidan 21 kommer vi sedan att återkomma till operationaliseringen av vår övergripande 

forskningsfråga. 
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3 Teori 
I den teoretiska delen av vår undersökning har vi valt att fokusera på tre områden: 

medborgarjournalistik, professionalitet och objektivitet. Främst befinner sig vår undersökning 

i diskussionen mellan vad som är professionell och icke professionell journalistik, vad som 

avgränsar dessa två och skillnaderna där emellan. Både i frågan om professionell journalistik 

och nya alternativa medier har objektivitet blivit ett centralt område i försöket att definiera 

och urskilja de två.  Därför blir alla tre områden centrala i vår undersökning, då vi ska jämföra 

rapporteringen mellan två skilda typer av medier, ett etablerat och ett alternativt.  

 

Objektivitet har länge varit starkt förknippat med idén om professionell journalistik. Likaså 

menar många forskare att journalister hävdat sin professionalitet genom objektiviteten som 

norm. Även när nya medier, vilka bryter mot denna norm, dyker upp och tar en plats bredvid 

de tidigare etablerade, så blir ämnet påtagligt och det är därför viktigt att ta upp i vår 

undersökning. 

 

3.1 Alternativ journalistik och medborgarjournalistik 
Mycket av den forskning som har gjorts kring medborgarjournalistik fokuserar på politiska, 

radikala projekt, ämnade att påverka och ge en social förändring. Detta har med olika 

definitioner bland annat kallats medborgarjournalistik, radikal media och demokratisk media. 

 

Chris Atton, professor i media och kultur vid Napier University i Edinburgh, skriver i artikeln 

Alternative and Citizen Journalism i The Handbook of Journalism Studies (2009) att det inte 

bara är sociala relationer som kan omvandlas, utan även medieformerna i sig, både diskursivt, 

visuellt och distributivt. Även föreställningar om professionalitet och expertis kan omvandlas. 

Därför använder Atton (2009) begreppen alternativ journalistik och alternativa medier för att 

inte begränsas till det tidigare. Genom Attons (2009) val av begrepp menar han att vi även 

kan innefatta kulturell journalistik som fanzines och journalistik publicerad av individer, så 

som bloggar.  

 

Journalistik som produceras utanför de etablerade nyhetsorganisationerna kallas även 

amatörjournalistik. Trots de olika definitionerna (medborgarjournalistik, demokratisk media, 

radikal media etc.) och de olika bakomliggande ideologiska perspektiven, delar de alla den 

gemensamma grunden i just amatörskap (Atton, 2009).  
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Atton (2009) menar att alternativa medier måste vara tillgänglig för ”vanligt” folk utan att 

professionell träning och stort kapital är nödvändigt. Den måste också utövas på andra platser 

än i etablerade medieinstitutioner eller liknande system (Atton, 2009). Även om den 

alternativa journalistiken står utanför dessa konventioner menar Atton (2009) att den genom 

detta inte automatiskt blir självständig eller opåverkad:  

 

”Amateur media practices are always embedded in everyday 

life practices; they are therefore already located in broader political, economic, social 

and cultural contexts” (Atton, 2009:267). 

 

Vad Atton (2009) menar är att utövaren, på grund av de vardagliga rutiner som hela tiden 

finns kring produktionen av amatörmedia, redan befinner inom en viss politisk, ekonomisk, 

social och kulturell kontext. Självständig eller inte utmanar ändå den alternativa journalistiken 

de etablerade medierna. Dels genom att konstruera en verklighet som motsätter sig deras 

konventioner och dels genom att i själva produktionen bestrida den annars institutionella och 

professionella mediamakten (Atton, 2009). 

 

I alternativa medier förändras även hierarkin för tillträdet i medierna. Etablerade 

nyhetsmedier förlitar sig generellt på officiella källor både som talesmän för organisationer 

och institutioner och som expertkommentatorer av nyhetshändelser. Denna elit får definiera 

såväl nyhetsvärden som nyhetsagendan. De ”vanliga” människor som tidigare saknat 

tillräcklig social och politisk makt för att anses vara värdiga källor får i alternativa medier 

göra sin röst hörd, vilket utmanar en etablerad källpraxis. Dessa röster förflyttas på så sätt från 

botten till toppen av hierarkin och ”vanliga” människor erkänns som experter i sina egna liv 

(Atton, 2009).  

 

Atton (2009) menar att det kan finnas ett problem i att betrakta utövare av alternativa medier 

som journalister. Genom att göra detta kritiserar man samtidigt den professionella 

journalistikens etik, normer och rutiner (Atton, 2009). Samtidigt kan den journalistiska 

yrkeskretsen ha sina egna skäl till att inte vilja betrakta utövarna som journalister. Detta 

menar Atton (2009) skulle kunna bero på påståendet att det bara är inom professionaliserade 

och institutionaliserade mediestrukturer som journalister kan verka. Dessa strukturer sätter 

gränser för vad som ska betraktas som nyheter, metoder för nyhetsförmedling, beslut om vem 
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som skriver sådana nyheter och hur de presenteras.  Alternativa medieproducenter utmanar 

denna ordning. Den professionella journalistikens normativa ideal betonar nyheters faktiska 

karaktär. Det baseras på den journalistiska normen om objektivitet och antagande att det finns 

”fakta” som går att identifiera exakt och utan fördomar. Den alternativa journalistikens 

normativa ideal menar motsatsen: att rapportering alltid är bundet med värderingar 

(personliga, professionella, institutionella) och att det därför är omöjligt att skilja fakta från 

värderingar.  

 

3.2 Objektivitet 
Andrew Calcutt, föreläsare i journalistik vid University of East London och Philip Hammond, 

fakultetmedlem i Center for Media and Culture Research vid London South Bank University, 

(2011) menar att objektivitet är en komplex idé som används för att referera till åtminstone tre 

tydligare idéer. Den första och mest primära är den om ett engagemang för sanningen – 

”commitment to truthfulness” (Calcutt et al, 2011:98). Detta ska journalisten uppnå genom att 

rapportera sakligt korrekt information. Den andra idén handlar om neutralitet i betydelsen 

ärlighet och balans. Journalisten ska sträva efter att vara opartisk och fördomsfri i 

rapporteringsprocessen och, där det finns motstridiga tolkningar av en händelse, presentera 

olika synsätt på ett rättvist sätt. Den tredje och sista idén handlar också den om neutralitet, 

men då i betydelsen att journalisten ska göra ett känslomässigt avståndstagande. Han ska ha 

ett opartiskt förhållningssätt som skiljer fakta från kommentarer och samtidigt tillåter 

nyhetspubliken att själva bilda sig en uppfattning, snarare än att erbjudas journalistens eget 

svar (Calcutt et al, 2011). 

Sammanfattat ska journalister vara opartiska och neutrala så att deras egna känslomässiga 

reaktioner och politiska tillhörigheter inte kommer i vägen för en sanningsenlig rapportering. 

Dessa tre normativa ideal som journalister traditionellt eftersträvar (sanning, ärlighet och 

känslomässigt avståndstagande) verkar enligt många kritiker vara omöjliga att uppnå på grund 

av mänskliga tillkortakommanden (Calcutt et al, 2011). 

 

Gaye Tuchman, professor i sociologi vid University of Connecticut, kritiserar objektiviteten i 

artikeln Objectivitity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen’s Notions of 

Objectivity (1972). Hon menar att den snarare fungerar som en strategisk ritual. Enligt 

Tuchman (1972) beror detta på att de rutinmässiga metoder som associeras med objektivitet 

knappt eller inte alls har någon betydelse för det mål som eftersträvas. Ett exempel på en 
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sådan metod är användningen av citattecken, vilken gör att journalisten kan avlägsna sig själv 

från texten och låta fakta tala (Tuchman, 1972). Tuchman (1972) menar dock att journalister i 

sådana fall, genom att välja intervjuperson och vilka citat som ska användas, förmedlar sin 

egen åsikt eller vinkel på texten samtidigt som de undviker att uttryckligen uttala sig. Denna 

typ av ritualer är ”strategiska” eftersom de utformats för att skydda journalisten från 

anklagelser om partiskhet, snarare än för att uppnå objektivitet (Tuchman, 1972). Tuchman 

(1972) menar att journalister genom dessa ritualer gör ett anspråk på objektiviteten, ett 

begrepp som återkommer i diskussionen om professionalitet.  

 

Även om objektiviteten har kritiserats och setts som omöjlig att uppnå (Calcutt et al, 2011) 

kan vi i vår analys ta reda på i vilken grad journalisterna hävdar sin professionalitet genom att 

göra anspråk på objektiviteten, eller om de helt eller delvis tar avstånd från denna traditionella 

norm. 

 

3.2.1 Sanningen och förtroendet till journalistiken 
I boken The Elements of Journalism (2007) tar Bill Kovach och Tom Rosenstiel upp 

grunderna i journalistiken. Bland annat behandlar de ämnet sanning – den del av objektivitet 

som ses som överordnad (Calcutt et al, 2011). Kovach et al (2007) talar om hur ämnet har 

förändrats och hur journalister bör förhålla sig till sanning. De menar att journalister har 

misslyckats med att förklara hur de gör när de får fram sanningsenlig information, vilket har 

lett till att medborgarnas förtroende för journalistkåren har sjunkit. 

Kovach et al (2007) menar att i och med att information finns mer lättillgänglig och i större 

mängd blir det svårare att avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Paradoxalt nog blir 

det alltså svårare att få sann kunskap när det finns mer information att hämta (Kovach et al, 

2007). Människor måste gå igenom mer information för att få ordning i sin världsbild. 

Kovach et al (2007) medger att kunskapen blir djupare och bättre men inte bredare, utan 

tvärtom, mer specialiserad.  

 

”[…] when the media becomes a background noise, our capacity to focus is 

dimished. It becomes more difficult to rise above the din” (Kovach et al, 

2007:48). 
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Enligt Kovach et al förklarar dessa faktorer varför den nya partiska journalistiken av vår tid är 

mer eftertraktad av vissa publiker i dag. Det gör saker och ting enklare. Det är ett sätt att 

skapa ordning i en allt mer förvirrande värld (Kovach et al, 2007). 

 

Det här gör att journalister står inför en större utmaning och behovet av att journalister får 

sina fakta rätt ökar. Kovach et al (2007) menar att detta är grunden för allt annat inom 

journalistiken. Ju mer tolkning nyheter innehåller, desto större blir disharmonin. Detta leder 

till att nyheterna avviker mot mjukare nivåer av sanning, de nivåer som måste vara en del av 

utsorterings-processen efter att fakta har blivit fastställda. Det är ett misstag att skynda till det 

tolkande stadiet innan man sorterat ut det som faktiskt har hänt (Kovach et al, 2007). 

Istället för att skynda sig att lägga till bakgrund och tolkningar, menar Kovach et al (2007), så 

måste media koncentrera sig på slutsatser och bekräftelser. Rykten insinuationer och det 

oviktiga måste sållas ut och koncentrationen ska istället ligga på det som är sant och viktigt i 

berättelsen (Kovach et al, 2007). 

 

3.3 Professionalitet 
Forskningen kring professioner – i motsats till yrken – har främst genomförts inom 

sociologin. En profession har, enkelt uttryckt, definierats som en grupp som omvandlat sina 

kunskaper och färdigheter till socialt och ekonomiskt kapital. Tidigare var forskningen främst 

fokuserad på yrkesmässiga egenskaperna och huruvida dessa gjorde yrket till en profession 

eller inte. Men under 1970-talet frångick man frågan om dessa egenskaper och började istället 

undersöka den kamp yrkesgrupper genomgick för att omvandla yrket till en profession och sig 

själva till professionella människor. Om detta skriver Michael Schudson och Chris Anderson i 

artikeln Objectivity, professionalism, and truth seeking in journalism i The handbook of 

journalism studies (2009). 

 

Sociologen Magali Sarfatti Larson, filosofie doktor vid Berkeley University och professor vid 

University of Urbino, skriver i The Rise of Professionalism: a sociological analysis (1977) 

om professionalism som en sociologisk konstruktion. I denna konstruktion ses vissa 

yrkesgrupper som innehavare av särskild makt och auktoritet (1977). Sarfatti Larson menar 

alltså att professioner varken existerar naturligt eller att de bär på några socialt funktionella 

egenskaper, så som en yrkesgrupp gör. Hon menar att det handlar om ett kollektiv av sociala 

aktörer som försöker omvandla resurser som kunskap och kompetens till sociala och 
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ekonomiska belöningar (Sarfatti Larson, 1977).  

 

Sarfatti Larson talar också om en yrkesgrupps självbestämmande som en central premiss för 

alla professioner. Detta innebär att en professions medlemmar måste ha ett självbestämmande 

över gruppens handlingar och beteende. Professionen som grupp kräver en slags ensamrätt för 

bestämmandet om huruvida dess medlemmar har betett sig korrekt eller inte, samt för att 

kunna genomföra sanktioner mot de som inte har gjort det (Sarfatti Larson, 1977). 

 

Alla professioner har sina egna normer och gör anspråk på självbestämmandet över hur dessa 

uttrycks och antas. I artikeln Contested Autonomy (2007) undersöker Jane B. Singer hur de 

journalistiska normerna utmanas i dagens medieklimat. Genom ”the Journalistʼs Creed” – den 

första, allmänt vedertagna journalistiska etikkoden i USA – deklarerades journalistik i början 

på 1900-talet för första gången som en profession i landet. I denna förklarades bland annat att 

journalistiken skulle ha tillit från allmänheten. En journalist skulle enbart skriva sanningen, 

baserad på klart tänkande, klara påståenden, noggrannhet och ärlighet (Singer, 2007). Särskilt 

objektivitet har varit en viktig norm inom journalistiken och har inom medievetenskap och 

bland journalistforskare fått en stark koppling till professionalism (Schudson, et al 2008). 

Walter Lippmann har varit en av de mest framstående förespråkarna för objektivitet som 

ideal. Lippmann uppmanade journalister att stärka sin professionalism genom att göra anspråk 

på just objektiviteten. Länken däremellan blev accepterad inom yrkesgruppen i form av en 

slags yrkesmässig ideolog (Schudson, et al, 2008). 

 

I stort blir alltså journalistisk objektivitet både en yrkesmässig norm och en del i den större 

kampen för professionell behörighet. Genom denna yrkesmässiga kamp försöker journalister 

monopolisera en form av journalistisk expertis, vilken är uppbyggd av en rad journalistiska 

metoder, däribland anspråket på den professionella objektiviteten (Schudson, et al, 2008). 

Dock uppstår en problematik när man talar om journalistisk expertis inom den sociologiska 

analysen av en profession, menar Schudson et al (2008). De hänvisar till Andrew Abbott som 

definierar professioner som exklusiva grupper som tillämpar abstrakt kunskap. I och med 

internet-journalistikens framfart blir större delar av den journalistiska professionen allt mindre 

exklusiv. Journalistiska kunskaper kan inte heller beskrivas som abstrakta (Schudson, et al, 

2008). Journalistiken gör anspråk på förmågan att kunna välja ut, förmedla och tolka de 

aspekter av verkligheten som är mest relevanta för allmänheten. Samtidigt konstaterar 

Schudson et al (2008) att de flesta journalister inte är experter utan generalister som ställer 
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frågor. Detta menar Schudson et al (2008) hjälper oss att ”omedelbart se vad det är som gör 

journalistiken till en sociologiskt oregelbunden profession” (2008:96). 

 

Det kan alltså vara svårt att definiera journalistik som en profession i dag, liksom att dra 

gränsen mellan vilka som är amatörjournalister och vilka som är professionella. Genom 

framkomsten av internet som nyhetsmedium har den tidigare gränsdragningen alltmer suddats 

ut och den tidigare tydliga relationen mellan sändare och mottagare, producent och publik har 

blivit av ett mer flytande slag (Burnett och Marshall, 2003) när miljontals människor har 

upptäckt och börjat utnyttja möjligheterna att uttrycka sig själva på internet (Singer, 2007). 

Detta gäller särskilt nyheter i videoformat. Anledningen är att internet-publiken, på till 

exempel Youtube, inte bara konsumerar videor, de skapar också dem (Peer och Ksiazek, 

2011). Dessa amatörer blir således både publik, genom nyheterna de tar del av från andra 

källor; och producenter genom sina egna kanaler.  

 

Schudson et al (2008) menar att vi med fördel kan se gränsen mellan professionell och icke-

professionell journalistik som en bred, vagt definierad gränszon, bestående av växande 

hybrider, skiftande sociala yrkesmässiga roller och expertisnätverk. Sättet på vilket man 

tidigare har kunnat definiera professionell journalistik; genom dess normativa metoder som 

engagemang för sanningen, transparens och objektivitet (Singer, 2007), blir svårt att applicera 

på journalistiken på internet.  

 

Svårigheten, som Schudson och Anderson (2008) nämner när det gäller att konceptualisera 

bloggar i jämförelse med journalistiskt material gäller även videojournalistiken. I och med 

denna svårighet i att bedöma vad som är professionellt eller inte vill vi fokusera på huruvida 

de två typerna av nyhetskanaler förhåller sig till objektiviteten, som har varit starkt kopplad 

till journalistiken som profession. 

 

3.4 Tidigare forskning 
Liksom vi tidigare nämnt finns det lite forskning kring området internetjournalistik och i 

synnerhet kring videojournalistik på internet. Nedan presenterar vi en studie som behandlar 

innehålls- och produktionskvalitén i videor på Youtube. 
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3.4.1 Youtube and the challenge to journalism (2011)  
Studien är gjord av Limor Peer, biträdande forskningsdirektör för samhälls- och politikstudier 

vid Yale University, och Thomas B. Ksiazek, assisterande professor i journalistik vid 

Villanova University.  

 

Studien tar upp ritualiserade journalistiska metoder, vilka styr produktionen av 

nyhetsinnehåll, och författarna analyserar dessa metoder i videor på Youtube. Författarna vill 

undersöka om denna nya form av videojournalistik skiljer sig från traditionella standarder, 

och detta gör de genom att genomföra en kvantitativ innehållsanalys av 882 videor på 

Youtube. Analysen visar att lyckade videor på Youtube följer de flesta traditionella standarder 

när det kommer till produktionselement, men att de uppvisar en mer avslappnad standard när 

det kommer till deras innehåll. Exempelvis är innehållet inte, så som tidigare, starkt förankrat 

i en traditionell praxis vad gäller användningen av källor och opartiskhet. Analysen ger också 

intressanta resultat vad gäller populariteten bland videoklippen. Avvikelser från 

kvalitetsjournalistik, särskilt objektivitetsnormen, gör att videoklippen får ett högre antal 

tittare, medan ett fasthållande vid traditionella produktionsstandarder inte påverkar 

populariteten alls.  

 

Med hjälp av resultaten diskuteras sedan möjligheten för en ny uppsättning 

institutionaliserade metoder och vad dessa kan komma att innebära för den framtida 

journalistiken. Författarna menar att uppbrottet från traditionella innehållsstandarder, särskilt 

när det kommer till opartiskhet, visar på att dessa standarder är mindre viktiga för 

konsumenterna än vad de är för de professionella journalisterna. De menar också att de kan se 

att konsumenterna inte prioriterar objektivitet lika högt. Detta argumenterar de för genom att 

peka på den stora mängden videor på Youtube som från början producerats för tv. Författarna 

menar att skaparna av dessa videor fortfarande strävar efter att hålla en traditionell 

innehållsstandard medan konsumenterna verkar föredra videor som bryter mot traditionen.  

 

I sin diskussion pekar författarna framförallt på tre utmaningar för den framtida 

journalistiken, vilka uppstår genom den nya typen av nyhetsvideor på internet.  

Dels är det en utmaning för traditionen av objektivitet inom journalistiken: antingen fortsätter 

journalister att presentera nyheter objektivt, trots det överflöd av nyhetsinnehåll som finns 

tillgängligt för publiken dygnet runt, eller så börjar journalisterna möta publikens krav genom 
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att producera mer nyheter medan man åsidosätter objektiviteten. Den andra utmaningen har 

att göra med att konsumenterna blir allt mer involverade i nyhetsproduktionen. Detta leder till 

en ökning av partiska nyheter vilket författarna tror kan öka trycket på nyhetsorganisationer 

att svara. Den tredje utmaningen som författarna tar upp handlar om att professionellt skapade 

nyheter som bryter mot objektivitetsnormen är mer populära än de som håller fast vid 

normen. Detta innebär att nyhetsindustrin måste ta till sig förändringen på nyhetsmarknaden 

för att överhuvudtaget kunna behålla sin avgörande roll. Dessutom måste 

journalistutbildningar se över hur de lär ut till sina studenter, detta för att kunna fortsätta vara 

relevanta. 

 

3.5 Operationalisering av forskningsfrågan 
För att kunna svara på vår övergripande forskningsfråga har vi med vårt teorikapitel som 

bakgrund formulerat fem underordnade frågor. Liksom vi kan läsa i teorikapitlet så är 

kopplingen mellan objektivitet och professionalitet ständigt återkommande. Användningen av 

objektivitet ses inom journalistik som ett sätt att hävda sin professionalitet. Objektiviteten är i 

sig omöjlig att till hundra procent uppnå och därför ses den av många journalister som en 

strävan snarare än ett mål. Men den blir alltså samtidigt ett sätt att dra gränsen mellan 

professionell och icke professionell journalistik. Samtidigt som denna gräns blir allt mindre 

tydlig så blir också medier som inte strävar efter en objektiv rapportering allt populärare hos 

publiken. Vi vill därför se hur våra två nyhetsmedier förhåller sig till objektiviteten.  

 

Operationaliseringen av vår forskningsfråga har till stor del baserats i Bengt Nermans tankar 

om den dramatiska framställningen av nyheter (1973). Nerman (1973) tar bland annat upp 

mediernas sätt att framställa aktörer, författarens och publikens roll samt hur nyhetsmedier för 

in egna åsikter och tolkningar i nyhetsförmedlingen. Nerman (1973) menar att detta är viktiga 

element att undersöka för att analysera ett nyhetsmediums sätt att framställa nyheter. 

Den dramatiska framställningen ser olika ut beroende på vilket medium som rapporterar om 

en händelse, och de här frågorna blir då viktiga indikatorer när man vill se hur ett 

nyhetsmedium förhåller sig till objektiviteten – och på så sätt också hävdandet av 

professionalitet– i sin nyhetsrapportering. 

 
• Hur skiljer sig TYT och CNN åt beträffande ställningstagande gentemot handling och 

aktör? 
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• Framställs aktörerna positivt, negativt eller neutralt i TYT:s och CNN:s 

nyhetsrapportering? 

• Vilken roll tar nyhetsankaret i TYT:s respektive CNN:s nyhetsrapportering? 

Auktoritet, åsiktsguide, informationskälla, underhållare och/eller stämningssättare? 

• Har publiken en fri roll eller tilldelas de en roll av respektive nyhetsankaret (passiva 

betraktare eller sympatisörer)? 

• På vilket sätt skiljer sig TYT:s nyhetsrapportering från CNN:s nyhetsrapportering 

gällande egna åsikter och tolkningar? 

 

Dessa frågor om de två nyhetsmedierna kan alla underordnas frågan om i vilken grad de två 

använder objektivitet och på så sätt hävdar sin professionalitet. Sammantaget ger de oss en 

tydlig bild av de två mediernas sätt att rapportera och vi kommer då att kunna dra slutsatser 

om hur de förhåller sig till objektiviteten som ett sätt att hävda sin professionalitet. 
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4 Metod 
Nedan presenterar vi vårt val av metod för undersökningen, vi presenterar mer detaljerat det 

empiriska urvalet samt beskriver undersökningens genomförande. Kritik mot vårt val av 

metod och mot genomförandet återkommer vi till i slutdiskussionen.  

 
4.1 Val av metod 
Vi letade länge efter en metod som skulle passa vår studie och sökte oss främst till retoriska 

analysmetoder. Många rörde vid det vi var ute efter men passade inte undersökningen 

tillräckligt väl. Vi övervägde att bygga en metod med hjälp av delar av andra metoder men 

kände oss osäkra på om vi verkligen klarade av ett sådant arbete. Till slut fann vi en metod 

som vi ansåg passade vårt syfte. 

 

Metoden vi har valt att använda oss av är Nermans (1973) dramatiska analysmetod. Metoden 

passar vår undersökning då den dels är gjord för en kvalitativ undersökning och dels då 

metoden på ett effektivt sätt kan användas för att se om ett medium har en nyanserad eller 

schabloniserad nyhetsförmedling. Metoden tar bland annat upp mediernas sätt att framställa 

aktörer, författaren och publikens roll samt hur nyhetsmedier för in egna åsikter och 

tolkningar i nyhetsförmedlingen – aspekter som alla kan kopplas till nyhetsmediets 

objektivitet.  

 

Vi valde denna för att få fram varje mediums karaktäristiska och institutionaliserade skrivsätt. 

Den dramatiska analysmetoden tar sikte på massmediernas tendens att uppfatta och gestalta 

världen dramatiskt.  

 

I utformningen av vår metod har vi även influerats av Birgitte Mrals (2000) tankar om retorik 

i massmedier. Birgitte Mral skriver i Metoder i kommunikationsvetenskap (2000, red Ekström 

& Larsson) om hur nyheter påverkas av nyhetsredaktioners val. Mral menar att nyheter är en 

del av sin samtid, vilken i sin tur påverkas av historiska, sociala och politiska värderingar. De 

nyheter som presenteras är alltid ett urval och den enskilde nyhetsreportern gör således ett val 

av vad som ska rapporteras och vad som inte ska rapporteras. Reportern måste även tänka på 

vissa restriktioner. Några exempel som Mral (2000) tar upp är tryckfrihetsregler, 

spaltutrymme eller sändningstid. Detta är också något som Bengt Nerman skriver om i boken 

Massmedieretoriken (1973). 
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Journalistiska texter, eller nyhetsrapportering, skapas i en redaktionell ram av konventioner 

och normer. Ramarna bestämmer utseendet av texten. Eftersom konventionerna och normerna 

inte är desamma på olika nyhetsredaktioner skapas också olika världsbilder beroende på de 

redaktionella skillnaderna (Nerman, 1973). 

 

”Texten erbjuder sålunda en verklighetsbild som inte är verkligheten men som mer 

eller mindre påtagligt pekar mot den värld vi faktiskt har att dela.” (Nerman 1973:37) 

 

Birgitte Mral (2000) tar upp fyra punkter som en vägledning till förståelse för hur retoriken 

används inom massmedier. Mral menar att retoriken inom media har som mål att bjuda in 

läsaren att få samma världsuppfattning som skribenten erbjuder i texten. Enligt Mral är 

retoriken i massmedia uppbyggd på följande vis: 

 

• Ett uttalande om den existerande verkligheten (skribenten berättar något). 

• En vilje- och känsloyttring från den skrivandes sida (han visar sig, tar ställning). 

• Ett försök att röra vid, att peta på läsaren-lyssnaren och att få honom att känna och 

handla. 

• En invitation till läsaren, ett erbjudande att dela denna värld, detta rum. 

Alla dessa punkter sägs samtidigt i texten och det är därför viktigt att veta vilken av dessa 

punkter som är mest framträdande i ett bestämt fall (Mral, 2000). 

De bilder som journalistiska texter framställer av verkligheten har sällan grundats i en väl 

genomförd analys. På grund av detta är det rimligt att tala om schablonbilder i medierna, 

menar Nerman (1973). Att nyheter produceras för en stor publik gör också att medierna inte 

kan arbeta utan att skapa schablonbilder av verkligheten. Schablonbilderna är dessutom 

viktiga för att samhället ska fungera (Nerman, 1973). 

 

”[...]det skulle bli för mödosamt att varje gång identifiera sig själv på nytt, d.v.s. leta 

fatt på en ny bild av sig själv och av världen, acceptera den och stiga in i den.” 

(Nerman 1973:38) 
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Enligt Nerman (1973) bevittnar vi som publik en teaterföreställning som utgörs av och äger 

rum i texten där mediet (journalisten) är författare och regissör. I denna föreställning är också 

vi som publik närvarande på olika sätt. Föreställningen har en handling och en scen där 

aktörer finns i huvud- och biroller.  

 

Enligt den dramatiska metoden använder sig nyhetsrapporteringen av dramaturgiska drag för 

att återberätta ett händelseförlopp. Den dramatiska framställningen ser annorlunda ut 

beroende på vilket medium som rapporterar om en händelse. Genom denna metod kan man 

dels fråga sig hur de olika rollerna (aktörerna) framställs. Vilka är med? Vad kallas de? Hur 

beskrivs de? Vad får de göra? Dels kan man studera hur rollerna relaterar till varandra och hur 

de förs samman med scenen (platsen) där händelsen har inträffat. 

Genom att analyser mediernas användning av dramaturgi ges en bild av hur medier 

framställer nyheter. 

 

 

”Man ser i ett textstudium som detta i vilken grad en text är schabloniserad eller 

tvärtom nyanserad.” (Nerman, 1973:55) 

 

Genom att ställa och svara på vissa frågor kan vi genom den dramatiska analysmetoden få 

klart för oss i vilken grad texten antingen är schabloniserad eller nyanserad. Frågorna som 

Nerman (1973) nämner är följande:  

- Hur är scenen uppfattad? 

- Vilka får stiga fram tydligt? 

- Vilka hålls i bakgrunden? 

- Var håller skribenten hus? 

- Hur nära befinner sig skribenten det som sker? 

- Vem väljer han som källa? 

- Vem får auktoritet för det som berättas? 

I vår studie har vi utformat frågor att utgå från i vår analys av videoklippen där vi tar upp de 

aspekterna som Nerman nämner. Frågorna vi använder oss av utgår från Nermans modell men 

är delvis anpassade efter de medier vi valt att studera. Till exempel används inte scenen aktivt 

i de två nyhetsförmedlarnas rapportering och vi har därför valt att fokusera på andra aspekter i 

berättandet. Vi har valt att utgå från Nermans analysmetod just för att den ger oss möjlighet 
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att studera texterna (videoklippen) på djupet samt för att den ger en bild av hur texten 

framställer verkligheten. Därefter har vi kunnat se skillnader mellan hur TYT och CNN väljer 

att rapportera om nyheter.  

 

Nermans metod ger en bra överblickande bild men tar samtidigt med ingående och detaljerad 

information av en text, vilket skapar möjligheter att kategorisera delar av texten för jämförelse 

med andra texter. Detta är något som är av stor vikt för vår undersökning då vi vill få mycket 

information om varje text för att sedan kunna jämföra dem med varandra.  

 
4.2 Empiriskt urval 
Vi har valt att fokusera på nyheter som både behandlas av CNN och TYT i klipp där en 

nyhetsuppläsare är närvarande. Främst har vi gjort detta val för att TYT:s videoklipp är 

studiobaserade. Nyhetsuppläsaren i TYT håller ofta en monolog om nyheterna med eventuella 

inslag av grafik och bilder. En andra anledning till att vi vill studera videoklippen med 

nyhetsuppläsare är att vi vill studera deras sätt att presentera nyheter utifrån en dramatisk 

retorikanalys. Den bild vi har av nyhetskanaler som växt fram på Youtube är att de 

presenterar nyheter mer subjektivt och att detta även kan vara en av anledningarna till att de 

blivit så populära. Videoklippen vi vill undersöka ska även befinna sig inom en viss tidsram, 

från augusti 2012 till november 2012. Detta främst för att redan från början begränsa och 

underlätta urvalet av videoklipp. Vi har valt att studera fyra videoklipp från respektive 

nyhetsförmedlare. Att analysera totalt åtta videoklipp anser vi vara en rimlig gräns 

tidsmässigt, utan att vi går miste om nyhetsförmedlarnas olika sidor. Vi har valt fyra olika 

nyheter med en spridning vad gäller händelse och ämne. Två klipp behandlar en 

uppmärksammad otrohetsskandal, två behandlar rasistiska uttalanden om Obama, två 

behandlar ett morddrama med en fotbollsspelare och ytterligare två behandlar en tågolycka 

med efterföljande debatt om etiskt tveksamma fotografipubliceringar. Eftersom vi vill studera 

skillnaderna de två nyhetsförmedlarna emellan är det alltså inget hinder att de rapporterar med 

olika vinklar och/eller med olika fokus på nyheterna. Huvudsaken är att båda klippen som ska 

jämföras utgår från samma händelse. 
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4.2.1 Beskrivning av nyhetsklippen 
Nedan beskriver vi kort vilka händelser som ligger bakom de nyhetsklipp vi valt att studera. 

En utförlig analys av de två nyhetskanalernas rapportering om varje händelse finns att läsa i 

bilaga 5. 

 

Otrohetsskandalen med General Petraeus 

General David Petraeus, som är en högt uppsatt general inom CIA, har avgått efter 

avslöjandet om en otrohetsaffär med en kvinna vid namn Paula Broadwell. Broadwell har i 

sin tur trakasserat en kvinna vid namn Jill Kelley via mejl, då hon trott att även Kelley haft en 

affär med Petraeus. En FBI-agent tillsattes för att utreda trakasserierna men började själv 

skicka flirtiga mejl och bilder på sig själv till Kelley. Slutligen visar det sig att ytterligare en 

general är inblandad, General John Allen. Även han ska ha skickat flirtiga mejl till Kelley.  

 

Tunnelbaneolyckan som fotograferades 

En man vid namn Ki-Suck Han, knuffas efter ett bråk ner på spåret i New Yorks tunnelbana. 

En fotograf tog bilder på Han innan han träffades av ett inkommande tåg och avled. Dessa 

bilder publicerades sedan i The New York Post vilket ledde till en våg av upprörda röster på 

internet.  

 

NFL-spelaren som mördade sin flickvän och tog sitt liv 

Den amerikanska fotbollsspelaren Jovan Belcher sköt sin flickvän deras hem. Därefter åkte 

han till idrottsstadion där han tränade med laget Kansas City Chiefs. Efter att ha pratat med 

sina tränare begick Belcher självmord på parkeringen utanför träningslokalerna. 

 

Jezebel avslöjar rasistiska tweets om Obama 

Internetsidan Jezebel har avslöjat studenter och andra ungdomar som skrivit rasistiska inlägg 

om Barack Obama på det sociala forumet Twitter. Jezebel gick ut med namn i avslöjandet och 

valde även att kontakta ansvariga på skolorna. Detta för att ta reda på om inläggen inneburit 

några konsekvenser för studenterna. 

 
4.3 Undersökningens genomförande 
Efter att ha fastställt vilka videoklipp vi skulle studera började vi med att transkribera 

samtliga. Varje transkribering genomfördes minst två gånger för att undvika 
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missuppfattningar och feltolkningar av det som sades. Ytterligare en genomgång krävdes i de 

delar av klippen där vi var osäkra på vad personerna egentligen sade. För att fånga 

andemeningen i vad nyhetsankaret berättade markerade vi vid vissa tillfällen vilket tonläge 

nyhetsankaret använde när hen uttryckte sig. Till exempel gjorde vi detta när nyhetsankaret 

var märkbart sarkastisk eller använde ett förlöjligande tonfall. När vi gjorde dessa 

markeringar krävdes en diskussion oss författare emellan för att komma fram till vad som var 

en korrekt och objektiv benämning av tonfallet. Dessa markeringar av ton i rapporteringen 

kunde i transkriptionen se ut enligt följande: 

 

TYT:s Nyhetsankare [i studio]: 

”Jill Kelley… [skakar på huvudet] must be one incredible woman [skrattar]. How do 

you spend twenty to thirty thousand pages of emails? I can’t believe that’s true. That’s 

gotta be an unbelievable exaggeration, but still. Apparently the emails are of a 

flirtatious nature [dramatisk inandning, sätter handen för munnen].” 

 

Vi valde även att skriva ner var personen som talade befann sig, i studio eller på annan plats 

(vilket också kan ses i exemplet ovan) och vad som sades indirekt genom grafik, figurer, 

klippens namn och rubriker. Ett exempel från CNN:s klipp ”The Players in the Petraeus Sex 

Scandal”: 

 

[Grafik + Ljudinspelning: Jill Kelleys telefonsamtal] 

Överst i textrutan står: ”JILL KELLEY 911 CALL” 

Underst i textrutan står: ”SOURCE: Tampa Police Department” 

 

Eftersom medierna vi undersökte var tv-baserade stötte vi på en del svårigheter i 

transkriberingsprocessen. Ett problem som vi nämnt ovan var att faktiskt höra vad 

nyhetsankaret sade. Detta var främst ett problem som gällde TYT då de inte verkade vara lika 

manusbundna som CNN. Vid flera tillfällen påbörjade nyhetsankaret en mening för att sedan 

hejda sig och omformulera meningen. Vid vissa tillfällen var det då svårt att uppfatta ord i 

den omformulerade meningen eftersom detta sätt att tala också innebär stakningar och otydlig 

artikulering. TYT:s nyhetsankare hade också ett mer varierande röstläge där de ibland talade 

tydligt och högt och vid andra tillfällen lägre och otydligare.  

 

Vid de tillfällen då vi inte uppfattade var nyhetsankaret sagt var vi tvungna att gå tillbaka och 
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lyssna om tills vi uppfattat vad som sagt. Ibland lyckades vi ändå inte uppfatta vad som sagts, 

vilket förklarar der delar i våra transkriptioner som märkts som ”ohörbart”. 

 

Efter att transkriptionerna färdigställts inledde vi analysen med en öppen kodning genom 

vilken vi ville lyfta fram de mest väsentliga delarna ur texten (se bilaga 1). Dessa citat 

markerades och efter varje märkt textdel kommenterade och förklarade vi vad som kunde vara 

intressant med just de delarna i den fortsatta analysen. Genom denna del i analysen ville vi 

dels komma närmre och gå djupare in i materialet och dels underlätta för den kommande 

kodningen och kategoriseringen. 

 

Utifrån Nermans modell av den dramatiska retorikanalysen (1973:57) utformade vi sedan ett 

analysschema (se bilaga 2) att applicera på texterna. Schemat innehåller samma frågor som de 

som ställs i Nermans modell. Detta var ett sätt för oss att lättare kunna fokusera analysen på 

de väsentliga retoriska delarna. Frågorna besvarades med beskrivningar av texten och i vissa 

fall även med belysande citat. Även denna process genomfördes i två omgångar. Till att börja 

med utförde vi appliceringen av analysschemat var för sig och utan påverkan från varandra. 

När detta gjorts jämförde vi våra respektive resultat, diskuterade de punkter där vi varit 

tveksamma och sammanställde sedan de båda i en slutgiltig version (se bilaga 3).  

 

Efter sammanställningen av våra åtta analysscheman gick vi in närmre i materialet och 

började konkretisera det vi fyllt i till mer specifika koder. Ett exempel ur denna process följer 

nedan. 

 

Utifrån analysschemat skulle vi bland annat besvara om nyhetsankaret tog ställning. Vi kunde 

då fylla i svaret ”ja” eller ”nej” och i det tidigare fallet följt av en närmre beskrivning av hur 

nyhetsankaret tog ställning (för eller emot en aktör eller ett agerande) samt med citat som 

belyste detta. I TYT:s rapportering om tunnelbaneolyckan fyllde vi till exempel i svaret enligt 

följande:  

 

”Kvinnliga nyhetsankaret förkastar fotografens försvar och agerande: 

’I don’t believe that for a minute. I think he wanted to take the picture because it’s 

sensational.’” 
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Här tar alltså nyhetsankaret ställning mot en aktör, närmare bestämt en biroll, samt mot 

dennes agerande. Detta resulterade sedan i koderna ”mot aktör” och ”mot agerande”.  

 

Vi gick ingående igenom samtliga svar i analysschemat för att landa i våra slutgiltiga koder. 

Denna process genomfördes i flera omgångar. Koderna skrevs om, omdefinierades och vissa 

reviderades under tiden. Svar som märkts med en viss kod kunde också få en annan kod om vi 

ansåg att vi bedömt det hela felaktigt. Samtliga koder från analysen finns mer detaljerat 

förklarade i bilaga 4.  

 

I och med att vi i ett tidigt skede i analysen utgick från frågorna i Nermans modell hade vi 

redan en grund till kategorierna som vi sedan utvecklade utifrån vårt material. En kategori 

som ”ställningstagande” (se exemplet ovan) belyste redan väl dess underordnade koder samt 

motsvarande textinnehåll och vi kunde då behålla denna, medan vi i andra fall omformulerade 

kategorin för att göra den mer konkret, lättförståelig och relevant. I arbetet med utvecklingen 

av kategorierna började vi också knyta an dessa mer till vår frågeställning. De delar av 

analysen som genomförts men som inte var av relevans för vår undersökning sorterade vi 

efter hand ut för att fokusera på huvudpunkterna: nyhetsankarets ställningstagande, åsikter 

och tolkningar om/av det som berättas, framställningen av aktörerna samt rollen som publiken 

tilldelas. Övriga kategorier var, trots att vi i det djupare analysarbetet delvis frångick dem, 

ändå relevanta för att vi skulle få en bättre helhetsbild av de båda nyhetsförmedlarna utifrån 

Nermans modell. 

 

Efter att ha kategoriserat koderna inledde vi arbetet med att identifiera samband bland 

koderna och kategorierna. Genom att först sammanställa koderna och kategorierna för varje 

klipp, vart för sig, kunde vi sedan börja studera vilka mönster som framkom i vårt material. 

Vissa tendenser vi kunnat se tidigt i analysarbetet stärktes i en noggrann jämförelse medan 

andra uppfattningar vi fått inte gick att styrka då det inte fanns något egentligt samband.   
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5 Resultat 
Vår övergripande forskningsfråga handlade om att ta reda på hur TYT:s och CNN:s 

nyhetsrapportering skiljer sig åt beträffande objektivitet och professionalitet. När vi studerade 

de fyra videoklippen från TYT och den fyra videoklippen från CNN upptäckte vi vissa 

skillnader i hur de förmedlar nyheter och vilken roll nyhetsankaret har. Vår teoretiska 

utgångspunkt behandlade ämnena medborgarjournalistik, objektivitet och professionalism. 

Teorierna kring dessa tre ämnen stämmer överens med våra resultat med några få avvikelser 

som vi tar upp i slutdiskussionen. Vi har i våra analyser upptäckt att CNN i högre grad har en 

professionell hållning i sin nyhetsrapportering än vad TYT har i de åtta videoklippen vi har 

analyserat. Det kan vi se efter att ha gått igenom hur TYT tar ställning och vem som innehar 

auktoriteten i deras nyhetsrapportering. Vi kan också se att CNN visar mer professionalitet än 

TYT i de åtta videoklipp vi analyserat genom att se på vilken roll nyhetsankaret tilldelar sig 

själv.  

 

Chris Atton (2009) tar upp hur mer traditionella medier skiljer sig från alternativa medier. 

CNN, som går under kategorin traditionellt medium, har fler normer och strukturer som 

påverkar deras rapportering än vad TYT har enligt Atton (2009). TYT å andra sidan är ett 

alternativt medium och ett alternativt medium utmanar dessa strukturer enligt Atton (2009).  

Det är något vi har sett tendenser till i vår analys av de åtta videoklippen.  

 

Sättet att citera personer i nyhetsrapporteringen skiljer sig mellan CNN och TYT i de åtta 

videoklippen. Det är något som Tuchman (1972) tar upp i sina teorier om de strategiska 

ritualerna kring objektivitet i medier. Tuchman (1972) menar att traditionella medier använder 

sig av citattecken för att hävda sin objektivitet. CNN är mer noggranna med att tydligt visa 

när någon citeras samt att ange källa jämfört med TYT. Även om Tuchman (1972) menar att 

detta inte gör nyhetsrapporteringen objektiv, utan endast försvarar mediet från anklagelser om 

opartiskhet, visar det att CNN har en mer professionell och traditionell hållning till 

nyhetsrapportering än vad TYT har.  

 

Vi har valt att nedan dela in våra resultat i olika underkategorier till vår frågeställning. Här 

nedan behandlas de olika frågorna och resultaten mer ingående. 
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5.1 Ställningstagande och framställning av aktörer 
I denna del redovisas resultaten till frågorna om hur respektive medium tagit ställning i 

rapporteringen samt mer detaljerat om hur de framställt aktörer. 

 

5.1.1 Ställningstagande mot handling och aktör 
Vad gäller de båda mediernas ställningstagande i nyhetsförmedlingen ställde vi oss frågan: 

hur skiljer sig TYT och CNN åt beträffande ställningstagande gentemot handling och aktör? 

I TYT:s nyhetsrapportering är nyhetsankaret auktoriteten i handlingen och nyhetsankaret tar 

ställning mot huvudaktören och dennes agerande i samtliga av de fyra klipp vi har analyserat. 

De gångerna TYT tar ställning för någon aktör så är det för en biroll. 

 

CNN tar aldrig ställning mot någon aktör, däremot tar de ställning mot aktörernas agerande i 

två av videoklippen. I till exempel videoklippet A new kind of watchdog journalism tar 

nyhetsankaret Howard Kurtz ställning mot tonåringarnas agerande på Twitter: 

 

”It was some exceedingly ugly stuff on twitter after President Obama was reelected. 

Racist garbage, using the N-word and comparing him to a monkey.” 

 

CNN tar även ställning för tonåringarna som aktörer i samma videoklipp med syfte att föra 

deras talan mot intervjupersonen från Jezebel: 

 

”So, when you took that extra step of calling school officials, school ministrators... It 

sounds to some people, including me, like an effort to get them punished. Some people 

even thought it was bullying.” 

 

I två av de fyra klippen från CNN som vi analyserat så tar inte nyhetsankaret någon ställning, 

jämfört med TYT, vars nyhetsankare i samtliga fyra klipp tar ställning mot huvudaktören. I 

dessa åtta klipp så strävar CNN i högre grad efter att vara objektiva och att inte ta någon 

ställning, jämfört med TYT (Calcutt et al, 2011). TYT gör inget anspråk på objektivitet utan 

berättar rakt ut vad de tycker om aktörerna i deras nyhetsrapportering. 

 

I TYT:s rapportering så får ingen av aktörerna framträda direkt utan aktörerna framträder 

genom uppdiktade citat, genom tidigare inspelningar eller så får aktörerna inte framträda alls. 
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I CNN:s fyra videoklipp får aktörerna i två fall framträda direkt och i två fall får de framträda 

indirekt. Detta förstärker CNN:s strävan efter att ta anspråk på objektiviteten. För att hävda 

sin objektivitet använder sig CNN av citat från aktörer för att låta dem framföra känslor och 

åsikter i handlingen. Enligt Tuchman (1972) gör journalister detta för att skydda sig från 

anklagelser om partiskhet och därigenom hävda sin objektivitet och professionalitet. I TYT:s 

fyra klipp används citat i mindre utsträckning. I stället för att låta aktörerna framföra sina 

åsikter direkt så tas citaten ur sina sammanhang, omformuleras eller uppdiktas av 

nyhetsankaret. Dessa citat följs i de fyra videoklippen av kommentarer från nyhetsankaret där 

han säger vad han tycker om det som aktören har sagt eller gjort. 

 

Källan i The Young Turks fyra videoklippen är i tre fall ett annat medium och i ett av klippen 

finns ingen källa. CNN har i alla sina klipp en tydlig källhänvisning. Något som visar på hur 

CNN hävdar sin objektivitet. CNN låter andra stå för åsikter och berättandet och frånsäger sig 

därigenom bestämmanderätten över vad som är rätt och fel. 

 

5.1.2 Framställning av aktörer 
Med koppling till mediernas ställningstagande, ställde vi även följande fråga om 

framställningen av aktörerna i nyheterna: framställs aktörerna positivt, negativt eller neutralt i 

TYT:s och CNN:s nyhetsrapportering? 

 

Huvudaktören beskrivs negativt i samtliga av TYT:s fyra videoklipp. Om någon av aktörerna 

framställs positivt eller neutralt så är det en biroll. Cenk Uygur beskriver huvudaktören NY 

Post och NY Posts agerande i videoklippet Outrage - NY Post Puts Man About to Die On 

Cover: 

 

“[...] I think the real issue is The New York Post. To put this cover up... Man, I mean I 

know theyʼre... trashy tabloid. But this seems to go beyond the pale of even a tabloid.” 

 

”He died, and they want to sell an extra couple of papers by putting this picture up 

and going ‘Doomed! Oh my god, did we get your attention?’ You did, you got our 

attention in terms of... what a douchebag you are, how unbearably you are, how 

ridiculous you are...” 
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TYT är mer fokuserade på vad deras nyhetsankare tycker om händelsen än händelsen i sig och 

är på så sätt mer tydliga i sina åsikter. 

 

I jämförelse med CNN:s rapportering om samma händelse kan vi se skillnaden i hur de olika 

medierna väljer att formulera sig. CNN väljer att inte gå in i diskussionen om vad som är 

moraliskt rätt att göra i situationen utan försöker rapportera sakligt om båda sidor. 

Mary Snow beskriver i videoklippet Newspaper takes heat over haunting subway photo NY 

Post:s publicering av fotografierna och kritiken som uppstod: 

 

”Several photographs published by The New York Post of Han [offret] facing the train 

seconds before his death. The Post quotes the photographer saying he tried to warn 

the train operator by running towards him firing off his camera flash. But online there 

were public comments of disgust.” 

 

TYT:s rapportering präglas i större utsträckning och mer tydligt av egna åsikter och 

värderingar än vad CNN:s rapportering gör när det gäller beskrivning. 

TYT söker sig till ämnen som de kan ha en diskussion och en åsikt om. Därför vinklas också 

rapporteringen så att det uppstår en central diskussionspunkt. I rapporteringen i de fyra 

klippen uppstår det en alltid en diskussion, antingen mellan flera nyhetsankare eller mellan 

nyhetsankaret och huvudaktören. 

 

CNN:s rapportering om tågolyckan handlar i stor utsträckning om olyckan i sig medan TYT 

väljer att fokusera nästan enbart på NY Post publicering av bilderna. I CNN:s rapportering 

använder de sig av ögonvittnen som får beskriva vad som hände och de har med uppgifter 

från polisen om vad som hände med förövaren. I TYT:s rapportering är den enda 

beskrivningen vi får av förövaren ”some deranged man”, vilket benämns i förbifarten. Varför 

förövaren knuffade ner mannen på spåren och om polisen gripit förövaren är ingenting som 

TYT väljer att rapportera om överhuvudtaget. De väljer istället att fokusera på publiceringen 

av bilderna. Deras vinklig i rapporteringen är att NY Post har publicerat bilder på en man som 

snart ska dö och de har fått kritik för denna publicering. 

De två författarna lägger fram sina tankar om vad man ska tycka om fotografens beteende. 

Det ena nyhetsankaret, Ana Kasparian, uttalar sig i videoklippet Outrage - NY Post Puts Man 

About to Die On Cover om birollen, fotografens, agerande: 
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”I donʼt care if youʼre not doing something against the law or whatever... Doesnʼt 

matter! You were supposed to help that person and instead of doing that we have this 

mentality of 'Oh my god! This is sensationalistic. I wanna take the picture. This might 

get me a little bit of attention.'” 

 

TYT använder sig vid flera tillfällen av öknamn och skämtsamma smeknamn för att beskriva 

aktörerna i nyhetsrapporteringen.  

 

5.2 Nyhetsankaret och publiken 
I denna del redovisas resultaten för frågorna om vilken roll nyhetsankare och publik får i 

respektive mediums rapportering. 

 

5.2.1 Nyhetsankarets roll 
Eftersom vi ville studera respektive nyhetsankare i vår analys ställde vi frågan: vilken roll tar 

nyhetsankaret i TYT:s respektive CNN:s nyhetsrapportering? Auktoritet, åsiktsguide, 

informationskälla, underhållare och/eller stämningssättare? 

Nyhetsankaret är åsiktsguide i tre av TYT:s fyra klipp som vi har analyserat. CNN är, till 

skillnad från TYT, inte åsiktsguide eller underhållare i något de fyra klippen. CNN:s 

nyhetsankare fungerar istället som en informationskälla i de fyra klippen. I två av klippen är 

nyhetsankaret också stämningssättare. Ett exempel på stämningssättande finns i videoklippet 

Hear mom's chilling 911 plea där nyhetsankaret i inledning sätter publiken i en stämning: 

 

”The first call made by Belchers frantic mother after finding her sonʼs [privat foto på 

Perkins med dotter] girlfriend Kasandra Perkins shot and barely breathing. The 

couples [...] [Privat foto på Perkins och Belchers] daughter can be heard crying in the 

background. Listen! [uppmanande]” 

 

Nyhetsankaret till TYT:s klipp fungerar i två av klippen som underhållare. Ett exempel på 

nyhetsankarets försök att underhålla publiken är Cenk Uygurs rapportering i videoklippet 

Petraeus Affair Scandal – The Breakdown: 

 

”Jill Kelley... [skakar på huvudet] must be one incredible woman [skrattar]. How do 

you spend twenty to thirty thousand pages of emails? I canʼt believe thatʼs true. Thatʼs 
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gotta be an unbelievable exaggeration, but still. Apparently the emails are of a 

flirtatious nature [dramatisk inandning, sätter handen för munnen].” 

 

Uygur använder sig av en skämtsam ton och ett kroppsspråk som förstärker hans sarkastiska 

inställning till nyhetshändelsen i videoklippet. Det framkommer att Uygur har svårt att ta 

nyheten på allvar. 

 

5.2.2 Publikens roll 
Vi ville också veta vilken roll som respektive publik tilldelas i de båda medierna. För att 

undersöka detta utgick vi från frågan: har publiken en fri roll eller tilldelas de en roll av 

respektive nyhetsankare (passiva betraktare eller sympatisörer)? 

Publikens får i TYT:s klipp rollen som sympatisörer till nyhetsankaret och dennes åsikter, 

medan publiken i CNN:s videoklipp aldrig tilldelas denna roll. TYT:s rapportering utformas 

på ett sätt som gör det svårt för publiken att ha en annan åsikt än den som TYT representerar.  

Cenk Uygur som åsiktsguide berättar vad han menar att Limbaugh egentligen säger i sitt 

radioprogram i videoklippet Limbaugh: Liberals Killed NFL Linebacker, Javon Belcher: 

 

In other words, 'I canʼt tell you what the root cause of this murder suicide is, 

ʻcause if i did.. it would lead to charges of racism and discrimination..' In other words, 

heʼs saying.. Itʼs black people. You know who... how they are. Theyʼve… got moral 

decay... caused by liberalism... And now they go around shooting one another. 'Nah, if 

I said it would be racist but I didnʼt say it, did I?'” 

 

”Because he is the paragon of virtue, thatʼs what Rush Limbaugh is. Not only has he 

been divorced three times... He went down to the Caribbean with a jug of viagra, got 

caught with it on his way back in. Of course that was an issue for him because uh... he 

has... uh, legal restrictions on what kind of prescription drugs he can have, because a 

remember of course: he broke the law [!]... by getting prescription drugs that he 

abused.” 

 

Det blir svårt för publiken att uttrycka något positivt om Rush Limbaugh när Cenk Uygur 

framställer Limbaugh på ett sådant sätt. Publiken blir placerad i facket som sympatisörer till 

Uygurs åsikter.    
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I CNN:s nyhetsrapportering tilldelas publiken en mer fri roll än vad publiken i TYT:s 

nyhetsrapportering tilldelas. I videoklippen Hear mom's chilling 911 plea och Newspaper 

takes heat over haunting subway photo är publiken betraktare av en hemsk händelse. CNN 

rapporterar i dessa videoklipp vad som hänt utan att lägg in värdeladdade ord eller egna 

åsikter. Därför blir publiken mer fri att tolka händelsen. 

I videoklippet Hear mom's chilling 911 plea håller sig nyhetsankaret i bakgrunden och sätter 

endast in publiken i rätt sammanhang.  

 

“Authorities in Kansas City releasing 911 calls in the alleged murder suicide 

involving   Kansas City Chiefs player Jovan Belcher.”  

 

“Belcher drove to Arrowhead Stadium where police say he fatally shot himself in the 

parking lot of the Chiefs practicing facility after… thanking his coaches.” 

 

I ett av de fyra videoklippen av CNN får publiken rollen som sympatisörer i ett avseende. I 

videoklippet A new kind of watchdog journalism är publiken sympatisörer till nyhetsankarets 

åsikter om de rasistiska meddelanden riktade mot Barack Obama men i övrigt har publiken en 

fri roll. Nyhetsankaret tar varken ställning för eller mot någon av parterna. Han förkastar 

endast rasismen. 

 

5.3 Åsikter och tolkning 
Slutligen ville vi också undersöka hur de båda mediernas nyhetsrapportering skilde sig åt 

gällande åsikter och tolkning. Vi utgick från frågan: på vilket sätt skiljer sig TYT:s 

nyhetsrapportering från CNN:s nyhetsrapportering gällande egna åsikter och tolkning? 

Vi har genom vår analys kommit fram till att TYT i större utsträckning lägger in egna 

tolkningar och åsikter i sin nyhetsrapportering än vad CNN gör i de åtta videoklipp vi 

analyserat. TYT omformulerar och uppdiktar citat vid flera tillfällen, något som CNN inte 

gör.  

 

Allra tydligast är detta i TYT videoklipp Limbaugh: Liberals Killed NFL Linebacker, Javon 

Belcher där nyhetsankaret Cenk Uygur först spelar upp Rush Limbaughs citat och sedan 

berättar vad Limbaugh ”egentligen” säger, enligt Uygur.  
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[Radiostudio] Rush Limbaugh: 

 

“What we might discover and what we might then have to reveal about our discoveries 

would make everybody too uncomfortable to hear... And it might lead to charges of 

racism and discrimination and we canʼt have that so weʼre never… going to get... to 

the root causes... of events like [ohörbart].” 

 

[Klipp till TYT:s studio] Cenk Uygur: 

 

” In other words, ‘I canʼt tell you what the root cause of this murder suicide is,ʻcause 

if i did.. it would lead to charges of racism and discrimination..’ In other words, heʼs 

saying.. Itʼs black people. You know who... how they are. Theyʼve... got moral decay… 

caused by liberalism... And now they go around shooting one another. ‘Nah, if I said it 

would be racist but I didnʼt say it, did I?’” 

 

Här får publiken först höra vad Rush Limbaugh sagt i sitt radioprogram sedan berättar Uygur 

för publiken vad Limbaugh ”egentligen” säger. Uygur tolkar alltså Limbaughs ord och 

formulerar om dem för att publiken ska förstå vad Limbaugh menar, enligt Uygur.  

 

I TYT rapportering kring General Petraeus otrohetsskandal i videoklippet Petraeus Affair 

Scandal – The Breakdown får vi som publik inte höra några av aktörerna uttrycka sig direkt 

om skandalen. Trots det citerar nyhetsankaret Cenk Uygur aköterna. Detta utan att ange 

någon källa.  

 

“So... she wrote emails to Jill Kelley saying ‘You know what? You better back off!’ 
and ‘Youʼre being very flirtatious and I canʼt have that!’” 
 

Cenk Uygur citerar här aktören Paula Broadwell utan att ha någon källa till hennes uttalanden.  

 

5.4 Sammanfattning 
Vi kan se att de fyra videoklippen av The Young Turks som vi har analyserat skiljer sig från 

de fyra videoklippen av CNN som vi har analyserat.  TYT:s nyhetsrapportering blandar i sina 

fyra videoklipp in egna tolkningar och slutsatser, något som CNN inte alls gör i samma 
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omfattning. Att blanda in egna tolkningar och slutsatser är något som enligt Kovach et al 

(2007) inte bör förekomma i en nyhetsrapportering. Enligt Kovach et al (2007) gör detta att 

sanningshalten i rapporteringen blir mer flytande. Nyhetsrapportering bör istället vara mer 

fokuserad på att rapportera det som faktiskt är sant (Kovach et al, 2007). CNN står närmre 

den strategiska ritual som Gaye Tuchman nämner i artikeln Objectivitity as Strategic Ritual: 

An Examination of Newsmen’s Notions of Objectivity (1972). CNN:s nyhetsankare använder 

sig av denna ritual för att avlägsna sig från sina egna åsikter om händelsen. CNN låter 

aktörerna tala själva och framföra sina åsikter för att kunna hävda sin egen objektivitet. Vi 

kan därför säga att CNN framställer sig själva mer professionellt när det gäller objektivitet än 

vad TYT gör i de totalt åtta videoklipp som vi har analyserat.  
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6 Slutdiskussion 
I det här kapitlet diskuteras undersökningens resultat och vi drar slutsatser om vad vår studie 

visar. Vi diskuterar också studiens tillförlitlighet samt ger förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
Vår kvalitativa studie om skillnaderna i den dramatiska framställningen av nyheter på internet 

har visat att det finns en skillnad mellan hur The Young Turks (TYT) och CNN rapporterar i 

de åtta videoklipp vi har analyserat. Skillnaden består i att CNN står närmre det traditionella 

sättet att tänka kring nyhetsrapportering och att de försöker hävda sin objektivitet medan TYT 

i högre grad rapporterar med egna värderingar. CNN präglas i högre grad av de normer och 

regler som traditionellt sätt hör samman med bilden av den professionella journalistiken. I de 

fyra videoklipp vi analyserat från TYT har mediet, omedvetet eller medvetet, ställt sig längre 

ifrån de regler och normer som CNN följer.  

 

Som en del av vår teoretiska grund har vi tagit upp medborgarjournalisters källor. Chris Atton 

(2009) menar att medborgarjournalister och journalister inom alternativa medier i större 

utsträckning använder medborgare som källor medan de etablerade medierna använder sig av 

officiella källor så som polismyndigheter, regeringen och dylikt. Vår studie visar dock på att 

TYT i de fyra videoklippen vi har analyserat inte använder sig av medborgarkällor. De 

hänvisar sällan till någon källa alls. CNN använder sig i högre grad av medborgarkällor än 

vad TYT gör i vårt empiririska underlag. Om detta beror på en förändring i 

medborgarjournalisters och alternativa mediers sätt att arbeta, om TYT skiljer sig från andra 

alternativa medier eller om det skett av slump i vårt urval kan vi inte svara på.  

 

CNN är mer noggranna med att tydligt källhänvisa än vad TYT är. Enligt Tuchman (1972) är 

detta ett sätt för CNN att hävda sin objektivitet och professionalitet. CNN tar genom sin 

källhänvisning avstånd från sina egna värderingar och låter någon annan stå för åsikterna. 

Även om detta tillvägagångssätt enligt Tuchman (1972)  inte gör nyhetsrapporteringen 

objektiv så visar det på att CNN har en mer professionell hållning till hur de rapporterar. CNN 

följer de normer och regler som blivit sammankopplade med en professionell och objektiv 

nyhetsrapportering. Dessa metoder som används för att hävda sin objektivitet har vi tagit upp 

i teorikapitlet. Där nämner vi att detta är vad Tuchman (1972) kallar för en ”strategisk ritual”. 

Vad Tuchman (1972) menar är, som vi tidigare har nämnt, att detta inte har någon betydelse 
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för det mål man säger sig vilja uppnå, det vill säga objektiviteten. Tuchman (1972) menar 

liksom flera andra forskare att journalister som använder sig av ritualerna fortfarande inte är 

objektiva då de faktiskt väljer vinkel, intervjuperson och vilka citat som ska användas. Detta 

kan likväl vara ett sätt att själv uttrycka sig som att i klartext göra så. Vad vi har sett i vår 

undersökning stämmer alltså denna bild överens med våra resultat: CNN hävdar i större 

utsträckning sin objektivitet jämfört med TYT som verkar rapportera utan objektivitet som 

varken medel eller ändamål. Denna bild av alternativa medier är något som är ständigt 

återkommande i teorierna kring dem. 

 

Utifrån teorierna om medborgarjournalistik, alternativ journalistik och dess olika former fick 

vi bilden av att publiken är mer delaktig i skapandet, distributionen och efterföljande 

diskussioner av nyheter. Dock visade det sig att publikens roll i TYT:s nyhetsrapportering var 

frånvarande och att publiken oftast var mer styrd när det gällde åsikter, i jämförelse med 

CNN:s publik. Vi vill dock anmärka att varken kommentarsfält eller andra möjliga 

interaktioner mellan avsändare och publik har varit en del av denna undersökning.  

Med tanke på att TYT inte heller passar in i Attons diskussion om medborgarna som källor – 

då TYT:s rapportering ofta saknade källhänvisning – ser vi TYT som en typ av alternativt 

medium som inte helt stämmer överens med den bild av alternativa medier som ges i teorin vi 

tagit del av. Frågor vi ställer oss är om det hunnit uppstå nya typer av alternativa medier, eller 

om TYT helt enkelt inte ska definieras som ett sådant. De utmanar i vilket fall det tidigare 

mediemonopolet och de etablerade mediernas konventioner och normer. Detta gör de dels 

genom sitt val av plattform och distribution (Youtube) och dels genom sitt sätt att rapportera 

utan objektivitet som en tydlig norm.  

 

6.2 Vad kommer hända med journalistiken? 
TYT är endast ett av många alternativa medier och vi har endast undersökt fyra av deras 

nyhetsklipp, men deras rapportering är tydligt subjektiv och med tanke på kanalens framgång 

påverkas både publik och andra medier. 

 

Det är svårt att sia om hur framtidens medieklimat kommer att se ut, men journalister runt om 

i världen mister dagligen sina anställningar medan allt större medieföretag omfördelar sina 

resurser för en maximal ekonomisk vinst. Samtidigt blir befolkningen alltmer van vid att få 

sin information genom exempelvis Youtube eller bloggar där de flesta artiklarna är ”rewrites”, 



 

  42 (83) 
 

alltså omskrivningar från andra medier utan direkt kontakt med den ursprungliga källan. Det 

är med detta synsätt lätt att peka på att alternativa medier kommer att spela en allt större roll.  

 

Ju mer alternativa medier växer desto mer kommer etablerade medier att snegla mot de 

alternativa för att få tips om hur de själva kan utvecklas och fortsätta vara relevanta för 

publiken. Vi tror att etablerade medier redan i viss mån tar efter de alternativa medierna och 

att de har gjort så under en längre tid. Detta blir först ett problem när det påverkar den 

journalistiska kvalitén. Att alternativa medier influerar de etablerade kan dock tänkas vara 

både positivt och negativt. Det finns delar där de alternativa medierna har utvecklat 

journalistiken på ett positivt sätt med nya arbetssätt och tankesätt. Till exempel kan alternativa 

medier ha en närmre kontakt med sina läsare vilket skapar en bättre förståelse om den egna 

publiken. På så sätt är man mer tillgänglig för kritik och man kommunicerar enklare med 

läsarna. 

 

Det blir emellertid också problematiskt om de subjektiva, alternativa medierna influerar de 

etablerade medierna. Framför allt i tal om hur man rapporterar och förmedlar nyheterna. Om 

de etablerade medierna tar efter ett subjektivt rapporteringssätt kommer journalistiken att 

drabbas negativt och detta kommer att skapa en polarisering i mediesfären och i samhället. 

Om en mediesfär med en subjektiv framtoning i framtiden växer fram så kommer det att ha en 

negativ effekt på hela samhället. En subjektiv nyhetsrapportering delar upp nyhetspubliken i 

olika läger, de som håller med nyhetsförmedlaren och de som inte håller med.  

De som håller med den subjektiva nyhetsrapporteringen hos ett medium får en skev världsbild 

där endast ett synsätt framförs. Den publik som inte håller med kommer, i en subjektiv 

mediesfär, leta upp det medium som delar deras synsätt. Om detta i framtiden skulle ske 

lägger det ett stort ansvar på både publik och enskilda journalister. Publiken kommer att 

behöva sammansluta sig och efterfråga en objektiv nyhetsförmedling, medan journalisterna i 

sin tur måste vara beredda på att erbjuda publiken ett objektivt alternativ. Detta är ett 

framtidsscenario som vi förhoppningsvis inte kommer att behöva uppleva, även om det är 

mycket som pekar ditåt.  

 

6.3 Metodkritik 
Nedan diskuterar vi vår undersöknings validitet, reliabilitet, objektivitet samt hur detta bör 

behandlas i en kvalitativ analys. 
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6.3.1 Validitet 
Martyn Denscombe nämner i Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2009) att det inte finns något absolut sätt att visa att forskare av 

kvalitativa data har fått allt rätt. Han nämner också att forskare som Lincoln och Guba 

använder termen ”trovärdighet” istället för ”giltighet” när de talar om validitet (Denscombe, 

2009). Dock menar han att det fortfarande finns sätt som kan hjälpa till att få läsaren att förstå 

att ”data med rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra” (Denscombe, 2009:380). Även om 

inte heller dessa åtgärder innebär någon garanti så kan de försäkra att data i undersökningen 

producerats enligt god praxis.  

Vi har valt att ägna en stor del av vår undersökningstid vid våra empiriska data (videoklippen 

och transkriptionerna). Detta menar Denscombe (2009) är ett sätt att ta itu med frågan om 

trovärdighet. Han menar att det faktum att ”fynden i mycket hög grad har grundats i […] 

empiriska data” (Denscombe, 2009:380) ger en god grund för slutsatserna, vilka baserats på 

just denna data, att det bidrar till forskningens trovärdighet och att detta är en av fördelarna 

med kvalitativ forskning (Denscombe, 2009). 

 

6.3.2 Reliabilitet  
Även när det kommer till reliabiliteten är det vid kvalitativ forskning svårt att svara exakt på 

frågan om reliabilitet. Detta eftersom forskarens ”jag” hela tiden är en del av 

undersökningsinstrumentet (Denscombe, 2009).  

Michael Quinn Patton skriver i Qualitative research & evaluation methods att det både finns 

för- och nackdelar med detta. Han menar att det positiva är att man låter forskarens insikter 

och erfarenheter skapa nya förståelser av världen, medan det samtidigt kan uppstå svårigheter 

eftersom forskaren är så starkt bunden till egna färdigheter, utbildning och kreativitet (Patton, 

2002). 

Eftersom vi ser en svårighet i att med god grund kunna säga att våra erfarenheter är en större 

fördel än vad våra begränsningar – knutna till utbildning och färdigheter – är en nackdel anser 

vi det vara extra viktigt att på annat sätt stärka pålitligheten för våra undersökningsresultat. 

Därför gäller det att undersökningen redovisas tydligt när det gäller metoder, analys och 

beslutsfattande (Denscombe, 2009).  Detta anser vi att vi, inom undersökningens tidsram, 

utfört på bästa möjliga sätt. När vi applicerade vårt analysschema på transkriptionerna av 
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videoklippen gjorde vi detta på varsitt håll för att sedan jämföra resultaten. På så sätt ökade vi 

också reliabiliteten genom att inte påverka varandra under denna arbetsprocess. 

För att ytterligare försäkra läsaren om undersökningens pålitlighet följer nedan en redogörelse 

för vår objektivitet i rollen som forskare.  

 

6.3.3 Objektivitet 
Förutom validitet och reliabilitet är det i en kvalitativ analys viktigt att lyfta fram problemet 

med objektivitet. Enligt Denscombe (2009) handlar objektivitet om att fråga sig i vilken mån 

det i kvalitativ forskning kan skapas fynd som inte påverkats av den eller de som gjort 

undersökningen. Han menar samtidigt att vi här måste inse att det inte finns någon forskning 

som inte påverkas av de som genomför den. Empirin skapas genom att forskaren tolkar och 

använder den vilket försvårar möjligheten till objektivitet. Återigen handlar det om hur 

”jaget” blandas in i tolkningen men också om att forskaren måste ha ett öppet sinne genom 

hela undersökningen (Denscombe, 2009). 

Eftersom ”jaget” – i form av identitet, värderingar etc. – inte kan elimineras helt krävs det att 

vi som forskare på annat sätt påvisar vår objektivitet. Denscombe (2009) menar att detta kan 

göras på två sätt. I båda alternativen inser forskaren att hens ”identitet, värderingar och 

övertygelser spelar en roll i produktionen och analysen av kvalitativa data” (Denscombe, 

2009:384). Det är sedan upp till forskaren att antingen distansera sig från sina normala 

övertygelser eller att redogöra för hur dessa kan påverka undersökningen (Denscombe, 2009). 

Vi har valt att till vår kvalitativa analys redogöra för våra egna ”jag” och hur dessa kan ha 

inverkat på forskningen, i enlighet med vad Denscombe (2009) rådgör forskaren att 

tillhandahålla för att påvisa objektivitet för läsaren.  

 

Vi befinner oss båda i slutskedet av en journalistisk utbildning på grundläggande 

universitetsnivå. Detta ser vi som den faktor som främst kan påverka hur vi lagt upp 

undersökningen, producerat och tolkat empiri. Eftersom vi genom utbildningen fått en, inom 

journalistik, vedertagen bild av hur nyhetsmedier bör förhålla sig till objektivitet i 

rapporteringen, kan detta mycket väl ha påverkat hur vi till en början förhållit oss till ett 

medium som The Young Turks – ett medium som bryter mot de konventionella 

förhållningssätten till objektivitet.  

Å andra sidan är vi som mediekonsumenter en del av den målgrupp som The Young Turks 

riktar sig till. Genom internet och vår användning av det har vi blivit del av en slags 
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underkultur som använder sig av ett visst språk när det kommer till humor. Eftersom vi är en 

del av en högt internetkonsumerande generation är vi också vana vid alternativa mediers sätt 

att rapportera. I och med vår frekventa användning av dessa medier har vi blivit vana vid att 

inte köpa allt som sägs som absoluta sanningar. Vi inser också att The Young Turks politiska 

åsikter stämmer väl överens med de värderingar som i hög grad delas av den generation i 

Sverige som vi är en del av.  

Trots dessa faktorer och den troliga roll som de har spelat i vår undersökning har vi varit väl 

medvetna om det hela och i hög grad försökt reflektera över och diskutera kring vad vi 

egentligen sett under undersökningens gång. Vid de tillfällen då vi ansett att vi på ett eller 

annat sett behandlat något av de medier vi undersökt på ett annorlunda sätt än det andra, har 

vi gått tillbaka ett steg i processen, reflekterat över varför vi gjort så och sedan på nytt 

genomfört processen i fråga med mer kritiska ögon. 

 

Vår personliga bild av CNN kontra TYT, vilken stämmer överens med vårt resultat, är en 

faktor som kan ha påverkat vår analys. Vi har under undersökningens gång varit medvetna om 

vår personliga bild av TYT och CNN och vi har strävat efter att hålla oss objektiva under 

analysprocessen. Vårt resultat visar tydligt på att CNN har en mer professionell framställning 

än vad TYT har och våra personliga tankegångar har inte påverkat studiens utgång. De teorier 

vi utgått ifrån stödjer också det resultat vi har fått fram.  

 

Vår studie kan inte ses som en bild över all nyhetsrapportering och/eller alternativ journalistik 

på internet. Däremot visar vår studie på hur skillnaderna kan se ut i enskilda fall. Vi har ökat 

förståelsen för hur framförandet av nyheter i videoformat på nätet kan se ut och vilka 

skillnader som kan finnas mellan etablerade och alternativa medier. 

 

6.4 Vidare forskning  
Vi uppmanar till fortsatt forskning på området där en mer överblickande bild kan formas över 

de generella skillnaderna mellan alternativ journalistik och etablerade medier på internet. 

Nedan följer exempel på vad framtida undersökningar mer konkret skulle kunna innefatta: 

• Eftersom vår studie är kvalitativ går det inte att generalisera resultaten för en vidare 

bild. En kvantitativ studie över hur alternativa medier rapporterar genom Youtube 

eller andra videoplattformar på internet skulle därför kunna vidga förståelsen. 
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• Vår studie visar inte om CNN och TYT gjort ett medvetet val i hur de väljer att 

rapportera. Därför skulle vi vilja se vidare forskning som i högre grad belyser hur 

journalister och nyhetsproducenter uppfattar sitt eget arbete. 

• Vår studie innefattar inte heller publikens del i eller uppfattning av nyhetsproduktion 

och distribution. Därför skulle vi även vilja se vidare forskning kring publikens 

uppfattning, delaktighet och roll i de alternativa medierna kontra de etablerade. 

• Slutligen har frågan om den förändrade rollen som nyhetskonsumenter väckts i oss 

under undersökningens gång. Vi skulle vilja se vidare forskning kring om och hur vi 

som nyhetskonsumenter förstår den förändrade situationen när det genom internet blir 

allt svårare att veta vad som är ”sant” eller inte. 
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Anmärkning: Fetstilta stycken är egna anteckningar, övrig text är transkriptionen i 
grundformat med anmärkningar och markerade textstycken är sådana vi funnit relevanta för 
analysen. 
 
Nyheten om den högt uppsatte generalens sexskandal är inte ny men nu hävdar CNN att 
de har nya fakta rörande de inblandade personerna. De ska också ”reda ut” vem som är 
vem i dramat samt personernas relation till varandra. 
 
Manlig Nyhetsankare, Anderson Cooper [i studio]: 
So we begin tonight as we do every night, keeping them honest. Looking for facts, not trying 
to play favourites, offering our opinions or pulling for republicans or democrats. You can get 
that on plenty other cable channels. Just trying to report real information with one goal: 
finding the truth. We think thereʼs value in that. 
 
Ett klart uttalande av CNN och programmet Keeping Them Honest om vad det strävar 
efter i sitt arbete. De uttalar sig också om vad som skiljer dem från andra kabel-
tvkanaler. Genom detta uttalande skiljer de sig från ”mängden”, vilken de menar består 
av medier som inte eftersträvar ett sanningsorienterat arbete.  
 
We also are breaking news on what the FBI was doing last night at Paula Broadwellʼs 
home. Sheʼs the woman who had the affair with general Petraeus. Details on that in a 
moment. 
Also tonight, Keeping Them Honest on the new twist and turns in the Petraeus sex scandal: 
his affair with Broadwell led him to resigning as CIA director, you know that already. Now 
another four star general, John Allen, is connected to the scandal. Weʼll also look at whoʼs 
who in this growing scandal, weʼll map out the key players and connect some of the dots. 
 
First, the big question tonight is who authorized the investigation which led to Petraeusʼs 
stepping down and why? We know his extramarital affair was discovered when this woman, 
Jill Kelley, complained about anonymous and what might be considered mildly harassing 
emails. 
 
Här förtydligar nyhetsankaret vad kvällens nyhetsinslag handlar om: ”you know that 
already” visar att CNN är medvetna om att allt de säger i inslaget inte är nytt. De 
frånsäger sig genom detta bilden av att de skulle upprepa gamla nyheter.  
”We also are breaking news” visar på att CNN har tagit fram nya fakta i fallet. Även 
”this growing scandal” och ”the big question tonight” syftar på att man byggt på 
nyheten om sexskandalen.  
 
Well, new tonight is source tells CNN that Kelley first mentioned the emails in a casual 
conversation with an FBI agent in May, whom she knew. A casual conversation. The source 
tells the FBI agent said ”let me check it out”. The FBI has been on the case since then and 
now Kelley finds herself in the middle of this drama. 
New tonight, we hear her voice for the first time in a 911 call to Tampa Police over the 
weekend. She called to complain about the people outside her house. Listen 
[uppmanande]. 
 
Här nämns två av flera ”new tonight” i klippet. Detta är ytterligare formuleringar som 
ska visa på att det finns något nytt att hämta i fallet. CNN rapporterar att en källa 
angett när Kelley först nämnde de trakasserande mejlen i ”a casual conversation” till en 
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FBI agent ”whom she knew” samt vad FBI agenten ska ha svarat: ”let me check it out”. 
Sett till sammanhanget är det inte något avgörande avslöjande utan snarare en mer 
detaljerad beskrivning av hur utredningen om mejlen startade. 
 
[Grafik + Kelleys samtal] 
Överst i textrutan står: ”JILL KELLEY 911 CALL” 
Underst i textrutan står: ”SOURCE: Tampa Police Department” 
 
En källhänvisning. Visar på transparensen i rapporteringen.  
 
1) Kelley: You know I donʼt know if 
by any chance, um because Iʼm 
an honorary consul general, so I 
have inviolability, so um they 
 
2) ”should not be able to cross my 
property. I donʼt know if you want to get diplomatic uh 
protection involved as well, 
 
3) ”but now, because thatʼs against 
the law to cross my property 
because this is not like you know, 
um itʼs inviolable. 
 
4) Dispatcher: All right no problem. 
I will let the officers know. 
Kelley: Thank you 
 
Anderson Cooper [i studio]: 
”An honorary diplomatic consul”. Jill Kelley talked with Tampa Police asking for diplomatic 
protection. Thatʼs not something she should expect. Weʼll dig into who Miss Kelley is in a 
moment. But first, as i mentioned, thereʼs a lot of twist and turns and a lot of people have ties 
to this scandal. Letʼs lay it all out for you right now. 
 
Nyhetsankaret klarlägger att Kelleys begäran av diplomatiskt skydd inte är befogad. 
Vad telefonsamtalet ska ge i sammanhanget är svårmotiverat. Det kan vara ett sätt att 
visa Kelleys karaktär.  
 
Med nyhetsankarens ord ”Let’s lay it out for you right now” vill CNN klargöra att de 
har den information som publiken behöver för att få ett grepp om situationen: ”Så här 
ligger det till”. 
 
Retired general David Petraeus resigned on friday after admitting an affair. The other 
woman is again, Paula Broadwell, who co-wrote his biography, the best selling book ”All in: 
the education of general Petraeus”. 
This past spring, as we mentioned moments ago, Broadwell sent at the time anonymous 
harassing emails to Jill Kelley. Now as I mentioned, Kelley talked to her FBI friend launching 
the investigation. Turns out, the initial agent on the case, recording to Wall Street Journal, 
was removed from the case when he reportedly became obsessed with the case and even sent 
shirtless photos of himself to Miss Kelley. It gets stranger. 



 

  51 (83) 
 

 
Att FBI-agenten som skulle utreda fallet med mejlen blev ”obsessed with the case” 
hänvisar CNN till Wall Street Journal. Utan andra källor eller vidare förklaring 
framställs agenten som någon form av galning. Liksom Kelley tidigare framställdes som 
mindre trovärdig genom telefonsamtalet om diplomatiskt skydd. 
 
New today weʼve learned Kelley also received some inappropriately flir.. flirtatious emails, 
self described, from four star marine general John Allen. He denies an extramarital affair with 
Kelley and he says he did nothing wrong. But the Pentagon is investigating thousands of 
documents and emails. Some of them were apparently ”flirtatious”. 
 
Ytterligare ett uttalande om vad som är nytt i detta inslag: ”New today”. Ytterligare en 
general blandas in. Han får svara (oklart om CNN varit i kontakt med honom – ingen 
källa) och menar att han inte gjort något fel. CNN svarar på hans uttalande med ”But 
the Pentagon is investigating thousands of documents and emails” och understryker hur 
de ser på hans försvar, nämligen ”hur kan man vara oskyldig om man utreds av 
Pentagon?”. 
 
Turns out, both Allen and Petraeus stepped in to help Kelleys twin sister, Natalie, in a 
custody battle with her ex-husband. Both generals wrote letters on the behalf of the sister. 
Hereʼs a photo of Petraeus with the twin sisters. Petraeus wrote to the court, quote: 
 
Här berättar CNN om ytterligare en komponent i historien: att de båda misstänkta 
generalerna varit inblandande i en vårdnadstvist om Kelleys tvillingsysters son. 
Uttalandet ”Here’s a photo of Petraeus with the twin sisters” och fotot som sedan visas 
ska stärka påståendet om generalernas inblandning i vårdnadstvisten samt en etablerad 
relation till Kelley och hennes syster. Sedan visas utdrag ur ett brev som Petraeus ska ha 
skrivit till rätten å tvillingsysterns vägnar. 
 
[Anderson Cooper citerar brevet + grafik] 
Överst i grafiken står: ”PETRAEUSʼ LETTER ON BEHALF OF NATALIE KHAWAM” 
 
1) ”... we have, on many occasions, 
observed Natalie and her son, 
xxxx, including when we hosted” 
 
2) ”them and the Kelley family for 
Christmas dinner this past year. 
In each case, [he..] we have seen a very 
loving relationship...” 
 
Anderson Cooper: 
We removed the sonʼs name obviously to protect his identity as a minor. 
Th.. there you have it. Whoʼs who in the scandal along with the latest twist and turns. So there 
is a lot to discuss tonight. Back to our breaking news, the FBIʼs search last night. Agents 
spent about five hours at Paula Broadwellʼs North Carolina home, took away boxes full of 
documents and computers. We now have new details on why they were there. 
 
När nyhetsankaret säger att de tagit bort sonens namn ur brevet för att skydda hans 
identitet bygger de ytterligare på bilden om deras professionella sätt att arbeta.  Sedan 
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följer ytterligare information om CNN:s ”breaking news” om FBI’s husrannsakan hos 
Paula Broadwell. Vad som ligger bakom husrannsakan ska presenteras men finns inte 
med i detta klipp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 – Analysschema 

Analysschema 
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Anmärkning: Nedan visar vi det ursprungliga analysschemat som vi utformade efter 
Nermans modell för den dramatiska analysmetoden. På grund av avsaknad av relevans 
reviderades vissa frågor längre in i undersökningen. 
 
Fråga       Svar + belysande citat 
1. Vem är författare/regissör? 
(nyhetsankaret) 
 

 
 
 
 
 
 

1.2. Förbindelse mellan nyhetsankare och 
handling. Tar han ställning? 
 
(Faktaurval, balans i faktapresentation) 

 
 
 
 
 
 

2. Vem är källan?  
 
 
 
 
 

2.2. Vem är auktoriteten?  
 
 
 
 
 

3. Vilka är publiken? 
 
Vill nyhetsankaret omvända, bevisa något 
eller riktar han sig till likasinnade? 

 
 
 
 
 
 

3.2. Vilken roll tilldelas publiken?  
 
 

3.3. I vilka relationer sätts de till :   
       a) Scenaktörer? 
 

 
 
 
 

       b) Handling? 
 
 
 
 

 
 
 

       c) Regissören?  
 
 



 

  54 (83) 
 

 
 
 

4. Vad kallas scenen?  
 
 
 
 
 

4.2. Hur detaljerat används scenen?  
 
 
 
 
 

4.3. Är scenen realistisk?  
 
 
 
 
 

4.4. Hur används scenen?  
 
 
 
 
 

5. Är aktörerna: 
    a) Individer? 

 
 
 
 
 
 

    b) Anonyma?  
 
 
 
 
 

    c) En grupp? 
 
 
 

 
 
 

   d) Företrädare? 
 
 
 

 
 
 

5.2. Vad kallas aktörerna? 
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5.3. Hur beskrivs aktörerna? 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.4. a) Vem får huvudroll? 
 
 

 
 
 
 
 
 

       b) Vem får biroll? 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.5. Hur får aktörerna framträda? 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.6. Vad får aktörerna säga? 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.7. I vilka situationer–sammanhang sätts 
aktörerna in? 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.8. Hur sätts aktörerna i förbindelse: 
        a) Med varandra? 
 
 
 

 
 
 
 

        b) Med scenen? 
 
 

 
 
 

6. Hur byggs handlingen upp? 
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6.2. Dramatiskt? I scener, repliker? 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.3. Hur förändras bilden? 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Hur tolkas och benämns det som sker? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.2. Mot vilken bakgrund sätts det in? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bilaga 3 – Sammanställt analysschema 

Sammanställt analysschema: 
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TYT - Teens’ Racist Obama Tweets Published on Jezebel  
 
Kod        Svar + belysande citat 
1. Vem är författare/regissör? 
(nyhetsankaret) 
 

TYT/ Kvinnligt och manligt nyhetsankare 
+ kille vid dator 
 

1.2. Förbindelse mellan nyhetsankare och 
handling. Tar han ställning? 
 
(Faktaurval, balans i faktapresentation) 

Kommenterar tweets sarkastiskt: 
”That’s cleaver…” 
”He doesn’t even have the right… uhm, 
insults. Okay, so get it right big guy” 
 
Anklagelser mot föräldrar, spekulationer 
utan källa: 
”They obviously have stupid parents. 
They do! They have stupid, hateful 
parents. They’ve been hearing these 
racist things and now they’re just kind of 
regurgitating the crap that they’ve heard 
from their family members” 
 
Ifrågasätter Jezebel: 
”Jezebel… you know… What are you… 
getting after high school kids for? I mean, 
I… did I already know that there was like 
a million racist idiots… kids in the 
country? Yeah.” 
”It seems like you’re picking on kids” 
 
”But if it’s on your off time. I think you’re 
allowed to be racist on your off time in 
school. I don’t think you should get 
suspended for that” 
 
Ändå visar TYT ungdomarnas tweets 
med deras twitter-namn fullt synliga. 
 
Kommenterar att det inte är så synd om 
ungdomarna: 
”We don’t seem to care about them 
[ungdomar med mindre möjligheter]. 
But… we worry about what these kids put 
on the internet.” 
”And then we’re going to worry about 
their jobs later? I don’t know. I have a 
hard time giving sympathy for that” 
 
TYT tar i stort ställning mot båda parter. 

2. Vem är källan? Twitter och Jezebel. Dock ingen direkt 
källhänvisning till Jezebel men 
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nyhetsankaret säger att Jezebel har 
skrivt om detta.  
 

2.2. Vem är auktoriteten? TYT. De berättar vad som är rätt och fel 
vad gäller de rasistiska kommentarerna 
och efterspelet. 
 

3. Vilka är publiken? 
 
Vill nyhetsankaret omvända, bevisa något 
eller riktar han sig till likasinnade? 
 

TYT vill som ofta rikta sig till 
likasinnade. Men de ger i rapporteringen 
utrymme för debatt, diskussion och 
ifrågasättande. 
 

3.2. Vilken roll tilldelas publiken? Publiken får en ganska fri roll. De får 
välja om de tycker att Jezebel gjorde 
rätt eller fel. 
 
Publiken kan nästan ses som väljare av 
hur man ska se på det som har hänt. Var 
det rätt åt ungdomarna? Var det 
föräldrarnas fel? Bör man fokusera på 
andra problem än rasistiska ”idioter”? 
 

3.3. I vilka relationer sätts de till :   
       a) Scenaktörer? 
 

De får välja vem de ska sympatisera 
med. Om tonåringarna är offer eller 
förövare, om Jezebel gjorde något 
beundransvärt eller om de gick för 
långt. 
 

       b) Handling? Publiken får en kort återberättelse om vad 
Jezebel har gjort. Sedan presenteras 
ingående vad som skrivits på twitter. 
Publiken får se tweets direkt från 
hemsidan utan någon censur eller 
omskrivning av de rasistiska 
kommentarerna. 
De får veta vad som kan vara bra och 
dåligt med det Jezebel har gjort. 
 

       c) Regissören? Regissörerna agerar guider. Publiken 
vägleds till olika synsätt man kan ha 
gentemot det inträffade 
 
 

4. Vad kallas scenen? Twitter 
 
 

4.2. Hur detaljerat används scenen? --- 
 

4.3. Är scenen realistisk? Ja 
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4.4. Hur används scenen? Direkta utdrag från Twitter i form av 
bilder. 
 

5. Är aktörerna: 
    a) Individer? 

Obama 
 

    b) Anonyma? --- 
 

    c) En grupp? 
 
 

Rasistiska ungdomar, rasistiska föräldrar, 
Ungdomar med sämre förutsättningar.  

   d) Företrädare? Jezebel företrädare för media som går 
längre än rapportering. 
 
Ansvariga på skolorna – företräder 
skolorna 
 

5.2. Vad kallas aktörerna? 
 
 

Föräldrar: ”Stupid, hateful parents”  
 
Ungdomarna: ”racist idiot kids”, ”stupid 
kids”, ”students”, ”high schoolers” 
 
Ungdomar med sämre förutsättningar: 
”Menaced kids” 
 

5.3. Hur beskrivs aktörerna? 
 
 

High school-studenter: dumma, osmarta:  
”These are high school kids. You know, 
their brains haven’t fully developed yet” 
 
Föräldrar: ignoranta och rasistiska: 
”stupid, hateful parents” 
 

5.4. a) Vem får huvudroll? 
 
 

De rasistiska ungdomarna 
 

       b) Vem får biroll? 
 
 

Föräldrar, skolorna, Jezebel, Obama, 
tonåringar med sämre förutsättningar 
 

5.5. Hur får aktörerna framträda? 
 
 

Ingen får framträda direkt, edast genom 
TYT:s återberättande. Ungdomarnas  
framträder genom direktciterade tweets. 

5.6. Vad får aktörerna säga? 
 
 

Inget, ungdomarna får säga det de sa 
på twitter, men de får inte försvara sig 
mot Jezebels rapportering.  
 

5.7. I vilka situationer–sammanhang sätts 
aktörerna in? 

Ungdomarna: som användare av internet 
som inte förstår konsekvenserna. 
 
 

5.8. Hur sätts aktörerna i förbindelse: 
        a) Med varandra? 

Föräldrar vars åsikter går i arv till barnen 
som använder nya medier för att sprida 
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 åsikterna. 
 
Obama blir förolämpad av ungdomarna. 
 
Detta får konsekvenser när Jezebel 
uppmärksammar vad de skriver och 
samtidigt agerar ”bestraffare”. 
 
Ifrågasättande om man ska ha sympati för 
de här ungdomarna eller istället tänka på 
de som har sämre förutsättningar. 
 

        b) Med scenen? 
 
 

Twitter och internet är centrala 
plattformar i hela diskussionen. 
 

6. Hur byggs handlingen upp? 
 
 

Först en kort sammanfattning av vad 
som hänt. Sedan en presentation av 
tonåringarnas tweets med kortare 
kommentarer från TYT. Sedan en 
längre diskussion om hur Jezebel 
agerade och om vad som kan vara 
orsaken till tonåringarnas beteende.  
Sedan en diskussion om större 
problem, tonåringar med sämre 
förutsättningar, tonåringar med dåliga 
föräldrar. 
Kanske kan det Jezebel gjorde ändå vara 
ett sätt att få folk att lära sig något. 
 
 

6.2. Dramatiskt? I scener, repliker? 
 

--- 

6.3. Hur förändras bilden? 
 
 

Tre personer diskuterar ämnet i studion. 
De olika synsätt och säger alla sin åsikt. 
De enas aldrig helt i en riktig slutsats men 
ligger ändå närmre varandras åsikter. 
 

7. Hur tolkas och benämns det som sker? 
 
 

Rasismen benämns som en dum 
ungdomsgrej som beror på dumma 
föräldrar som inte uppfostrat dem rätt. 
Ungdomarna som skrivit rasistiskt på 
twitter är enligt TYT inte smarta men 
skulden ligger tyngre hos föräldrarna. 
 

7.2. Mot vilken bakgrund sätts det in? 
 
 
 

Efter att Obama blev omvald skrev 
många ungdomar rasistiska tweets om 
honom. Jezebel avslöjade och 
publicerade ungdomarna. Rätt eller fel? 

Bilaga 4 – Förklaring av koder 
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Förklaring av koder 
 
Nyhetsankare: personen som vi ser framföra nyheten. 
 
Ställningstagande: En uttalad eller indirekt favorisering eller förkastning av ett agerande 
eller aktör.  
Tar ingen ställning: Nyhetsankaret favoriserar eller förkastar ingen aktör och håller sig 
neutral till deras ageranden. 
Tar ställning för/emot agerande: Nyhetsankaret är positivt eller negativt inställd till en 
aktörs agerande i handlingen.  
Tar ställning för/mot aktör: nyhetsankaret är positivt eller negativt inställd till en aktör. 

 
Auktoritet: Den person/grupp som styr över vad som ses som rätt och fel i handlingen.  
 
Aktörernas framträdande 
Direkt: aktören talar direkt till nyhetsankaret om det ämne som berättelsen handlar om, live 
eller vid annat tillfälle. 
Indirekt: aktören framträder vid annat sammanhang. Återges med inspelning (ljud/bild) eller 
nyhetsankarets återberättande 
Får ej framträda: aktören har ingen talan i berättelsen eller sammanhanget. 
Uppdiktade citat: aktören tilldelas citat och/eller åsikter som inte uttalats av aktören själv.  
 
Beskrivning av aktörerna 
Negativt: nyhetsankarets beskrivning av aktören är negativt laddad. 
Positivt: nyhetsankarets beskrivning av aktören är positivt laddad. 
Neutral: nyhetsankarets beskrivning av aktören är varken positivt eller negativt laddad.  
 
Publikens roll: vilken roll/ställning som nyhetsankaret tilldelar publiken. 
Sympatisörer: publiken delar nyhetsankarets åsikter, inget utrymme för andra åsikter. 
Betraktare: publiken har en passiv roll där nyhetsankaret endast berättar vad som hänt utan 
att blanda in åsikter.  
Fri: publiken tillåts själv bilda sig en åsikt (en roll som främst framkommer vid åsiktsladdade 
händelser). 
 
Källa 
Annat medium: informationen och fakta i berättelsen har hämtats från annat medium (enligt 
nyhetsankarets källhänvisningar). 
Inga källhänvisningar: nyhetsankaret framför information och fakta utan att nämna källa. 
Myndigheter: information och fakta i berättelsen har hämtats från myndigheter (enligt 
nyhetsnakarets källhänvisningar). 
Anonym källa: nyhetsankaret hänvisar till en källa utan att presentera denna.  
Intervjuperson: information och fakta framförs av aktörer som intervjuas.  
Ögonvittnen: informationen kommer från aktörer som betraktat händelsen som berättelsen 
handlar om.  
 
Publikens relation till nyhetsankaret: vilken roll nyhetsankaret tar gentemot publiken. 
Åsiktsguide: nyhetsankaret leder publiken till ”rätt” åsikt. 
Informationskälla: nyhetsankaret förser publiken med fakta utan att blanda in egna åsikter.  
Underhållare: nyhetsankaret har en humoristisk hållning och strävar efter att underhålla 
publiken. Håller en skämtsam ton mot aktörer/aktörers agerande och/eller handlingen. 
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Stämningssättare: nyhetsankaret använder vissa grepp (ton, ord) för att försätta publiken in 
en viss stämning (sorglig, glad, förvirrande osv.) gentemot handlingen.  
 
Typ av aktörer 
Individer: aktören är en enskild person i rollen som sig själv. 
Grupp: aktören är flera personer i samma roll. 
Företrädare: aktören är en individ som representerar andra individer/grupper i sin roll. 
Anonym: aktörens reella identitet hålls dold i berättelsen. 
Annat medium: aktören är en tidning, radio-/TV-kanal eller internet-sida. 
 
Vad aktörerna kallas: hur benämns aktören av nyhetsankaret. 
Riktiga namn: aktören benämns med sitt namn. 
Skämtsamma smeknamn: aktören benämns med smeknamn av humoristisk karaktär. 
Öknamn: aktören benämns med ett nedsättande smeknamn/skällsord. 
Värderande beskrivning: aktören benämns med en beskrivning som innehåller 
nyhetsankarets värderingar. 
Relationsbenämning: aktören benämns utifrån dess relation till annan aktör. 
Beskrivande namn: aktören benämns med en beskrivning som nyhetsankaret gör utifrån 
aktörens yrke/position/ålder.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 5 – Analys av samtliga videoklipp 
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Analys av samtliga videoklipp 
 
Otrohetsskandalen med General Petraeus 
Bakgrund: General David Petraeus, som är en högt uppsatt general inom CIA, har avgått 
efter avslöjandet om en otrohetsaffär med en kvinna vid namn Paula Broadwell. Broadwell 
har i sin tur trakasserat en kvinna vid namn Jill Kelley via mejl, då hon trott att även Kelley 
haft en affär med Petraeus. En FBI-agent tillsattes för att utreda trakasserierna men började 
själv skicka flirtiga mejl och bilder på sig själv till Kelley. Slutligen visar det sig att 
ytterligare en general är inblandad, General John Allen. Även han ska ha skickat flirtiga mejl 
till Kelley. Följande två nyhetsinslag utspelar sig efter tidigare rapporteringar om affären. 
 
”Petraeus Affair Scandal – The Breakdown” 
Författare: The Young Turks nyhetsankare Cenk Uygur 
 
Föfattaren/regissören Cenk Uygur blir snabbt berättelsens auktoritet. I inledningen klargör 
han att The Young Turks (TYT) ska hjälpa tittarna att förstå situationen som beskrivs som 
svår att hänga med i: 
 

”[…] it might be a little hard to follow. So here at The Young Turks we wanted to 
make it very clear to you”.  

 
TYT ska i redogörelsen för affärerna placera ut ”the players” på en grafisk tavla.  
Inga källor uppges under berättelsen. TYT är auktoriteten och tittarna ska förlita sig på att 
deras information är riktig. 
 
Redan i första bildrutan presenterar TYT tonen de ska hålla genom berättelsen, en humoristisk 
och sarkastisk sådan. Bredvid Uygur visas en bild på de två inblandade med texten ”Call of 
Booty”, en referens till krigsspelet Call of Duty som anspelar på att det är generaler 
inblandade i otrohetsaffären. Den grafiska tavlan på vilka aktörerna placeras ut benämns som 
”Road Map to a Sex Scandal”, ytterligare en skämtsam benämning på otrohetaffären. 
 

 
The Young Turks nyhetsankare Cenk Uygur i studion med grafiken som refererar till 
datorspelet Call of Duty. 
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Originallogotypen till datorspelet Call of Duty. 
 
Författaren tar tydligt ställning i klippet. Till att börja med vänder han sig mot en av aktörerna 
i otrohetsaffären, Jill Kelley, som polisanmält trakasserande mejl. Författaren ifrågasätter 
händelsen och anmälan genom att förminska problemet och kalla det ”some sort of […] email 
issues” (någon sorts mejl-problem). Sedan ifrågasätter han också sanningshalten i vad Kelley 
påstått och kallar det ”en otrolig överdrift”: 
 

”Jill Kelley… [skakar på huvudet] must be one incredible woman [skrattar]. How do 
you spend twenty to thirty thousand pages of emails? I can’t believe that’s true. That’s 
gotta be an unbelievable exaggeration.” 
 

Författaren tar också tydligt ställning mot en helt annan händelse, generalers insatser i 
Irak.Han påpekar att han tycker generaler borde straffas för sitt agerande i Irak och inte för 
utomäktenskapliga förhållanden: 
 
”I’ve got massive problems with all those generals who led us into a disastrous war in Iraq 
[…] And then they got credit […] But as far as their personal lives… I don’t car who they’re 
sleeping with or trying to sleep with. That is the last reason in the world that you should fire 
any of these generals.” 
 
Författaren påpekar också hur löjlig han tycker att nyheten egentligen är: 
 

”I mean, we’re having a conversation about whether a general was too flirtatious in 
an email! Who cares?!” 
 
”[förskrämd min, händerna för munnen] ’Oh my god, they had sex that I don’t 
approve of!” Oh, well then we have a massive controversy. This whole thing is 
ridiculous and that shirtless FBI agent should have never started the investigation in 
the first place!” 
 

Klippet riktar sig till en likasinnad publik som delar TYT:s åsikter, både vad gäller Irakkriget 
och det faktum att generaler avskedas för att de haft en relation med fel person. Rubriken 
lockar en publik som vill få reda på hur det ligger till i skandalen, något författaren menar att 
han ska hjälpa dem med.  
 
TYT vill förklara händelseförloppen men också visa på hur komisk och löjlig de tycker att 
hela historien är. Samtidigt som författaren undervisar publiken använder han komiska och 
sarkastiska grepp för att underhålla. På den grafiska tavlan ”Road map to a Sex Scandal” 
använder TYT, istället för pilar, penisliknande symboler som dras mellan aktörerna för att 
visa deras relationer till varandra. Den anonyma FBI-agenten som skickat bilder på sig själv 
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med bar överkropp gestaltas med en bild på en muskulös man med bar överkropp och 
utsuddat ansikte.  
 
Publiken antas redan vara insatt i nyheten eftersom ingen längre bakgrunds-information ges 
av författaren. Dock saknar publiken överblick och är inte helt insatt i händelsen, vilket TYT 
ska hjälpa dem med. Publiken får en passiv, betraktande roll där de undervisas i hur det ligger 
till i skandalen och vad de bör tycka. De förs inte nära någon av aktörerna och förväntas inte 
heller sympatisera med dem. De är menade att relatera till författaren, hans åsikter och tycka 
att aktörernas beteende är löjligt men också inse att nyheten i sig är irrelevant. Författaren blir 
genom berättandet både en informationskälla, en auktoritet och en underhållare. 
 

 
The Young Turks redogörelse för otrohetsskandalen genom ”Road Map to a Sex Scandal”.  
 
Samtliga aktörer, förutom den anonyma FBI-agenten, presenteras som individer: General 
Petraeus, Jill Kelley, Paula Broadwell och General John Allen. Samtliga namn har cirkulerat i 
media sedan tidigare. Aktörerna kallas vid såväl sina riktiga namn och beskrivande namn som 
”mistress” (älskarinna), ”a couple of different women” – som vid skämtsamma smeknamn 
som ”shirtless FBI agent”. 
 
Paula Broadwell beskrivs i berättelsen som en svartsjuk älskarinna:  
 

”[…] there were charges where Paula Broadwell thought that general Petraeus might 
be sleeping with Jill Kelley […] she wrote emails to Jill Kelley saying ’You know 
what? You better back off!’ and ’You’re being very flirtatious and I can’t have that!’” 

 
Författaren diktar här upp generaliserade citat med vad han kan tänka sig att Broadwell skrivit 
till Kelley. Varefter han dementerar hennes ”påståenden” utan källor: 
 

”Well, it turns out that as far as we know, General Petraeus did not sleep with Jill 
Kelley… so far as we know.” 

 
FBI-agenten beskrivs som att han genom att starta en utredning sedan krävde sex i utbyte: 
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”The FBI guy winds up sending dirty pictures to Joll Kelley! He starts the 
investigation and then says ’By the way, how you doin’? Let me send this email’. He 
sends topless pictures of himself to Jill Kelley, ’cause he’s like […] I started literally a 
national case on you behalf […] so here’s my shirtless pictures, if you know what I 
mean.’” 

 
Jill Kelley, som får huvudrollen i berättelsen då de flesta trådar knyts an till henne, beskrivs i 
sin tur som en uppmärksamhetssökande och icke trovärdig: 
 

”[…] Jill Kelley who reported all this and now apparently she’s got some sort of uh… 
email issues with General John Allen.” 

 
”Jill Kelley… [skakar på huvudet] must be one incredible woman [skrattar]. How do 
you spend twenty to thirty thousand pages of emails? I can’t believe that’s true. That’s 
gotta be an unbelievable exaggeration.” 
 
”Apparently some of the emails are of a flirtatious nature” 

 
Aktörerna får endast framträda genom författarens återberättande och uppdiktade citat. Ingen 
av dem får alltså framträda direkt eller med egna ord. TYT uppger inte heller att de sökt 
någon av aktörerna. 
 
Handlingen byggs främst upp genom författarens uppdiktade citat och med hjälp av den 
grafiska tavlan ”Road Map to a Sex Scandal”. Författaren återger uppdiktade citat där han 
framför andemeningen i vad han tror att aktörerna sagt. Han använder dramatiska uttryck och 
kroppsspråk för att framställa berättelsen på ett sarkastiskt sätt. Handlingen förändras när 
författaren går från en beskrivning av skandalen till att förklara hur löjligt han själv anser att 
det hela är.  
Det mesta i berättelsen benämns på ett förlöjligande sätt och sanningshalten i aktörernas 
påståenden tolkas som låg och osäker.  
 
”The players in the Petraeus scandal” 
Författare: CNN:s nyhetsankare Anderson Cooper 
 
Författaren/regissören Anderson Cooper blir även han, tillsammans med CNN, auktoritet när 
CNN ska ge sin berättelse om otrohetsskandalen. Cooper hävdar att CNN har det material och 
den information som kan reda ut situationen.  
Cooper håller sig till en rapporterande ställning när han redogör för vad som skett, utan att 
blanda in värderande ord. Enda gången han frångår denna hållning är när han efter ett 
ljudklipp, där Jill Kelley hävdar att hon har rätt till diplomatiskt skydd, menar att så inte är 
fallet: 
 

”’An honorary diplomatic consul’. Jill Kelley talked with Tampa Police asking for 
diplomatic protection. That’s not somethin she should expext.” 
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Jill Kelleys larmsamtal, i vilket hon kräver diplomatiskt skydd. 
 
I början av nyhetsinslaget uttalar Cooper vad segmentet ”Keeping Them Honest” (i 
programmet Anderson Cooper 360) strävar efter i sitt arbete. Han berättar vad som skiljer 
dem från andra kabel-tvkanaler, att de står ut från ”mängden”, vilken de menar består av 
medier som inte eftersträvar sanning i sin rapportering: 
 

”So we begin tonight as we do every night, Keeping Them Honest. Looking for facts, 
not trying to play favourites, offering our opinions or pulling for republicans or 
democrats. You can get that on plenty other cable channels. Just trying to report real 
information with one goal: finding the truth. We think there’s value in that.” 

 
Med detta uttalande vill CNN stärka sin trovärdighet och auktoritet, genom att visa på att de 
är den kanal som ger publiken sanningen. 
CNN använder sig både av officiella och anonyma källor. Tampa Police Department är källan 
till det telefonsamtal där vi får höra Kelley begära diplomatiskt skydd. En anonym källa har 
gett CNN ny information, ”breaking news” som de benämner det i klippet, om Kelleys 
relation till FBI-agenten som senare skickade bilder på sig själv med bar överkropp. 
 
Nyheten i sig är inte helt ny och därför påpekar författaren flera gånger under inslaget att 
CNN har ny information att tillhandahålla publiken. Efter att Cooper gett en kort 
bakgrundsinformation avslutar han med ”you know that already” (”det visste ni redan”) och 
frånsäger på så sätt CNN bilden om att de skulle rapportera om något gammalt. Uttalanden 
som ”We also are breaking news”, ”this growing scandal” och ”the big question tonight” 
syftar på att CNN nu har byggt på med nya fakta kring otrohetsskandalen.  
 
Genom berättelsen försöker författaren varken omvända publiken eller bevisa något. Det är 
inte heller tydligt, i och med avsaknaden av värderingar, att CNN endast riktar sig till 
likasinnade. Däremot försöker författaren undervisa, förklara för publiken. Publiken har 
tidigare hört om nyheten men vill nu förstå hur alla aktörer i otrohetsskandalen hänger 
samman. De ska nu få en djupare förklarad bild, vilket författaren klargör: 
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”We’ll also look at who’s who in this growing scandal, we’ll map out the key players 
and connect some of the dots.” 
 
”[…] as I mentioned, there’s a lot of twist and turns and a lot of people have ties to 
this scandal. Let’s lay it all out for you tonight.” 

 
Aktörerna, som publiken har en betraktande roll gentemot, framställs som delar i ett 
svårförståeligt relationsdrama. Ett drama som egentligen är av privat karaktär och som man 
som publik inte skulle ha tagit del av i vanliga fall.  
Författaren blir den publiken ska förlita sig på i redogörandet för dramat. Han ska reda ut hur 
det ligger till utan att lägga någon värdering i berättandet.  
  
Aktörerna i berättelsen är både individer (Paula Broadwell, General David Petraeus, Jill 
Kelley, General John Allen och Kelleys tvillingsyster Natalie) och anonyma: ”FBI agent”, 
”the son”, ”the source” samt en samtals-mottagare.  
I berättelsen benämns de vid sina riktiga namn, beskrivande namn (”another four star 
general”, ”retired general”) samt med relationsbenämningar som ”FBI friend” och ”Kelleys 
twin sister”.  
I inslaget beskrivs de två generalerna ha en nära relation till Kelley och hennes syster. Detta 
styrker CNN genom att visa foton på aktörerna tillsammans och genom att berätta om att 
generalerna stöttat tvillingsystern i en vårdnadstvist. 
 

 
Ett utdrag ur Petraeus brev till domstolen som skrevs å Natalie Khawams vägnar. 
 
 

”Turns out, both Allen and Petraeus stepped in to help Kelleys twin sister, Natalie, in 
a custody battle with her ex-husband. Both generals wrote letters on the behalf of the 
sister.” 

 
FBI-agenten som skickat foton på sig själv i bar överkropp beskrivs i berättelsen som besatt. 
Dock berättar författaren detta genom att hänvisa till vad Wall Street Journal skrivit och 
undviker därmed att direkt lägga in egna värderingar: 
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”Turns out, the initial agent on the case, according to Wall Street Journal, was 
removed from the case when he reportedly became obsessed with the case and even 
sent shirtless photos of himself to Miss Kelley.” 

 
Genom att spela upp Jill Kelleys samtal till larmcentralen – ett telefonsamtal som egentligen 
inte hör berättelsen till – framställer författaren Kelley som en icke trovärdig person i dramat 
utan att de på något sätt direkt uttalar tvivelaktigheter kring henne som person.  
Även generalen John Allen ifrågasätts efter att ha nekat till att han skulle ha haft någon 
utomäktenskaplig affär. Detta gör författaren genom att påpeka att generalen nu, trots allt, 
utreds av FBI: 
 

”He [John Allen] denies an extramartial affair with Kelley and he says he did nothing 
wrong. But the Pentagon is investigating thousands of documents and emails. Some of 
them were apparently ’flirtatious’.” 
 

Precis som i TYT:s rapportering knyts de flesta trådarna an till Jill Kelley, som även här blir 
berättelsens huvudperson. 
Ingen av aktörerna får framträda direkt utan detta görs främst genom författarens 
återberättande om händelserna. Kelleys röst hörs i det inspelade telefonsamtalet men har 
egentligen inte med själva otrohetsskandalen att göra. Likaså framträder Petraeus indirekt, 
också från ett tidigare tillfället, genom brevet han skrivit å tvillingsysterns vägnar. John Allen 
är den enda aktören som får uttala sig om skandalen, dock gjorde han detta i ett annat 
medium, Wall Street Journal. Författaren ifrågasätter, som vi tidigare nämnt, trovärdigheten i 
det uttalandet. 
 
Handlingen bygger på den tidigare avslöjade otrohetsskandalen och författaren lägger nu till 
nya komponenter i berättelsen, förklarar ytterligare relationer mellan aktörerna och 
ifrågasätter vissa aktörers trovärdighet.  
Författaren använder flera gånger uttryck som ”this growing scandal” och säger även ”it gets 
stranger” (det blir konstigare). Detta ger berättelsen en dramatisk ton och tillsammans med de 
nya scenerna (Kelleys larmsamtal, FBI-agentens avstängning, vårdnadstvisten och FBI-
utredningarna) bygger CNN på dramat ytterligare. 
Författaren ger publiken ytterligare inblick i händelsen och bland annat förstärks John Allens 
inblandning i dramat genom avslöjandet att han sedan tidigare haft en relation till systrarna.  I 
stort beskrivs händelsen som märklig och invecklad.  
 
Tunnelbaneolyckan som fotograferades 
Bakgrund: En man vid namn Ki-Suck Han, knuffas efter ett bråk ner på spåret i New Yorks 
tunnelbana. En fotograf tog bilder på Han innan han träffades av ett inkommande tåg och 
avled. Dessa bilder publicerades sedan i The New York Post vilket ledde till en våg av 
upprörda röster på internet.  
 
 
”Outrage – NY Post puts man about to die on cover” 
Författare: The Young Turks (TYT) nyhetsankare Cenk Urguy och Ana Kasparian. 
 
Båda författarna tar direkt ställning i inslaget, dels mot förövaren och dels mot fotografen och 
New York Post (NY Post) som publicerade bilderna. Fotografen i fråga har menat att han 
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försökte varna tågföraren med blixten på kameran. Ana Kasparian, det kvinnliga 
nyhetsankaret, förkastar fotografens både hans agerande och försvar: 
 

”I don’t believe that for a minute. I think he wanted to take the picture because it’s 
sensational […] The person who’s taking the photo did nothing to help him [offret].” 
 
”[…] it’s your responsibility and your obligation to save that person. I don’t care if 
your not doing something against the law [genom att inte hjälpa personen] or 
whatever… Doesn’t matter! You were supposed to help that person and instead of 
doing that we have this mentality ’Oh my God! This is sensationalistic. I wanna take 
the picture. This might get me a little bit of attention.’” 

 
Cenk Urguy, det manliga nyhetsankaret, kritiserar också fotografens agerande: 
 

”You would hope that someone would be decent enough that when they see somebody 
on the tracks like that, especially that he’s trying to climb up and that the train is 
coming, that you would get on the ground and grab him and help him, pull him up. 
For Christ sake help him, right?” 

 
Därefter går Urugy över till att kritisera NY Posts beslut att publicera bilderna: 
 

”[…] I think the real issue is the New York Post. To put this cover up… Man, I mean I 
know they’re trashy tabloid. But this seems to go beyond the pale of even a tabloid.” 

 
Kasparian fyller i: 
 

”[…] I think they go above and beyond being a trashy tabloid so… If the New York 
Post does something like this I just don’t find it that surprising.” 
 

Ytterligare anklagelser från författarna följer. Denna gång riktas de mot Rupert Murdoch, vars 
mediekoncern NY Post ingår i. Urguy säger: 
 

”[…] New York Post is owned by Rupert Murdoch, who of course spied in on people 
in Great Britain and got into a lot of trouble over that […] has he learned anything? 
Of course not, this guy [offret] died. He died, and they want to sell an extra couple of 
papers by putting this picture up and going ’Doomed! Oh my God, did we get your 
attention?’ You did, you got our intention in terms of… what a douchebag [skitstövel] 
you are, how ridiculous you are.” 

 
Slutligen benämner de båda författarna publiceringen av bilderna på följande sätt: 
 
Kasparian: ”This man was a father from Queens. This… picture will exist for eternity, you 
know and… And it just makes me so depressed to know that his family will see this image, like 
moments before his death so… so… it’s beyond sleazy [sjaskigt].” 
 
Urguy: ”And… and all over New York.” 
 
Kasparian: ”Yeah…” 
 
Urguy: ”Beyond sleazy, that’s exactly the right way to put it.” 
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De två författarna är de enda auktoriteterna i berättelsen. Det är bara de som uttalar sig och 
mycket av det de säger handlar om hur människor bör agera. Inga källor uppges i inslaget 
men en bild på NY Posts framsida visas, vilket tyder på att de också hämtat information 
därifrån.  
 

 
The Young Turks visar New York Posts framsida med ett av fotona som publicerats. 
 
Inslaget riktar sig främst till en likasinnad publik, människor som ogillar Murdochs 
mediekoncern och tycker att alla har skyldighet att hjälpa andra i nöd. Inslaget fokuserar 
främst på att kritisera NY Post och nämner egentligen inte mycket om olyckan i sig. Publiken 
bör känna till de bakomliggande händelserna till publiceringen av bilderna men detta berättar 
TYT endast kort om. TYT har inte rapporterat om händelsen tidigare så publiken antas ha fått 
reda på bakgrunden från annat håll. 
Publiken får, genom författarnas berättelse, inte bilda sig någon egen uppfattning om 
händelsen. De får endast välja på två åsikter att ställa sig bakom, om fotografens eller NY 
Posts agerande är värst.  
 
Aktörerna NY Post och fotografen framställs för publiken som penga- och sensationsdrivna. 
De blir bovarna i dramat. Förövaren som knuffade ner mannen på spåret beskrivs inte mer än 
som en ”rubbad” person och får ingen större plats i berättelsen. Mannen som blev påkörd av 
tåget framställs som en god familjefar och ett offer för NY Posts och fotografens agerande. 
 
Av aktörerna nämns endast Rupert Murdoch vid namn. Resterande aktörer hålls anonyma, 
trots att offrets namn publicerats i andra medium. NY Post och fotografen får i berättelsen 
företräda det som TYT benämner som tabloid media, medan offret blir en företrädare för 
vanligt folk. 
Aktörerna som blir bovar i dramat kallas vid nedsättande öknamn som ”deranged man”, 
”trashy tabloid” och ”douchebag” medan offret får en mild beskrivning som ”en pappa från 
Queens” (”a father from Queens”).  
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Fotografen beskrivs i berättelsen som en del av det själviska samhället där vi bara är ute efter 
uppmärksamhet och pengar, Murdoch som en man som inte bryr sig om etik och moral och 
NY Post beskrivs som en dålig, ”sjaskig” tidning. 
 
Ingen av aktörerna får framträda direkt i inslaget. Fotografen har försvarat sina handlingar i 
NY Post, vilket TYT tar upp men direkt förkastar. TYT berättar också vad aktörerna tycker, 
utan vare sig källhänvisning eller belägg. 
 
Berättelsen inleds med en kort bakgrundsinformation för att sedan övergå till direkta 
anklagelser riktade på fotografen, NY Post och Rupert Murdoch. I huvudsak är det ett 
argumenterande berättande där moral och etik diskuteras, dock endast med åsikter från ett 
håll. Berättandet byggs på dramatiskt med alla de värderingar som TYT lägger in.  
 
Händelsen och aktörernas handlingar beskrivs som avskyvärda, utan att någon av de 
anklagade får försvara sig. Tolkningarna baseras främst på författarnas personliga åsikter och 
mindre på fakta.  
 
”Newspaper takes heat over haunting subway photo” 
Författare: CNN:s nyhetsankare/reporter Mary Snow 
 
Författaren rapporterar sakligt om händelsen. Hon använder hela tiden källor och hänvisar till 
dessa för att styrka det som påstås. Hon spekulerar inte i saker som hon inte vet något om: 
 

”Why exactly these men were fighting is unclear.” 
 
Hon ger en klar och detaljerad bild över olyckan i inledningen av inslaget och pratar med flera 
ögonvittnen samt polis. Med en neutral rapportering låter hon hela tiden andra aktörer vara de 
som är kritiska: 
 

”[…] online there were public comments of disgust” 
 
I stället för att själv kritisera NY Posts val att publicera bilderna ger författaren exempel på 
vad som skrivits på internet. Hon för fram den förklaring som fotografen gett i NY Post utan 
att själv kommentera den. CNN har även försökt nå fotografen och NY Post men fått nej på 
förfrågan om kommentarer. Med den neutrala hållningen och det genomarbetade inslaget 
bygger författaren upp sin trovärdighet. Publiken får bilder från olycksplatsen och får höra 
ögonvittnen berätta. 
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En kommentar om fotografierna som publicerades i New York Post. 
 
Ögonvittnen, polis och de videoinspelningar av bråket som visas styrker det som författaren 
berättar. Därmed blir dessa vittnen och källor även auktoriteter i berättelsen.  
 
Eftersom författaren berättar väldigt ingående, befinner sig på plats och pratar med flera 
ögonvittnen om själva olyckan riktar sig inslaget främst till en publik som inte har hört om 
händelsen tidigare. Det berättas ingående om offret vilket ska väcka känslor hos tittaren. 
Publiken får en roll som betraktare av en hemsk händelse men är fri att själv ta ställning vad 
gäller publiceringen av fotografierna. 
 
Ki-Suck Han, som är offret i berättelsen beskrivs ingående. Författaren berättar att han var på 
väg att förnya sitt pass på det koreanska konsulatet. Både namn och ålder nämns i inslaget för 
att föra tittarna närmare Han och för att väcka sympati. 
Mannen som enligt polisen knuffade ner Han på spåret beskrivs inte lika ingående och 
publiken får svårt att skapa en relation till honom.  
Fotografen nämns bara kort och anonymt. Publiken får själv välja om de går med på hans 
förklaring till varför han tog bilderna eller om de håller med de kritiska rösterna på internet: 
 

”The Post quotes the photographer saying he tried to warn the train operator by 
running towards him firing off his camera flash. But online there were comments of 
disgust.” 

 
Nästan hela berättelsen utspelar sig på tunnelbanestationen i New York. Platsen benämns 
neutralt som ”the New York City subway”, ”the platform” och ”the tracks”. Författaren 
beskriver dock detaljerat både platsen och de dramatiska scenerna från olyckan samt ger en 
bild av att olyckan kunde ha drabbat vem som helst: 
 

”The fight happened around 12:30 in the afternoon, on this platform that’s only about 
ten feet wide.” 
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”A subway barreling through the station killed Han with horryfied onlookers unable 
to save him.” 
 
”As for Han, he was among the more than five million people who ride the New York 
City subway on any given day.” 

 
Scenen används både som ett sätt för författaren att visa att hon ansträngt sig, varit på plats 
och som ett dramatiskt grepp: det var här det hemska hände. 
 
Aktörerna som benämns som individer är dels offret Ki-Suck Han och dels ögonvittnena 
Nigel Grant och Patrick Gomez. Fotografen, en läkare som utförde första hjälpen på Han och 
förövaren är alla anonyma. Det finns även två aktörer i form av grupper: människorna som 
såg olyckan (”horrified onlookers”) och de som rasat mot bilderna på internet.  
Aktörerna benämns både vid riktiga namn, beskrivande namn och med mer värderande 
beskrivningar. 
 
Den aktör som får den mest framträdande rollen i berättelsen är Ki-Suck Han. Han beskrivs 
som en vanlig, oskyldig New York-bo, i färd med att utföra en vardaglig syssla. Ytterligare 
sympati väcks för Han med vittnesuppgiften att han försökte hjälpa folk han inte kände under 
bråket på stationen. Ögonvittnen från olyckan beskrivs som skräck- och panikslagna och 
förövaren indirekt som grym: 
 

”The suspect […] in this cruel killing” 
 
Fotografen beskrivs genom kommentarerna från internet som en kall och självisk person som 
inte hjälpte Han medan en läkare på plats, som försökte rädda livet på Han, blir fotografens 
motsats. 
 
De två ögonvittnena får framträda direkt och berätta vad de upplevde. Ki-Suck Han och 
förövaren framträder genom en videoinspelning från bråket och genom polisens och 
ögonvittnens uppgifter till CNN. Läkaren får framträda indirekt genom författarens 
återberättande och fotografen genom citatet från NY Post. Som vi tidigare nämnt berättar 
författaren att både fotografen och NY Post har fått chans att kommentera publiceringen av 
bilderna men att de valt att avstå. 
Författaren har gjort ett urval i alla de kommentarer som kritiserar publiceringen av 
fotografierna. De kommentarer som författaren lyfter fram i inslaget får säga vad många 
tyckte om fotografierna.  
 
NFL-spelaren som mördade sin flickvän och tog sitt liv 
Bakgrund: Den amerikanska fotbollsspelaren Jovan Belcher sköt sin flickvän deras hem. 
Därefter åkte han till idrottsstadion där han tränade med laget Kansas City Chiefs. Efter att ha 
pratat med sina tränare begick Belcher självmord på parkeringen utanför träningslokalerna. 
 
 
”Limbaugh: Liberals killed NFL Linebacker, Javon Belcher” 
Författare: The Young Turks nyhetsankare Cenk Uygur 
 
Författaren tar direkt ställning mot en av aktörerna, Rush Limbaugh, som i sitt radioprogram 
pratat om de bakomliggande orsakerna till mordet och självmordet. Författaren säger att 
Limbaugh ”har bestämt” att det inte är vapen som är problemet i mord- och självmordsfallet, 
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utan liberalism. Limbaugh själv uttalar aldrig i inslaget att han fastställer eller bestämmer 
något. Författaren lägger på så sätt orden i Limbaughs mun. Det uttalas också med ett 
sarkastiskt tonfall vilket visar att TYT inte anser att Limbaugh är en man med auktoritet nog 
att styra åsikterna i den här frågan. Videoinslaget från radioprogrammet som följer presenteras 
med en ton som säger att publiken inte ska ta det på allvar.  
 
När det kommer till faktaurval har författaren valt ut korta delar av radioprogrammet och talar 
emellan dessa om vad Limbaugh tycker, genom egna omformuleringar och uppdiktade citat. 
Vi får ingen helhetsbild över Limbaughs uttalanden och författaren kommenterar endast delar 
av det Limbaugh säger, inte hans slutsatser eller kommentarer i ett större sammanhang. När 
Limbaugh i ett videoinslag talat om familjevärderingar går författaren över till personangrepp: 
 

”Rush, you’re talking about family values? You think that was the problem here? 
You’ve been married four different times. Not once, not twice, not three times. Four 
times! This guy still has the nerve to talk about family values!” 
 
”[…] he is the paragon of virtue, that’s what Rush Limbaugh is. Not only has he been 
divorced three times. He went down to the Caribbean with a jug of viagra, got caught 
with it on his way back in.” 

 
Den enda synliga källan i inslaget är de utvalda delarna från radioprogrammet. Övriga fakta 
saknar källhänvisning. Författaren blir själv auktoritet i berättelsen, han är den som 
bestämmer vad som är rätt och fel att tycka i frågan. Förutom att publiken förväntas tro på den 
information som ges, utan källor, så är författaren den enda som får uttala sig direkt. I 
kommentarerna undergräver han samtidigt Limbaughs auktoritet. Han menar att Limbaugh 
inte har något mandat för sina åsikter då han själv inte är någon bra representant för goda 
värderingar. 
 
Författaren riktar sig till en likasinnad publik som inte heller anser att Limbaugh är en man 
vars ord man kan ta på allvar. Berättelsen är inget försök att omvända någon utan snarare ett 
direkt påhopp på Limbaugh. Författarens argument och kommentarer ska ytterligare stärka 
publikens bild av Limbaugh. Limbaugh är också den enda aktören som publiken får någon 
kontakt med. Han betraktas på avstånd och är menad att inte tas på allvar. Publiken får, 
förutom delarna av Limbaughs uttalande, ett tydliggörande från författaren om vad Limbaugh 
”egentligen menar”.  
Handlingen återges ytterst snabbt av författaren i en enda mening, innan han övergår till 
påhoppen mot Limbaugh. Själva händelsen, mordet och självmordet, är underordnat i 
handlingen.  
 
Tre av aktörerna är individer: Limbaugh och Belcher nämns vid namn medan flickvännen 
förblir anonym. Två grupper omnämns också i inslaget: ”black people” och ”liberals”. De 
liberala omnämns endast som grupp i rubriken på inslaget. I resterande delar av berättelsen 
behandlas istället liberalismen som ideologi.  
 
Aktörerna kallas både vid sina riktiga namn, vid skämtsamma smeknamn; ”the paragon of 
virtue” (en förebild för god moral), beskrivande namn; ”NFL Linebacker” och ”Kansas City 
linebacker”, och vid relationsbenämningar; ”girlfriend and mother of his child”.  
Rush Limbaugh beskrivs och framställs som en hycklare när författaren, genom påhopp, säger 
emot det som Limbaugh uttalat i radioprogrammet. Att Limbaughs slutsatser är undermåliga 
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visas också genom grafiken som syns bredvid författaren i studion. Texten är en ordvits 
bestående av Limbaughs förnamn och betyder ”förhastade slutsatser”.  
 

 
Grafiken med texten ”Rush to Judgment” understryker författarens syn på Limbaugh.  
 
Författaren beskriver också Limbaugh som rasist, genom följande del i inslaget: 
 
Cenk Uygur: ”Did you notice the little racial hint there? Well, if you didn’t pick it up, he’s 
gonna make it a little clearer.” 
 
Rush Limbaugh [i radioprogrammet]: ”What we might discover and what we might then have 
to reveal about our discoveries would make everybody to uncomfortable to hear… And it 
might lead to charges of racism and discrimination and we can’t have that so we’re never… 
going to get… to the root causes… of events like that” 
 
Cenk Uygur: ”[…] In other words, he’s saying… it’s black people” 
 
Limbaugh får framträda genom de delar av radioprogrammet som TYT valt ut. Han får dock 
inte svara på de anklagelser som riktas mot honom. De åsikter som kopplas till Limbaugh i 
inslaget uttalas aldrig av Limbaugh själv utan endast genom författaren.  
”Hear mom’s chilling 911 plea” 
Författare: CNN:s nyhetsankare Christine Romans 
 
I inslaget har CNN fått ta del av ett telefonsamtal mellan Javon Belchers mamma och 
larmcentralen, efter att mamman hittat sin svärdotter skjuten i hemmet. Författaren påpekar 
innan uppspelningen av samtalet vad tittarna bör vara uppmärksamma på och lyssna efter: 
 

”The couple’s daughter can be heard crying in the background. Listen!” 
 
Författaren gör också det hela mer dramatiskt genom att beskriva mamman som desperat eller 
utom sig (”frantic mother”). Även ordvalet i rubriken, ”chilling plea” påpekar att samtalet ska 
skaka om tittarna. Efter att det första samtalet spelats upp låter författaren mer berörd. Hon 
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stakar sig och har inte längre samma auktoritet i rösten. Medan samtalen spelas upp visas 
textning för att göra dem mer lättförstådda. Texten säger inte exakt vad som sägs av 
personerna i samtalen. CNN har fokuserat på att lyfta fram det som de anser vara mest 
väsentligt.  
 

 
Grafik som visas medan samtalet mellan mamman och larmcentralen spelas upp. Återigen 
påpekas att barnet gråter i bakgrunden. 
 
Källorna i inslaget är dels familjemedlemmarnas Facebook-sidor, där CNN har plockat ut 
bilder, och dels myndigheterna i Kansas City som släppt inspelningarna av larmsamtalen. 
Förutom ljudinspelningarna i sig finns det ingen tydlig auktoritet i berättelsen som får uttala 
sig med högre trovärdighet än någon annan. Däremot styr författaren publiken rent 
känslomässigt. Hon sätter publiken i en viss sinnesstämning och påpekar vad de bör vara 
uppmärksamma på.  
 
Författaren riktar sig varken direkt till likasinnade eller till en publik hon vill omvända eller 
bevisa någonting för. Snarare bygger inslaget på att ge publiken en större inblick i en hemsk 
händelse. Berättelsen ska beröra snarare än att förklara. Publiken får rent känslomässigt en 
relativt passiv roll där författaren styr stämningen. Publiken antas redan vara insatta i 
händelsen och relationerna, då det endast ges en kort bakgrundsinformation och presentation 
av aktörerna.  
 
I berättelsen finns två scener men ingen av dem beskrivs särskilt ingående. Den första scenen 
är hemmet. Vi får inte veta vilka som egentligen bor där men författaren berättar att mamman 
hittade svärdottern skjuten samt att parets barn hörs gråta i bakgrunden. Den andra är 
Arrowhead Stadium där Belcher till slut sköt sig själv. Denna scen beskrivs inte heller 
detaljerat. Istället visas en videosekvens från platsen där vi får se polisbilar med blåljus, en 
polismotorcykel och polismän. Författaren berättar kort att Belcher åkt till lagets 
träningslokaler vid stadion där han tackat sina tränare innan han begick självmord på 
parkeringen.  
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Scenerna hålls realistiska i och med den knappa beskrivningen. De fungerar närmast som 
indikatorer för var publiken befinner sig när samtalen spelas upp. Inga av författarens egna 
värderingar läggs in i beskrivningen.  
 
 

 
Bilder från Arrowhead Stadium efter att Belcher tagit sitt eget liv på parkeringen. Bilderna 
har CNN hämtat från Kansas City TV. 
 
Samtliga aktörer i berättelsen är individer medan endast Belcher och flickvännen Kasandra 
Perkins namnges. Mamman, parets dotter, samtalsmottagare samt den som larmade från 
stadion hålls anonyma.  
Aktörerna kallas vid sina riktiga namn, värderande beskrivningar som ”frantic mother, 
beskrivande namn som ”Kansas City Chiefs player” och med relationsbenämningar som ”the 
couples daughter” och ”son’s girlfriend”. 
Den aktör som beskrivs mest ingående är mamman som beskrivs som desperat när hon ringer 
larmcentralen. Beskrivningen av Belcher hålls neutral och han kallas varken mördare eller 
misstänkt. Flickvännen Kasandra Perkins beskrivs efter att hon blivit skjuten: ”shot and 
barely breathing” medan dottern endast beskrivs som ett spädbarn. Mamman är också den 
aktör som får huvudrollen i berättelsen. Det är kring henne och hennes telefonsamtal som 
berättelsen kretsar. Tillsammans med den person som larmar från stadion och 
samtalsmottagarna får hon uttala sig indirekt genom ljudinspelningarna. Tillsammans med 
författaren blir mamman den som återger vad som hänt och hur känslorna är kring det 
inträffade. Författaren återger vissa delar av händelseförloppet. 
 
Berättelsen byggs upp dramatiskt med telefonsamtalen och författarens beskrivningar. 
Samtidigt som författaren berättar om mordet visas foton på familjen för att förstärka känslan 
hos publiken. 
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Ett av fotografierna på familjen som visas i inslaget. Här har dotterns ansikte suddats ut av 
CNN. 
 
Genom inslaget i sig sker ingen större förändring i berättelsen. Dock får publiken en större 
inblick i händelsen som CNN rapporterat om tidigare. Händelsen benämns som ett misstänkt 
mord och självmord: ”the alleged murder suicide”. Författaren väljer denna formulering efter 
som utredningen kring händelsen ännu inte är klar. Situationen när mamman hittat Perkins 
skjuten beskrivs som kaotisk när författaren talar om det gråtande barnet, den blödande 
Perkins och den desperata mamman.  
 
Jezebel avslöjar rasistiska tweets om Obama 
Bakgrund: Internetsidan Jezebel har avslöjat studenter och andra ungdomar som skrivit 
rasistiska inlägg om Barack Obama på det sociala forumet Twitter. Jezebel gick ut med namn 
i avslöjandet och valde även att kontakta ansvariga på skolorna. Detta för att ta reda på om 
inläggen inneburit några konsekvenser för studenterna. 
 
”Teens’ Racist Obama Tweets Published on Jezebel” 
Författare: The Young Turks nyhetsankare Cenk Urguy och Ana Kasparian och producent 
Jayar Jackson. 
 
Författarna tar i stort sett ställning mot båda parterna i fallet: ungdomarna och Jezebel. De 
kommenterar inte bara det ungdomarna har skrivit utan ifrågasätter även deras intelligens: 
 

”That’s cleaver…” 
 
”He doesn’t even have the right… uhm, insults. Okay, so get it right big guy” 

 
De riktar också anklagelser mot ungdomarnas föräldrar som bland annat kallas hatiska och 
dumma: 
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”They obviously have stupid parents. They do! They have stupid, hateful parents. 
The’ve been hearing these racist things and now they’re just kind of regurgitating the 
crap that they’ve heard from their family members.” 

 
Författarna ifrågsätter också Jezebels handlande:  
 

”Jezebel… you know… What are you… getting after high school kids for? I mean, I…. 
Did I already know that there was like a million racist idiots… kids in the country? 
Yeah.” 
 
”It seems like you’re picking on kids.” 

 
Trots att författarna motsätter sig Jezebels agerande visar TYT själva upp ungdomarnas 
tweets med deras twitter-namn och bild fullt synliga. 
 

 
En av de tweets som The Young Turks visar upp i inslaget. 
 
I inslaget uttalar sig också TYT:s producent Jayar Jackson. Han talar om att han inte känner 
någon sympati för ungdomarna som skrivit rasistiskt och pekats ut av Jezebel: 
 

”We don’t seem to care about them [ungdomar med sämre förutsättningar]. But… we 
worry about what these kids put on the internet.” 
 
”And then we’re going to worry about their jobs later? I don’t know. I have a hard 
time giving sympathy for that.” 
 

Källorna till berättelsen är Twitter och framförallt Jezebel som skrivit om de rasistiska 
uttalandena. Detta är inget författarna uttalar men det framgår dels av de direkt kopierade 
tweetsen och diskussionen kring det Jezebel skrivit.  
Författarna är även auktoriteter som berättar vad som är rätt och fel, både vad gäller de 
rasistiska kommentarerna och påföljderna för ungdomarna.  
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Trots flera ifrågasättanden från författarna så lämnas det plats för publiken att själv välja sin 
uppfattning. Rapporteringen ger visst utrymme för debatt även om de olika åsikterna från 
författarna är lika i stort. Författarna blir publikens guider. De vägleder dem till olika synsätt 
man kan ha gentemot det inträffade. Publiken får en fri roll till den gräns att de får välja vem 
de vill sympatisera med. Är ungdomarna offer för en rapportering som gått för långt eller har 
Jezebel gjort något bra?  
 
Publiken får en kort återgivelse om vad Jezebel har gjort. Sedan presenteras ingående vad 
som skrivits på Twitter. Publiken får se tweets direkt från hemsidan utan någon censur eller 
omskrivning av de rasistiska kommentarerna.  
 
Den enda aktör som benämns som individ är Barack Obama, även om han endast får en liten 
del i berättelsen. TYT lämnar ungdomarna anonyma och benämner dem som en grupp, liksom 
föräldrarna och de ungdomar som har sämre förutsättningar. Jezebel är en aktör i form av 
annat medium. Aktörerna kallas vid sina riktiga namn, beskrivande namn och öknamn, som 
”stupid, hateful parents”, ”racist idiot kids” och ”stupid kids”. Ungdomarna beskrivs också 
flera gånger som dumma på följande sätt: 
 

”These are high school kids. You know their, brains haven’t fully developed yet.” 
 
Ingen av aktörerna får framträda direkt, utan endast genom TYT:s återberättande. 
Ungdomarna framträder också genom direktciterade tweets men får inte försvara sig mot vare 
sig Jezebels rapportering eller författarnas kommentarer.  
 
De tre författarnas olika bidrag till diskussionen når ingen direkt slutsats men de ligger i slutet 
av inslaget relativt nära varandra åsiktsmässigt. De kommer fram till att det Jezebel har gjort 
kan ha gjort att ungdomar lär sig något om internetanvändande.  
 
Rasismen beskrivs i inslaget som ett dumt beteende bland ungdomar, vilket i sin tur beror på 
dumma och rasistiska föräldrar som uppfostrat barnen fel. Även om ungdomarna inte beskrivs 
som smarta av författarna ligger skulden mer på föräldrarna.  
 
”A new kind of watchdog journalism” 
Författare: CNN:s nyhetsankare Howard Kurtz 
 
Författaren tar ställning mot de rasistiska kommentarerna på Twitter men inte mot 
ungdomarna i sig: 
 

”It was some exceedingly ugly stuff on Twitter after President Obama was reelected. 
Racist garbage […]” 

 
Han ifrågasätter också Jezebels agerande i rapporteringen och uttalar vid ett tillfälle vad han 
själv tänker i frågan: 
 

”So when you took that extra step of calling school officials, school administrators… 
It sounds to some people, including me, like an effort to get them punished. Some 
people even thought it was bullying.” 

 
Författaren låter dock redaktören Jessica Coen försvara sig själv och Jezebel via videolänk 
under sändningen. 
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Nyhetsankare Howard Kurtz tillsammans med Jessica Coen, redaktör på Jezebel. 
 
Vid ett par tillfällen försvarar författaren ungdomarna som Jezebel har skrivit om och menar 
att det kan vara föräldrarnas fel: 
 

”But you know these kids are fifteen, sixteen, seventeen. Some of them were repeating 
what they’ve heard their parents say.” 
 

Källor i berättelsen är Jezebel, genom det som publicerats, och intervjupersonen Jessica Coen. 
Eftersom författaren är den som styr vad som ska sägas i inslaget samt till viss del försvarar 
ungdomarna och ifrågasätter Jezebel, blir han även auktoriteten i berättelsen.  
 
Publiken får ta del av båda sidor av historien och ingen av aktörerna blir direkt utmålad som 
skurk i dramat. Författaren anklagar inte heller någon som inte kan försvara sig direkt i 
inslaget. Publiken får på så vis en nyanserad bild av det inträffade och kan själva bilda sig en 
uppfattning. Det som publiken bör vara införstådd med från början är att kommentarerna som 
skrivits på Twitter innehåller förkastliga åsikter. Författaren återger inte någon av 
kommentarerna direkt utan sammanfattar istället delar av innehållet: 
 

”Racist garbage, using the N-word, and comparing him [Obama] to a monkey” 
  
Publiken får förklarat för sig vad som inträffade och hur Jezebel gick till väga i sin 
rapportering. Detta beskrivs av både författaren och Jessica Coen. Även tankarna bakom 
Jezebels agerande framkommer under intervjun.  
Författaren agerar i berättelsen som en ifrågasättande journalist som ska hjälpa publiken att ta 
reda på om Jezebel har agerat rätt eller fel.  
 
Scenen som används i berättelsen är Twitter och andra forum på internet. Scenen beskrivs inte 
särskilt detaljerat men benämns som en plats där människor tror att de kan uttrycka känslor 
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och åsikter utan att det får några konsekvenser i verkliga livet. Här menar både författaren att 
människorna i fråga misstar sig och inte förstår ”scenen” till fullo. 
 

”But they didn’t think anybody outside their circle of friends would see it, 
probably…” 

 
Samtidigt menar Jessica Coen att de på grund av sin internetvana borde vara väl införstådda 
med eventuella konsekvenser: 
 

”The internet was thriving by the time these kids were born […] And they should know 
exactly how Twitter works.” 

 
Aktörerna kallas vid sina riktiga namn eller med beskrivande namn som ”high school 
students” och ”teenagers”. Den enda aktören som benämns som individ är Barack Obama. 
Ungdomarna benämns som en anonym grupp och Jessica Coen som företrädare för 
internetsidan Jezebel och dess journalister. Jezebel, en aktör i form av annat medium, beskrivs 
av författaren som en hemsida som främst fokuserar på sex och skvaller: 
 

”A website that usually focuses on women, sex and gossip” 
 
Medan författaren beskriver tonåringarna som unga och omedvetna menar Jessica Coen att de 
är representanter för sina skolor, delar utav skollag och möjliga stipendiater:  
 

”Part of institutions that have very clear codes against this kind of hate speach.” 
 
Jessica Coen som finns med under inslaget via videolänk (rörlig bild och ljud) är den enda 
aktören som får framträda direkt. De övriga aktörerna framträder indirekt genom författarens 
och Coens diskussion.  
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