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Abstract 
	  
	  
Internet tillhandahåller möjligheter för personer att publicera material och uttrycka 

känslor och åsikter utan att detta nödvändigtvis får konsekvenser i dessas 

straffrättsliga eller personliga liv, vilket lett till att de traditionella massmedierna inte 

längre har ensamrätt på opinionsbildning. Expressen publicerade under hösten år 2015 

två artiklar i vilka den politiska skribenten som går under pseudonymen “Julia 

Caesar” namngavs. Genom att med en kritisk diskursanalys tillsammans med en 

retorisk analys studera de två Expressentexterna samt två texter skrivna av “Julia 

Caesar” i samband med Expressens publiceringar undersöks spänningen som uppstått 

mellan traditionella massmedier och alternativa medier som i takt med internets 

framväxt uppstått. Med hjälp av en fallstudie på “Julia Caesar” ville vi utreda 

relationen mellan alternativa medier och pressetik i en digital offentlighet och 

därigenom belysa större mediefenomen. Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier 

som rör anonymitet i en internetkontext samt två perspektiv på pressens roll i 

samhället. Studiens resultat visar att spänningarna mellan de etablerade respektive de 

alternativa medierna kan härledas till diskrepansen mellan de diskurser som de båda 

perspektiven ger uttryck för. Studien har vidare gjort det möjligt att urskilja vissa 

processer vilka normaliserar och befäster olika ideologiska budskap.  

 

 

Nyckelord: pressetik, anonymitet, opinionsbildning, högerextremism, kritisk 

diskursanalys, retorisk analys  
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1. Inledning och bakgrund 
 
Under 1990-talet förutspådde ledande experter, politiker, journalister och 

företagsledare att internet skulle transformera världen. Internet skulle innebära en ny 

era av kulturell demokrati där användare skulle styra innehållet och gamla medier 

skulle dö ut. Internet skulle förnya demokratin, i viss mån genom att möjliggöra för 

länder att ha ett mer direkt folkstyre genom exempelvis folkomröstningar över 

internet (Cullen, Fenton & Freedman 2012: 3). Envåldshärskare skulle falla och 

maktrelationer över hela världen skulle förändras då svaga och marginaliserade 

grupper skulle ges tillträde till det offentliga samtalet. Detta globala medium skulle få 

universum att krympa samt främja global förståelse och dialog mellan nationer 

(Cullen, Fenton & Freedman 2012: 3). 

 

Internet skulle utgöra en ostoppbar kraft som permanent och oåterkalleligt skulle 

förändra samhället. Dessa förutsägelser tillskrevs allt mer kredibilitet i takt med att de 

till synes gick i uppfyllelse. I samband med att dessa uttalanden om internets 

påverkan skiftade från att vara framtidsvisioner till faktiska nutidsskildringar 

utvecklades en motreaktion. Många av de teoretiker som under 1990-talet hyllat de 

anonyma möten, de möjligheter för människor att genom ökad transparens skapa nya 

och mer obundna relationer och känsloband, och de kommunikationsplattformar som 

internet tillhandahöll menar 15 år senare att internetbaserad kommunikation ofta är 

ytlig och beroendeframkallande och kommer i vägen för att utveckla rikare, mer 

givande relationer (Cullen, Fenton & Freedman 2012: 4). 

 

Föreställningen om att internet skulle undergräva diktatorer menade dessa teoretiker 

var en utopi och det ursprungliga, försiktiga hoppet om internets befriande kraft har 

hos många teoretiker idag förvandlats till direkt skepsis. Samtida forskning om 

internet problematiserar exempelvis dess lagrande och övervakande funktion (Cullen, 

Fenton & Freedman 2012: 4). Vidare har internets sätt att fungera på många sätt 

skapat ett problematiskt samtalsklimat som inte sällan är våldsbejakande och 

antidemokratiskt (Bjurwald 2013: 9). Internets framväxt och ökade popularitet ligger 

till grund för en ny typ av tankar kring yttrandefrihet, då en av internets mest 

utmärkande funktioner är det faktum att det ger fler människor tillträde till den 

offentliga debatten. Att prata om internet som enbart demokratiskt kan dock vara 
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problematiskt. Internets lättillgänglighet tillåter förvisso människor att till låga eller 

obefintliga kostnader utbyta och sprida information, men det ger också människor 

möjlighet att sprida felaktig information, förtal, lögner och skadliga rykten (Ward 

2011: 104ff). 

 

På internet finns förutsättningar för personer att uttrycka sig hur de vill utan att detta 

nödvändigtvis får några konsekvenser i individens straffrättsliga eller personliga liv. 

På många sätt utgör internet således ett laglöst klimat där den diskurs och 

gruppdynamik som råder kan resultera i att åsikter mobiliseras och intensifieras 

(Bjurwald 2013: 9). Internets fördelar är många och ständigt omdiskuterade. Under de 

senaste åren har dock rasismen på högerextrema bloggar och i kommentarsfält blivit 

allt mer uppmärksammad. Lisa Bjurwald (2013) diskuterar faran i att 

internetanvändare ständigt får en extrem världsbild bekräftad av andra användare och 

menar att trots, eller på grund av, ett överflöd av information så söker sig användare 

till internetsammanhang som bekräftar den egna världsbilden. Användare kan numera 

skräddarsy sin egen mediekonsumtion efter egna intressen och preferensramar vilket 

leder till ökade kunskapsklyftor och allt mer splittrade agendor. 

 

Möjligheten för människor att framträda anonymt på internet har utmanat den tidigare 

socialt otillåtna extremismen och har lett till att denna börjat normaliseras. Detta visar 

sig även i det offentliga samtalsklimatet, då åsikter som tidigare endast återfanns i 

privata och småskaliga extrema sammanhang numera sprids öppet på lättillgängliga 

webbplatser, bloggar och i kommentarsfält på sociala medier. 

Publiceringsmöjligheten som finns innebär att traditionella massmedier såsom dags- 

och kvällstidningar, både i digitala och analoga former, inte längre har ensamrätt på 

opinionsbildning (Bjurwald 2013: 11). 

 

En av de opinionsbildare som fått en plattform i och med internets popularisering är 

“Julia Caesar”. Personen bakom pseudonymen ”Julia Caesar” är en författare och 

politisk krönikör som utöver att ha publicerat tre böcker regelbundet skriver krönikor 

på den danska webbplatsen Snaphanen. Hennes texter sprids flitigt på sociala medier, 

och hon har av tidskriften DSM både 2013 och 2014 blivit framröstad till en av 

Sveriges 100 viktigaste opinionsbildare (DSM 2013, DSM 2014). Vi kommer här att 
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ge en kortfattad överblick över de teman kring vilka ”Julia Caesars” texter tenderar att 

uppehålla sig.  

 

Hennes tio senaste krönikor (publicerade på Snaphanen mellan den 31 maj och den 11 

oktober 2015) behandlar teman som rör Sveriges migrationspolitik, H&M och Åhléns 

respektive reklamkampanjer i vilka muslimska kvinnor iklädda hijab figurerar, 

svenska politiker generellt och den svenska regeringen i synnerhet, etablerade svenska 

mediers rapportering, samt Sverigedemokraternas ökande stöd i opinionen. Bortsett 

från det sistnämnda förhåller sig ”Julia Caesar” starkt kritisk till samtliga ämnen. 

Exempelvis beskrivs Stefan Löfven som ”[…] en farlig statsminister.” (Snaphanen 

2015), och de ovan nämnda reklamkampanjerna behandlas med följande rubrik: 

”Kvinnoförtryck som mode” (Snaphanen 2015). Vidare benämns de människor som 

är på flykt från Mellanöstern och Afrika som ”[…] en migranttsunami […]” 

(Snaphanen 2015), och Expressen respektive Dagens Nyheters journalisters 

arbetsmetoder liknas vid ”[…] Stasi på svenska. DDR Schweden.” (Snaphanen 2015).  
 

“Julia Caesars” riktar i en av sina senaste krönikor, ”Mardrömmen”, stark kritik mot 

Dagens Nyheter-journalisten Niklas Orrenius och frilansjournalisten Annika Hamrud, 

vilka ”Julia Caesar” påstår har förföljt henne under ett års tid. Efter publiceringen har 

både Hamrud och Orrenius mottagit flera mordhot (Hamrud 2015). Den 2 september 

2015 avslöjade Expressen att den före detta Dagens Nyheter-journalisten Barbro 

Jöberger är den person som ligger bakom pseudonymen ”Julia Caesar” (Hamrud 

2015, Olsson 2015).  

	  

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna fallstudie är att, mot bakgrund av Expressens val 

att publicera skribenten “Julia Caesars” riktiga namn, undersöka spänningen mellan 

traditionella, etablerade medier och nyare, alternativa medier. 

 

Syftet är vidare att genom de texter vi analyserar undersöka villkoren för ”Julia 

Caesar” i sin roll som anonym opinionsbildare sett i relation till villkoren för de 

medier som lyder under de pressetiska reglerna. 
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Forskningsfrågorna ser ut som följer: 

 

• På vilka sätt yttrar sig spänningen mellan traditionella medier och alternativa 

medieplattformar i de texter som undersöks? 

• Vad kännetecknar texter som produceras och publiceras inom respektive 

medium? 

 

1.3. Avgränsning  
 

Arbetets tidsram och omfattning begränsar möjligheterna för att utveckla studien till 

att omfatta fler artiklar och tidningar, vilket är anledningen till att vi valt att göra en 

fallstudie på ”Julia Caesar” och anonymt opinionsbildande. Att Expressen är den 

tidning som valts ut föll sig naturligt med tanke på att detta är den enda svenska 

tidningen som valt att publicera “Julia Caesars” riktiga namn. De två texter författade 

av ”Julia Caesar” som vi valt att undersöka har valts ut då de relaterar till Expressens 

publicering och därmed innehåller teman som direkt kan kopplas till studiens syften. 

Studien kommer inte heller sträcka sig till att analysera läsarkommentarer eller 

reaktioner på de olika texterna då fokus ligger på hur mötet mellan traditionella 

medier och alternativa medier tar sig i uttryck. Fallet ”Julia Caesar” kommer 

förhoppningsvis kunna fungera som exempel och belysa ett större område eller 

mediefenomen. 

 

1.4. Disposition  
 
I kapitel 2 presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Dess teoretiska ram 

utgörs av teorier som rör anonymitetsbegreppet, samt teorier som har att göra med 

pressetikens utveckling och mediernas roll i samhället. Kapitel 3 redogör för den 

tidigare forskning vi använt oss av, och fokuserar främst på högerextremism. I kapitel 

4 beskrivs studiens två forskningsmetoder: kritisk diskursanalys samt retorisk analys. 

Kapitlet beskriver även studiens empiriska material. I kapitel 5 finns analysen, och 

kapitel 6 utgörs av studiens avslutande diskussion. 
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2. Teoretisk ram 
 

2.1. Anonymitetsbegreppet  
 
Ordet anonymitet härstammar från grekiskans anonymia och står för ”icke 

identifierbar”, ”namnlöshet” eller ”av okänt namn” och förekommer vanligtvis vid en 

persons framträdande i mer eller mindre offentliga sammanhang. Följaktligen uppstår 

anonymitet när en persons identitet vid dennes inblandning i en icke-transparent eller 

icke-avslöjande process inte kan fastställas (Weber & Heinrich 2012: 1). En åtskillnad 

mellan anonymitet och pseudonymitet utgörs av att pseudonymitet karaktäriseras av 

användandet av ett falskt namn, trots att denna användning ofta resulterar till 

anonymitet (Weber & Heinrich 2012: 1). 

 

Anonymt agerande har en lång historia och anonyma broschyrer och böcker har spelat 

en viktig roll i människans utveckling. Motiven för anonymt handlande är 

mångfaldiga och intentionerna kan gå från att handla om lagliga, legitimerade och 

socialt godkända motiv till att handla om en mängd olagliga motiv (Weber & 

Heinrich 2012: 2). Trots de många ”goda” anledningarna till anonymitet bör inte de 

negativa aspekterna underskattas då anonymitet placerar människor i en position där 

de känner sig trygga med att agera mer opartiskt och använda ett mindre civiliserat 

språk, vilket i sin tur inkluderar risken att skada en annan persons rykte. På samma 

sätt erbjuder anonymitet och pseudionymitet möjligheter för personer att gömma sig 

bakom ett falskt namn och därigenom fördelarna med att uttrycka en åsikt utan risk 

för sociala eller rättsliga sanktioner (Weber & Heinrich 2012: 3).  

 

Kimberly M. Christopherson (2006) redogör för en uppdelning av 

anonymitetsbegreppet som förekommit i tidigare forskning, och beskriver hur 

begreppet kan sorteras in i två huvudkategorier: technical respektive social anonymity 

(Christopherson 2006: 3040). Teknisk/teknologisk anonymitet definieras som “[…] 

the removal of all meaningful identifying information about others in the exchange of 

material […]” (Christopherson 2006: 3040), medan begreppet social anonymitet 

snarare har att göra med hur individer uppfattar sig själva eller andra som anonyma 

till följd av en brist på identifierande markörer (Christopherson 2006: 3040). Att en 

person som uppfattar sig själv som anonym i ett givet sammanhang betyder inte 
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nödvändigtvis att så är fallet. Detta faktum kan appliceras på en internetkontext, 

exempelvis där en person uttrycker åsikter under falskt eller inget namn men som 

sedan kan spåras via sin IP-adress. 

 

Anonymitet som koncept är tätt sammankopplat med idéer och tankar som rör 

privatliv och personlig integritet. Christoperson (2006) redogör för tre funktioner som 

anonymitet bidrar med till resonemang som rör privatliv: recovery, catharsis och 

autonomy. Av de tre faktorerna utmärker sig catharsis som synnerligen intressant. 

Catharsis (eller katarsis på svenska) är en process i vilken en person ger uttryck för 

starka eller förtryckta känslor i syfte att uppleva befrielse från dessa (Christopherson 

2006: 3041). Begreppet har traditionellt använts för att beskriva en process där en 

person anförtror sig till en annan och således inte är anonym, men kan enligt 

Christopherson appliceras även på en anonym internetkontext där en person i stor 

utsträckning kan uttrycka sig obehindrat utan att riskera att identifieras eller bli socialt 

utvärderad (Christopherson 2006: 3041).  

 

2.2. Anonymitet och internet 
	  
Anonymitetsbegreppet och diskussioner som rör det har aktualiserats i takt med 

internetanvändandets stadiga ökning över i stort sett hela världen, och i takt med att 

såväl företag som privatpersoner i allt större utsträckning kommunicerar med hjälp av 

internet. Lapidot-Lefler och Barak (2011) redogör för hur individer som ägnar sig åt 

internetkommunikation karaktäriseras av den så kallade online disinhibition-effekten. 

Effekten definieras som “[...] a lowering of behavioral inhibitions in the online 

environment.” och används för att beskriva ett skeende i vilket de psykologiska 

begränsningar som ofta ligger till grund för individers återhållsamhet när det kommer 

till att i kommunikation med andra människor uttrycka känslor och åsikter i stor 

utsträckning försvinner då denna kommunikation äger rum på internet. Bland online 

disinhibition-effektens negativa konsekvenser tenderar aggressivt beteende att 

utmärka sig (Lapidot-Lefler & Barak 2011: 434).  
 

Anonymitet har visat sig vara en starkt bidragande orsak till online disinhibition, 

vilket kan härledas till antagandet om att personer som uttrycker sig anonymt i mindre 
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utsträckning känner ansvar för sina (negativa) handlingar (Lapidot-Lefler & Barak 

2011: 435). 

 

Lapidot-Lefler och Barak (2011) redogör vidare för en receptionsstudie på 

bloggarenan där det framgår att en bloggares trovärdighet och sympatin för denne inte 

påverkas av huruvida denne är anonym eller inte (Lapidot-Lefler & Barak 2011: 435). 

 

2.3. Pressetikens utveckling  
	  
John Pavlik menar att förändring och utveckling på den teknologiska fronten har 

åtminstone fyra centrala effekter på den journalistiska praktiken: ”[…] (1) how 

journalists do their work; (2) the content of news; (3) the structure or organization of 

the newsroom; and (4) the relationships between or among news organizations, 

journalists and their many publics.” (Pavlik 2000: 229). I ett resonemang som rör 

pressetik så utgör punkt nummer fyra ett särskilt intressant ämne. 

 

Pavlik, bland annat genom att poängtera det faktum att journalister allt oftare 

korresponderar med sina läsare via kommentarsfält och epost, anser att dagens 

nyhetsmedier i allt större utsträckning rör sig bort från den tidigare 

masskommunikationsmodellen och närmare Grunigs modell för symmetrisk 

tvåvägskommunikation (Pavlik 2000: 235). Pavlik använder modellen, som kortfattat 

innebär att överföringen av kommunikation mellan två parter mer liknar en dialog än 

något annat, för att beskriva hur den traditionella journalistrollen blir allt ovanligare, 

och att det faktum att i princip all information finns lättillgänglig på internet ställer 

nya krav på hur framtidens journalister bör arbeta för att behålla sin 

förtroendeställning (Pavlik 2000: 236). 

 

Journalistikens främsta dilemma går enligt Ward (2011) att finna i det faktum att den 

ständigt måste hitta en balans mellan frihet och ansvar. Gränsdragningen däremellan 

blir i ett multimediasamhälle med en konstant nyhetscykel allt mer diffus (Ward 

2011: 103). Ward menar vidare att internets framväxt och ökade popularitet har 

skapat en ny typ av libertarianer, vilka han kallar libertarians of the Net (Ward 2011: 

104), och för vilka den allra tidigaste liberala journalistikens tankar om att 

yttrandefrihet, till vilket pris som helst, är det absolut viktigaste (Ward 2011: 104). 
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Med detta inte sagt att han avfärdar nya medier som irrelevanta eller meningslösa. 

Tvärtom menar Ward att en av internets mest utmärkande fördelar är det faktum att 

det ger fler människor tillträde till den offentliga debatten (Ward 2011: 107). ”The 

political value of new media is the many voices online.”(Ward 2011: 107). 

 

Internets lättillgänglighet medför dock problem, då den samtidigt som den tillåter 

människor att till låga eller obefintliga kostnader utbyta och sprida information också 

ger människor möjlighet att sprida felaktig information, förtal, lögner och skadliga 

rykten. Ward menar att det allvarligaste misstaget som begås i resonemang där dessa 

nya medier beskrivs som demokratiska är den ”[…] extreme libertarian viewpoint that 

thinks ethical standards are not relevant to the wired world, and not central to 

democracy.” (Ward 2011: 108).   

 

Den liberala teorin kring pressens roll i samhället formulerades i samband med att 

pressfriheten introducerades på olika håll, och understryker att pressens största, och i 

många fall enda, hot utgörs av regeringar (Benson, 2008: 2593). Den tidiga 

libertarianska pressteorins förespråkare ansåg att rätten att publicera stod över de 

restriktioner och etiska avvägningar som den socialt ansvarstagande modellens 

proponenter menar krävs för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra skadlig 

och partisk rapportering. Individens frihet skall vara absolut, och till mediernas 

viktigaste uppgifter räknas att informera medborgarna och kritiskt granska 

makthavarna – något som inte är möjligt utan absolut yttrandefrihet. Att individer är 

rationella nog att själva avgöra vad som är gott eller ont och att inskränkningar i 

yttrandefriheten därför är oförsvarbara är ett av de antaganden som ligger till grund 

för teorin (Ward, 2011: 101). 

 

Den socialt ansvarstagande pressteorin anses i många avseenden vara en 

vidareutveckling av den libertarianska modellen. De två skiljer sig dock åt på en 

central punkt, då den socialt ansvarstagande modellens förespråkare anser att den 

frihet som den libertarianska modellen tillhandahåller resulterar i frihet även från 

moraliska förpliktelser och ansvar (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011: 25). Den 

socialt ansvarstagande pressteorin lägger stor vikt vid att pressen, som även här skall 

åtnjuta yttrande- och tryckfrihet, har ett socialt ansvar gentemot medborgarna i ett 

samhälle, och bör agera på sätt som i så stor utsträckning som möjligt undviker 
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rapportering som kan vara skadlig i de fall detta är genomförbart (Benson 2008: 

2594). Tidningarna ska inte heller skriva endast så kallade ”säljbara” nyheter 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2011: 25). Centralt i den socialt ansvarstagande 

modellen är journalistens objektiva, observerande roll. Likt den libertarianska 

modellen är pressen även i den socialt ansvarstagande modellen fri från 

myndighetsinblandning och nästan uteslutande privatägd. Teorierna skiljer sig dock 

vidare åt i och med att medierna i den socialt ansvarstagande modellen praktiserar 

självreglering. De förväntas även på ett korrekt sätt representera de kulturella och 

politiska skillnader som återfinns i de samhällen inom vilka de verkar (Benson 2008: 

2594). 
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3. Tidigare forskning 
 

I syfte att underlätta analysen av “Julia Caesars” texter och uttryck kommer vi i detta 

avsnitt att redogöra för tidigare forskning kring högerextremism på internet. 

 

3.1. Högerextremism på internet  
	  
I antologin Det vita fältet skriver Fredrik Hertzberg, Mats Deland och Tomas 

Hvitfeldt om svensk högerextremism tillsammans med andra samtida forskare. 

Texterna fokuserar mycket på internets betydelse för högerextrem opinionsbildning 

och spridningen av dessa åsikter. Antologin behandlar också frågan om sociala 

mediers uppkomst, såsom bloggar, och deras betydelse gällande distribution och 

produktion av ideologiska föreställningar. Men vad är egentligen högerextremism?  

 

En viktig komponent inom den högerextrema rörelsen handlar om hur dessa grupper 

upprättar och reproducerar en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” och att grupperna 

även använder denna särskiljning i politiska projekt (Hertzberg, Deland & Hvitfeldt 

2010: 6). De symboliska och institutionaliserade formerna av uppdelningen mellan 

insider och outsider, mellan ”folket” och ”främlingarna” som är vanligast 

förekommande idag har präglats av nationalstatens, nationalismens och den 

parlamentariska demokratins framväxt, detta i en komplicerad interaktion med de 

effekter som dessa processer fått. Olika etniska gruppers organisationsprincip formas i 

nationalstaten där en militär och administrativ apparat vid behov reglerar förhållandet 

mellan “vi” och “de andra” i en större utsträckning än tidigare i historien (Hertzberg, 

Deland & Hvitfeldt 2010: 7). 

 

De finns människor som tydligare än så vill försvara och markera gränsen mellan “vi” 

och “dom” och försäkra sig en helhet inom det nationella territoriets gränser både 

kulturellt och språkligt. Det här är människor och grupper som tar nationalismens 

förpliktelser på bokstavligt allvar och som till skillnad från andra sociala grupper, 

rörelser och partier inte skyr några medel för att nå de politiska mål de strävar efter. 

Denna tendens har åstadkommit mycket mänskligt lidande; antisemitism under det 

tidiga 1900-talet med etnisk rensning som följd. Den högerextrema nationalismen 

avviker från den parlamentariska demokratins tillvaro, samtidigt som den 
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högerextrema nationalismen och xenofobin är sprungen ur den nationalism vars 

begreppsmässiga verktyg och idévärld används i vardagen när vi tänker och talar om 

“det vanliga”, det “inhemska” och de som är annorlunda (Hertzberg, Deland & 

Hvitfeldt 2010: 8). 

 

Rasbiologi och föreställningar om olika “raser” hos människan utgjorde under första 

delen av 1900-talet kärnan i den högerextrema rörelsen, någonting som än idag finns 

kvar när det talas om vithet och “de Andra”. Den biologiskt rasistiska rörelsen bytte 

efter andra världskriget och det nationalsocialistiska Tysklands fall till stor del ut 

termen “ras” mot “kultur” och idag talas det oftare om ett bevarande av kultur inom 

högerextremismen. Det “kulturbevarande” projektet som startades kring 1950-talet 

och sedan dess har varit relevant för högerextrema rörelser, inte minst i sitt motstånd 

mot invandring som sedan dess varit en huvudfråga.  

 

Med starka populistiska retoriska verktyg försöker de högerextrema grupperna i den 

mån det finns ett folkligt missnöje utnyttja och uppmuntra det här. Det handlar om en 

retorik som ställer sig kritisk mot den “elit och “den politiska korrektheten” som 

“släpper in” eller “tar hit” invandrare och ger minoriteter rätt till sin tro, sina åsikter 

och rätten leva efter sina livsformer trots att det avviker från den i landet etniskt 

definierade majoriteten (Hertzberg, Deland & Hvitfeldt 2010: 9).  

 

Vidare tar de högerextrema öppet avstånd från all form av universalism, som att 

exempelvis alla människor till huvudsak har samma fundamentala önskningar. Ett 

typiskt sätt att presentera en form av modern rasism på är just genom en önskan att 

bevara de olika etniska uppdelningar som redan finns. En sådan modernisering av det 

rasistiska budskapet har möjliggjort för ökad spridning av detta till en bredare massa 

och har i viss mån bidragit till att den stigmatiserade kopplingen mellan rasism och 

politiskt våld lösts upp. Idag karakteriseras många högerextrema grupper, både de 

parlamentariska, rasideologiska och våldsamma, av starka ledare (Hertzberg, Deland 

& Hvitfeldt 2010: 9).  

 

Antologin Det vita fältet fokuserar också mycket på utvecklingen av en militant 

högerextremism på internet. Mattias Wåg beskriver i sitt kapitel “Nationell 

kulturkamp – från vit maktmusik till metapolitik” hur de högerextrema gruppernas 
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närvaro på internet blivit allt mer påtaglig och att högerextrema forum på internet får 

allt mer spridning samt att allt fler utsätts för högerextrem propaganda i sin vardag 

(Wåg 2010: 97). Wåg diskuterar hur delar av en högerextrem internetmiljö har 

utvecklat en metapolitisk strategi, vilken utnyttjar ny informationsteknik i 

uppbyggandet av en ideologisk infrastruktur. Infrastrukturen bygger till stor del på de 

förtjänster som internets kommunikativa egenskaper gett upphov till. Flera forum och 

bloggar kan ses som ett resultat av en satsning på nya plattformar och 

distributionsvägar för kommunikation och identitetsskapande inom en högerextrem 

miljö (Wåg 2010: 97). 

 

I Statens medieråds kartläggning “Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på 

internet” skriver Mattias Ekman om de högerextrema miljöerna på internet. Han 

menar att det går att urskilja två olika typer av högerextremism där en första är en 

högerpopulistisk miljö på plattformar som Avpixlat, Fria Tider och Exponerat. Den 

andra är en rasideologisk miljö där identitärer, etnopluralism samt nationalism är av 

största betydelse. Denna miljö utgörs av organisationer som Svenskarnas Parti, 

Svenska Motståndsrörelse, Nordisk Ungdom etc. Trots en särskiljning har de båda 

miljöerna gemensamma kännetecken; nationalism, antidemokrati, rasism samt 

förespråkandet av en stark stat (Ekman 2013: 51ff). De digitala 

kommunikationsformerna som existerade innan webbens genomslag passade speciellt 

för dessa slutna eller mindre öppna högerextrema åsiktsgemenskaper och de 

distributionsvägarna som internet erbjuder har skapat nya grupper av sympatisörer 

som anonymt kan uttrycka sig i frågor (Ekman 2013: 54ff). 
  

Ekman beskriver den högerextrema textproduktionen eller nyhetsproduktionen som 

ett medium för rekontextualisering och remediering av konventionella, sedan tidigare 

publicerade nyheter, det vill säga en form av andrahandsrapportering. Nyhetsurvalet 

är ytterst selektivt och notiser om exempelvis våldsbrott där utövaren rasifieras är 

mycket vanliga. Ett tydligt kännetecken för den högerextrema nyhetsproduktionen är 

användandet av måltavlor och så kallad ”uthängnings-journalistik”, där journalister, 

politiker, invandrare och politiska motståndare ofta kritiseras och i värsta fall uppges 

med adress och personnummer. Andra utmärkande drag hos den högerextrema 

nyhetsproduktionen är att den sker i en sluten åsiktsgemenskap med en tydlig 

interaktivitet, då högerextrema webbmiljöer har en mer aktiv publik än mer etablerade 
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nättidningar. Detta yttrar sig i form av läsarkommentarer som inte sällan är 

våldsförespråkande och präglade av känslopolitiska argument (Ekman 2013: 91ff). 
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4. Metod och material 
	  

4.1. Material 
 
Studiens empiriska material utgörs av fyra texter: två stycken av dem är författade av 

”Julia Caesar” och publicerade på den danska webbplatsen Snaphanen, och två 

skrivna av Annika Hamrud respektive Karin Olsson och publicerade i den svenska 

kvällstidningen Expressen. Urvalet grundas i att studien är utformad som en fallstudie 

som behandlar en specifik händelse (Expressens publicering av namnet personen 

bakom pseudonymen ”Julia Caesar”) och utgörs av denna anledning av fyra texter 

som alla relaterar till händelsen. Såväl ”Julia Caesars” två texter som de två 

Expressen-artiklarna präglas av sin subjektiva hållning. ”Julia Caesars” texter kan 

kategoriseras som opinionsartiklar, och då de båda Expressen-artiklarna publicerats 

på tidningens kultursidor kännetecknas även dessa av ett tydligt ställningstagande (till 

skillnad från traditionella nyhetsartiklar). Detta påverkar i sin tur texternas utformning 

vad gäller exempelvis ordval. 

 

4.2. Metod 
	  
Studiens metodologiska grund utgörs av en retorisk analys samt en kritisk 

diskursanalys. Peter Berglez (2010) menar att en kritisk diskursanalys kan ge ett 

tydligare resultat genom att flera texter eller artiklar “[...] vars innehåll uppehåller sig 

vid samma händelse eller sak [...]” analyseras som “[...] ett gemensamt 

nyhetskluster.” (Berglez 2010: 277). Av den anledningen kommer “Julia Caesars” 

texter respektive Expressens texter om henne delvis att analyseras tillsammans.  

 

Ideologibegreppet är centralt för den kritiska diskursanalysen, vilket är anledningen 

till att begreppet redogörs för i metodkapitlet snarare än i den teoretiska genomgången 

i Kapitel 2. Den kritiska diskursanalysen används traditionellt för att studera 

renodlade nyhetstexter som generellt sett har en objektiv karaktär. Mot bakgrund av 

det faktum att det empiriska material som ligger till grund för studien, och som 

klargjorts ovan, kan kategoriseras som opinions- respektive kulturjournalistik vilket 

påverkar dess utformning både vad gäller ordval och meningsuppbyggnad, har vi valt 

att utesluta delar av den mikroanalys som ofta förekommer vid en kritisk 
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diskursanalys och istället studerat texternas syntax och lexikalitet med hjälp av den 

retoriska analysen.  

4.2.1. Retorisk analys 
	  
Den retoriska analysen är fruktbar för att förstå vad de olika texterna konnoterar 

genom de val journalisterna bakom artiklarna i Expressen och “Julia Caesar” gör vad 

gäller uttryck, ordval och argumentation (Bergström & Boréus 2012: 91). Vi har valt 

att använda oss av de modeller för retorisk analys som tas upp i Textens mening och 

makt av Göran Bergström och Kristina Boréus, samt i Metoder i 

kommunikationsvetenskap av Mats Ekström och Larsåke Larsson (red). 

 

Läran om retoriken rör främst det som konstituerar effektiv kommunikation och 

undersöker hur olika människor använder olika texter och språk för att verifiera det 

som sägs. Att analysera retoriken i en text kan ge en helhetssyn över de olika medel 

som används för att övertyga. Här presenteras de tre appellformerna logos, ethos och 

pathos (Bergström & Boréus 2012: 91).  

 

Logos innebär försök att övertyga som riktar appell till läsarens intellekt och förmåga 

att dra rationella slutsatser. En argumenterande text där inslaget av logos är 

framträdande ger ett sakligt, behärskat intryck med neutrala ordval och få 

värdeladdade uttryck (Bergström & Boréus 2012: 91). 

      

Ethos definieras som de personlighetsdrag eller karaktär som författaren vill tillskriva 

sig själv för att vinna åhörares förtroende, intresse och välvilja. Ethos bygger på 

mottagarens förtroende för avsändaren och texten riktar således appell till läsaren med 

hjälp av den trovärdighet författaren innehar. En person som framstår som ärlig, 

sympatisk och klok lyckas bättre med att övertyga andra än en person som framstår 

som opålitlig (Bergström & Boréus 2012: 92). Man skiljer ofta på primär ethos, det 

vill säga den ethos som finns hos läsaren innan kommunikationen, och sekundär 

ethos, vilken skapas i samband med kommunikationen (Vigsø 2010: 221). 

      

Pathos innebär de starka känslor och affekter som författaren försöker framkalla hos 

sina läsare och sedan dra nytta av för att övertyga dem. I en pathospräglad text är 

värdeord välanvända och texten framstår som känsloladdad (Bergström & Boréus 
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2012: 92). Pathos kan bygga på såväl positiva känslor som medkänsla och glädje, som 

negativa känslor som upprördhet, avsky och hat (Vigsø 2010: 221).  

 

Dessa tre appellformer hänger samman. Enbart logos övertygar inte läsaren, utan det 

måste finnas ett förtroende för avsändaren och dessutom ska läsaren helst vara 

personligt involverad i det som texten behandlar. Appellformerna måste samverka för 

att avsändaren ska nå sitt mål; att övertyga läsaren. Ett annat begrepp som 

introduceras är exemplum, vilket innebär att en fiktiv eller sann händelse eller person 

införs i texten för att konkretisera något abstrakt och fungerar som bevis hämtat ur 

historien eller läsarnas egna erfarenheter (Vigsø 2010: 125). 

 

Vigsø (2010) redogör för en enkel modell för att undersöka den retoriska situationen, 

vilken vi ämnar använda oss av vid analys av de fyra olika texterna. 

 

1. Vem är det som försöker övertyga? 

2. Vem är det som man försöker övertyga? 

3. Vad är det man vill övertyga om? 

4. Vilken kontext sker det i, det vill säga, i vilken tid och plats? 

5. Hur försöker man övertyga? 

 

Efter att vi kartlagt den retoriska situationen ska vi undersöka texternas genre och 

retoriska funktion. De tre genrer som vi traditionellt brukar tala om är: den juridiska 

genren, den deliberativa genren och den epideiktiska eller demonstrativa genren inom 

vilka retorikens syfte och funktion ser olika ut (Vigsø 2010: 219). Nedan följer en 

kort beskrivning av vad som kännetecknar dessa genres: 

 

 Forensisk retorik: Deliberativ retorik: Epideiktisk retorik: 

Syfte: Att anklaga eller 

försvara någon 

Att argumentera för 

eller emot något 

Att hylla eller 

kritisera någon eller 

något 

Texttyp: Rättstal Politiskt tal Hyllnings- eller 
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klandertal 

Mål: Att nå fram till en 

”dom”, ett 

avgörande 

Att nå fram till ett 

(gemensamt) beslut. 

Få mottagarna att 

känna 

positivt/negativt för 

en person/sak 

gärning/ samhällsläge 

Fråga: Rätt eller fel? Nyttigt eller skadligt Bra eller dåligt 

Behandlar: Det som har hänt, 

det förflutna 

Det som ska/bör 

hända i framtiden 

Det som är fallet i 

nuläget 

(Vigsø 2010: 219). 

 

I vår retoriska analys ska vi se hur avsändarna av de olika texterna balanserar de tre 

appellformerna och hur detta hänger samman med den retoriska situationen och 

således också med den retoriska funktionen. 

 

	  

4.2.2. Kritisk diskursanalys 
	  
Peter Berglez (2010) menar att medier och journalistik inte enbart skall ses som 

information, utan bör studeras som sociala handlingar. Varför ser medierna ut som de 

gör? Ur vems perspektiv beskrivs verkligheten? Kan det som rapporteras i nyheterna 

tänkas representera en ideologi som inrymmer ett specifikt intresse eller en viss 

agenda? När texter undersöks med hjälp av frågor av den här typen bedrivs 

ideologikritik. Att utveckla denna kritik genom vetenskapliga studier är att utföra en 

kritisk diskursanalys (Berglez 2010:266). Begreppet kritisk diskursanalys utgår från 

att man ser (nyhets)texter som diskurs (Berglez, 2010:266f). 

 

4.2.2.1 Diskursbegreppet 
	  
Berglez (2010) redogör för två definitioner av diskurs; diskurs som språkuttryck och 

samtal, samt diskurs som institutionell kunskapsproduktion. Diskurs som språkuttryck 
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och samtal utvecklades inom språkvetenskapen och är den mer grundläggande 

definitionen. (Berglez 2010:271).  

 

Diskurs som institutionell kunskapsproduktion utgår från de moderna institutionernas 

framväxt. Då vår studie bland annat ämnar undersöka vad som kännetecknar texter 

producerade inom två åtskilda medieplattformar ligger denna definition till grund för 

vår analys. Genom regler och rutiner som dikterar vad man gör och hur man gör olika 

saker inom institutioner som vetenskapen, medicinen och medierna har dessa kommit 

att förknippas med en specifik expertis. Utöver dess struktur och organisation kan 

institutioner identifieras genom att det inom en viss institution sker något som inte 

sker inom en annan. Diskurs som institutionell kunskapsproduktion är alltså allt som 

sägs, skrivs och görs inom en institution, samt relationerna mellan allt som sägs, 

skrivs och görs (Berglez 2010:272). 

 

4.2.2.2. Ideologibegreppet 
	  
”Ideologibegreppet kan sägas vara den kritiska diskursanalysens teoretiska 

fundament.” (Berglez, 2010:267). 

 

Definitionen av ideologi varierar beroende på ämnet inom vilket den diskuteras. Vår 

analys grundar sig i Zizeks definition, vilken innefattar tre punkter: ”1) Ideologi är en 

samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse om någonting, 2) 

Ideologi har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner, 3) Ideologi 

produceras i relationen mellan människor (på arbetsplatsen, i den privata sfären etc.) 

genom ritualer och praktiker” (Berglez 2010: 268). 

 

Att blottlägga de processer som normaliserar och befäster en viss ideologi, 

exempelvis vad gäller makt- och dominansförhållanden, hos människor är en viktig 

komponent inom ideologikritiken (Berglez 2010: 268). Exempel på centrala frågor 

inom ideologikritiska studier av medier och nyheter är Varför blev texten som den 

blev? och Skulle inte denna text ha kunnat bli på ett annat sätt? (Berglez 2010: 269). 
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4.2.2.3. Teun A. van Dijk 
	  
Tillsammans med Wodak och Fairclough är van Dijk en av de mest tongivande 

akademikerna inom den kritiska diskursanalysen. Medan Wodak och Fairclough har 

en lingvistisk utgångspunkt har van Dijk utvecklat en sociokognitiv variant (Berglez 

2010: 273), och det är denna vi kommer att använda oss av. Enligt van Dijk 

produceras och konsumeras nyhetstexter inom större språk- och samhällsstrukturer, 

och när vi som individer läser dem påverkas våra tolkningar av dem av våra 

personliga bakgrunder, erfarenheter och förförståelser. På samma sätt påverkar 

medieproducenternas bakgrund texternas innehåll (Berglez 2010: 273). 

 

Vår studies empiriska material kommer att studeras på såväl makro- som 

mikrostrukturell nivå. van Dijk menar nämligen att detta är nödvändigt i syfte att 

blottlägga de strukturella förhållanden som ligger till grund för en texts utformning 

(Berglez 2010: 275). Centralt vid en makroanalys är undersökningen av de 

hierarkiska förhållanden som i en text finns mellan dess huvud- och delteman. 

Huvudteman återfinns generellt i en artikel eller texts rubrik och ingress, och för att 

fastslå ett temas relevans undersöks dess position sett i relation till huvudtemat 

(Berglez 2010: 275). En texts schematiska struktur analyseras i syfte att “[...] fånga 

nyhetsdiskursens sociokognitiva berättarkonventioner.” (Berglez 2010: 275)  

 

Utöver ovan nämnda rubrik och ingress utgörs en sådan standardkonvention 

exempelvis av historisk bakgrund, som relaterar den återgivna händelsen till något i 

det förflutna (Berglez 2010: 275). Genom att belysa dessa tematiska och schematiska 

strukturer menar van Dijk att den verklighet som en text gör anspråk på att redogöra 

för i stor utsträckning är en produkt av den diskurs inom vilken texten blivit till 

(Berglez 2010: 275). 

 

I vår mikrostrukturella analys läggs störst vikt vid relationen mellan global och lokal 

koherens. Global koherens, eller textens primära mening, uppnås genom att textens 

mindre beståndsdelar, såsom argument, påståenden och beskrivningar, hänger ihop 

logiskt och på så sätt skapar lokal koherens (Berglez 2010: 275). Analysen av 

koherens är med andra ord fokuserad på hur textens olika delar tillsammans bildar 
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dess globala koherens (Berglez 2010: 275). van Dijk poängterar att diskurs inte har 

koherens, utan att denna skapas då textens konsument fyller i de textluckor som 

lämnats av producenten (Berglez 2010: 276). En förutsättning för att en texts 

konsument skall kunna fylla i dessa koherensluckor är att denne har en sociokulturell 

koppling till den angivna informationen. Genom att lokalisera och analysera dessa 

luckor kan relationen mellan textens producent och konsument studeras (Berglez 

2010: 276).  
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5. Analys 
  

Den 2:a september 2015 publicerades två artiklar i Expressen där personen bakom 

pseudonymen “Julia Caesar” namngavs; “Hon är Julia Caesar” (se Bilaga 2) samt 

“Haten och hoten en påfrestning på den fria journalistiken” (se Bilaga 3). Nedan 

följer en analys av artiklarna utifrån det analysschema som redogjorts för i 

metodkapitlet.  

 

5.1. Kritisk diskursanalys av “Hon är Julia Caesar” 
	  
Artikeln “Hon är Julia Caesar” avslöjar att den före detta DN-journalisten Barbro 

Jöberger är kvinnan som skriver under pseudonymen “Julia Caesar”. Upprinnelsen av 

artikeln är en meningsskiljaktighet mellan Hamrud och ”Julia Caesar” gällande synen 

på anonym opinionsbildning. Artikeln kompletteras av bilder på Barbro Jöberger i 

olika sammanhang; en bild på en debattartikel skriven av henne år 1989 om 

amalgamförgiftning och en bild tagen i samband med hennes medverkan i “Svar 

direkt” år 1989. Utöver dessa bilder, som publicerats ovanför rubriken, kompletteras 

artikeln av så kallade skärmdumpar på krönikor som “Julia Caesar” publicerat på 

Snaphanen; “Våldtagen av staten” och “Mardrömmen”. Det finns även bilder på 

böckerna Fler ministrar borde gråta och Landet som fösvann skrivna av “Julia 

Caesar”. Texten följer en linjär narrativ struktur med en tydlig inledning följt av en 

fördjupning och en avslutning. 

 

Textens huvudtema är att den politikerföraktande och rasistiska internetrörelsen som 

“Julia Caesar” är en del av har fått allt mer spridning och att hennes anonymitet 

hindrar en öppen debatt. Dess delteman är (a) att det är problematiskt att “Julia 

Caesar” står bortom journalistisk granskning med tanke på vilken inflytelserik 

opinionsbildare hon är och (b) med tanke på vad hon väljer att skriva om och hennes 

sätt att uttrycka sig eftersom att hon aldrig kan ställas till svars för det hon skriver, 

vilket skapar ett hatiskt internetklimat. Förutom den stora bilden på Barbro Jöberger 

utgör rubriker och ingress kärnan i textens schematiska struktur och är det som är 

mest utmärkande i texten: “Hon är Julia Caesar” (rubrik) följs av en fetstilt ingress 

som ger ytterligare bakgrundsinformation om vem “Julia Caesar” är, vad hon skriver 



	   24	  

om och att Expressens journalist Annika Hamrud har avslöjat hennes riktiga namn; 

Barbro Jöberger.  

 

I rubrik och ingress finns en tydlig konfliktinramning, det vill säga att texten anspelar 

på motsättningarna i fallet “Julia Caesar”, i synnerhet mellan de ideologiska 

perspektiv vad gäller pressens och yttrandefrihetens roll i det svenska samhället som 

“Julia Caesar” respektive Annika Hamrud representerar. De två läger som konstrueras 

och ställs mot varandra kan sammanfattas som följer: 

 

• Expressen och Dagens Nyheter, vilka representerar den socialt 

ansvarstagande pressmodellen och lyder under de pressetiska reglerna  

• “Julia Caesar” och Avpixlat som representerar den libertarianska 

pressmodellen. 

 

Texten lyfter sedan fram olika aktörer inom dessa två läger. Annika Hamrud och 

Niklas Orrenius representerar Expressen och Dagens Nyheter, det vill säga den 

traditionella journalistkåren. De individer som lyfts fram som representanter för den 

libertarianska pressmodellen och som stödjer ”Julia Caesars” anonymitet, trots det 

klimat som skapas på högerradikala hatsajter, utgörs förutom ”Julia Caesar” av bland 

andra Jimmie Åkesson och Marika Formgren. Jimmie Åkesson har talat om “Julia 

Caesar” som den “sunda delen” av Sverigedemokraternas gräsrötter på internet. 

Bloggare på sajten Avpixlat beskrivs ha försvarat “Julia Caesars” rätt till anonymitet 

och argumenterat för att Orrenius hetsar mot handikappade pensionärer. Även Marika 

Formgren, tidigare gästkrönikör på Göteborgsposten, har försvarat “Julia Caesars” rätt 

att skriva under pseudonym.  

 

Mot denna historiska bakgrund problematiserar Hamrud de högerextrema forumens 

sätt att beskriva hur Orrenius och Hamrud ska ha förföljt “Julia Caesar”, och Hamrud 

påpekar att de besök som gjorts överensstämmer med de pressetiska reglerna, där 

paragraf 13 slår fast att journalister ska sträva efter att ge personer möjlighet att 

bemöta kritik (Svenska Journalistförbundet 2015; se Bilaga 1). Texten 

problematiserar också genomslagskraften hos anonyma opinionsbildare och deras 

texter då anonyma författare inte går att bemöta och ifrågasätta på samma sätt som 
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journalister vilka lyder under pressetikens regelverk. Genom att hävda att “[…] i 

anonymitetens dunkel uppmuntras människans allra sämsta egenskaper […]” 

(Hamrud 2015) menar Hamrud att en opinionsbildare, när dennes åsikter, som är 

fallet med ”Julia Caesar”, har så pass stor genomslagskraft och spridning, och när 

innehållet i dennes texter är så radikalt som Hamrud anser att ”Julia Caesars” texter 

är, inte längre har rätt att skriva under pseudonym. 

 

Som tidigare nämnts kretsar texten kring den spänning som uppstått mellan “Julia 

Caesar” som anonym högerradikal opinionsbildare och journalister som lyder under 

de pressetiska reglerna. Expressens Annika Hamrud har identifierat en konflikt, en 

problematik gällande opinionsbildning i internettidsåldern, vilken försvårar för de 

traditionella journalistiska praktikerna. Textens globala koherens förutsätter att 

läsaren har accepterat den inramning som utgör textens ideologiska utgångspunkt med 

bakgrund till att texten existerar inom en nyhetsdiskurs där den socialt 

ansvarstagande pressmodellen är dominerande.  

 

5.2. Kritisk diskursanalys av “Haten och hoten en påfrestning på den fria 
journalistiken” 
	  
“Haten och hoten en påfrestning på den fria journalistiken” är en artikel i notis-format 

i vilken journalisten tillika Expressens kulturchef Karin Olsson argumenterar för att 

tidningens beslut att publicera “Julia Caesars” faktiska namn var rättfärdigat. Texten 

publicerades i samband med att Annika Hamruds artikel (som redogjorts för ovan) 

publicerades, och tar avstamp i debatten om huruvida opinionsbildande skribenter 

skall få verka anonymt eller under falskt namn. Utöver Karin Olssons bildbyline är 

artikeln inte bildsatt.  

 

Trots att texten kategoriseras som en opinionsartikel snarare än en nyhetsdito kan en 

tematisk struktur urskönjas. Textens huvudtema är att opinionsbildare i Sverige 

saknar belägg för att vilja föra sin talan anonymt, och dess delteman är: (a) att 

anonymt skriva den typen av krönikor som “Julia Caesar” gjort är att missbruka 

yttrandefriheten: (b) genom att hänga ut Hamrud och Orrenius, som därefter fått motta 

hot, har “Julia Caesar” hotat den fria journalistiken. 
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En van nyhetskonsument är bekant med de berättarkonventioner som ligger till grund 

för artikelns utformning, och är införstådd med det faktum att textens centrala punkter 

återges i rubrik och ingress. Kärnan i artikelns schematiska struktur återfinns i just 

rubrik och ingress, vilka i det här fallet tydligt redogör för vad artikeln kommer att 

behandla. Den information som tillhandahålls i rubriken (“Haten och hoten en 

påfrestning på den fria journalistiken”) kan närmast liknas vid en ståndpunkt i en 

debatt - en ståndpunkt som Olsson vidare argumenterar för i den efterföljande, 

fetstilta, ingressen.  

 

Den debatt i vilken Olsson med sin text ger sig in, och som startades i samband med 

att Annika Hamruds artikel “Hon är Julia Caesar” publicerades, kan, som redogjorts 

för i analysen av “Hon är Julia Caesar”, beskrivas som en konflikt mellan två 

teoretiska, närmast ideologiska perspektiv vad gäller pressens och yttrandefrihetens 

roll i det svenska samhället. Även i Olssons artikel utgörs således de två aktörerna i 

konflikten av Expressen och dess skribenter på ena sidan, samt “Julia Caesar” och 

hennes anhängare och proponenter på den andra. Expressen är en institutionell aktör, 

vars talan här förs av Karin Olsson. Olsson använder sin artikel för att vidare 

argumentera för, och cementera, Expressens sedan tidigare klargjorda ståndpunkt. 

 

Texten är mycket kort, men den kritiska diskursanalysen som metod kan trots detta 

säga någonting om textens lokala och globala koherens. Den lokala koherensen hittas 

i texten olika beståndsdelar; ingressen där Olsson argumenterar för att tidningens 

beslut att publicera “Julia Caesars” faktiska namn var rättfärdigat, vidare 

beskrivningen av ”Julia Caesar” som en representant för den högerpopulistiska och 

rasistiska rörelsen på internet och avslutningsvis i textens sista del där Olsson redogör 

för att haten och hoten som riktats mot Orrenius och Hamrud i samband med ”Julia 

Caesars” texter om deras journalistiska arbete utgör en påfrestning på den fria 

journalistiken; någonting som vi enligt Olsson aldrig får vänja oss vid då detta är 

skadligt för demokratin. Textens globala koherens förutsätter således att läsaren har 

accepterat den inramning som utgör textens ideologiska utgångspunkt. 
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5.3. Retorisk analys av Expressenartiklar 
	  
Då de båda artiklarna i Expressen behandlar samma händelse utifrån liknande 

perspektiv har vi valt att delvis slå samman de retoriska analyserna av dessa för att 

undvika upprepningar då vi finner att de båda argumenterar för samma sak utifrån 

liknande perspektiv. I ”Hon är Julia Caesar” försöker Annika Hamrud övertyga 

läsaren om de negativa konsekvenserna av anonyma opinionsbildare som ”Julia 

Caesar” för att legitimera att ”Julia Caesar” i artikeln namnges. Texten har ett 

övergripande politiskt budskap då Hamrud försöker påverka läsaren att acceptera 

Hamruds beslut att avslöja ”Julia Caesars” rätta identitet. Syftet är på det viset 

deliberativt. Textens olika delar fyller samtidigt olika funktion.  

 

Hamrud kritiserar att en rasistisk och politikerföraktande internetrörelse har fått allt 

starkare genomslagskraft och beskriver ”Julia Caesar” som ”[…] en person som 

bedriver ett verbalt krig mot alla som sägs ha förstört landet.” (Hamrud 2015) och 

som hetsar mot journalister, politiker och invandrare. Genom att exemplifiera gånger 

då “Julia Caesar” använt sitt riktiga namn i insändare vill Hamrud poängtera hur 

tonen i hennes texter påverkats av anonymitetsaspekten och problematiserar därmed 

anonym opinionsbildning: “Men ibland väljer hon ändå att framträda under sitt riktiga 

namn. Förra året skrev hon en insändare i sin lokaltidning. Hon klagade förstås på 

invandringen, om än i en något annan tonart än på hatsajterna: ‘Det är inte nya 

bidragstagare att försörja som kommunen behöver’.” (Hamrud 2015) 

 

I den bemärkelsen kritiserar texten både en rörelse och ”Julia Caesar” som 

representant för rörelsen vilket resulterar i att syftet är delvis epideiktiskt.  
 

”Jag har vid upprepade tillfällen försökt att nå Barbro Jöberger, men hon har gjort sig 

otillgänglig. I stället för att tala öppet om sin roll som en av den högerpopulistiska 

nätrörelsens mest kända opinionsbildare har hon i sin söndagskrönika påstått att jag 

och Niklas Orrenius har förföljt henne, då vi oberoende av varandra har knackat på 

hennes dörr för att få kontakt, i enlighet med paragraf 13 i de pressetiska reglerna som 

slår fast att man ska sträva efter att ge personer tillfälle att bemöta kritik. I sin krönika 

hänger hon ut Orrenius telefonnummer, och vi har båda levt med hot och trakasserier 

sedan den publicerades.” (Hamrud 2015). 
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”Pseudonymerna skriker om åsikskorridor och pk-medier, men gömmer sig bakom 

sina datorskärmar, oförmögna att ta en öppen debatt. Julia Caesar skriver gärna hårt 

och mycket om enskilda personer, till exempel hänger hon ut misstänkta våldtäktsmän 

med namn. Själv står hon bortom journalistisk granskning. Det som de flesta andra 

skribenter förhåller sig till, Pressombudsmannen och pressetiken, kan hon strunta i.” 

(Hamrud 2015). 

 

Båda ovanstående citat är exempel på forensisk retorik då Hamrud fäller en dom över 

”Julia Caesars” agerande i det förflutna och även redogör för att hon borde stå under 

journalistisk granskning. Trots det är textens retorik övergripande deliberativ. 
 

Vad gäller textens inslag av logos, ethos och pathos så används relativt få 

värdeladdade ord och Hamrud syftar till att övertala genom att appellera till läsarens 

förnuft. Ett exempel är beskrivningen av de besök Orrenius och Hamrud gjort hos 

Jöberger där citaten ovan utgör en verklighetsförankrad redogörelse för hur besöken 

gått till och varför, det vill säga, en logosinfluerad beskrivning.   

 

Hamrud beskriver sakligt “Julia Caesars” historia som före detta DN-journalist och 

numera förtidspensionerad på grund utav elöverkänslighet och “oral galvanism” vilket 

är namnet för de symptom och besvär som de drabbade misstänkte kom från 

tandfyllningsmaterialet amalgam. Hon påpekar också att det inte finns några 

vetenskapliga bevis för en koppling mellan varken elektricitet eller amalgam och 

ohälsa. Alltså en saklig bevisföring utifrån fakta, vilket är signifikativt för en text där 

inslaget av logos är starkt. Vad gäller ethosaspekten av texten så kan vi poängtera att 

Hamrud är en välansedd journalist vilket ligger till grund för att texten genomgående 

är starkt influerad av ethos, trots att hon inte tillskriver sig själv någon specifik roll i 

händelsen, förutom att hon är en journalist som skött sitt jobb i led med de pressetiska 

reglerna.  

 

Samma dag som “Hon är Julia Caesar” publicerades, publicerar Expressens Karin 

Olsson även artikeln “Haten och hoten en påfrestning för den fria journalistiken”. 

Olsson argumenterar för att det är legitimerat att publicera “Julia Caesars” namn då 

dennes texter leder till att de personer som kritiseras och hängs ut får motta stora 

mängder trakasserier och hot från “Julia Caesars” läsare. Texten har ett övergripande 

politiskt budskap då Olsson argumenterar för att Sverige inte är ett land där det är 
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legitimt att en opinionsbildande skribent verkar i det fördolda, under anonymitetens 

skydd: ”I en diktatur kanske det är det enda sättet att sprida sina ord, utan att riskera 

fängelse och tortyr, ja rentav döden” [...] ”Vi har en livlig offentlighet där var och en 

kan torgföra sina åsikter [...]”) (Olsson 2015). Hon menar att ”[…] ramen för vår 

yttrandefrihet är vid […]” (Olsson 2015) men att den inte omfattar anonymt hetsande 

och hot. Syftet är med andra ord deliberativt. ”Tyvärr måste en sådan självklarhet 

sägas, i ett läge där hatsajterna med en dåres envishet hävdar motsatsen” (Olsson 

2015). Med citatet fäller Olsson en dom över ”Julia Caesars” agerande i den förflutna, 

vilket är ett exempel på forensisk retorik.  

 
”Det som den förra DN-journalisten Barbro Jöberger ägnar sig åt [...] är inget annat än 

ett slags missbruk av yttrandefriheten. År ut och år in gödslar hon den 

högerpopulistiska, rasistiska myllan med sina krönikor om invandringen, där folk med 

låg IQ påstås komma i syfte för att hämta våra bidrag och islamisera Sverige. Detta i 

en tid när vi varje dag kan se bilder på desperata människor som flyr Syriens helvete.” 

(Olsson 2015) 
 

I citatet ovan beskriver Olsson nuläget och kritiserar den rörelse som ”Julia Caesar” är 

en representant för. Här utvecklas en epideiktisk retorik. Vidare kritiserar Olsson 

”Julia Caesars” tidigare texter och den uthängningsjournalistik den sistnämnda ägnar 

sig åt, samt det faktum att ”Julia Caesar” inte velat tala med varken Hamrud eller 

Orrenius men gladeligen publicerar deras personuppgifter. Mot slutet av texten 

argumenterar Olsson för vad som ska hända i framtiden och återgår alltså till en 

deliberativ retorik: 

 
”Hatet och hoten som Hamrud och Orrenius har fått ta emot efter Jöbergers krönika 

om deras arbete utgör en påfrestning på den fria journalistiken. Vi får aldrig vänja oss 

vid ett sådant klimat. Efter dagens artikel i Expressen vet vi vem som ligger bakom 

pseudonymen “Julia Caesar” och debatten kan föras i öppen dager. Demokratin mår 

bäst så.” (Olsson 2015) 
 

Olssons text skiljer sig till viss del från ”Hon är Julia Caesar” vad gäller balansen 

mellan logos, ethos och pathos, trots att de båda Expressenartiklarna i jämförelse med 

”Julia Caesars” texter är mycket lika rent retoriskt. I jämförelse med ”Hon är Julia 

Caesar” är Olssons text mer opinionsbildande och innehåller fler pathosinslag. Olsson 

beskriver att hur hon menar att ”Julia Caesar” ”gödslar” den högerpopulistiska, 
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rasistiska ”myllan” där metaforerna utgör värdeladdade uttryck. Att texten i sig är ett 

ställningstagande bidrar förstås till att texten inte kan klassas som objektiv. Trots detta 

är textens inslag av logos starkt. Olsson redogör för sina tankar på ett rationellt sätt, 

hon håller sig till ämnet och håller sig själv utanför historien. Bortsett från ett fåtal 

värdeladdade uttryck (”[…] ett missbruk av yttrandefriheten.”) (Olsson 2015) och de 

ovan nämnda exemplen (”Jöberger gödslar den högerpopulistiska, rasistiska myllan.”) 

(Olsson 2015) används neutrala ord som i syfte att appellera till läsarens förnuft och 

rationella tänkande. 

   

5.4. Kritisk diskursanalys av ”Mardrömmen” 
	  
“Mardrömmen” (se Bilaga 4) är den text i vilken “Julia Caesar” i jag-form dels 

redogör för den, i hennes mening, förföljelse som hon utsatts för av journalisterna 

Niklas Orrenius och Annika Hamrud, och dels motiverar sitt beslut att skriva sina 

texter under pseudonym. Texten är skriven mot bakgrund av Orrenius och Hamruds 

arbete med sina respektive texter om “Julia Caesar”, och den senare beskriver 

genomgående hur hon uppfattat de två journalisternas arbetsmetoder och försök att 

komma i kontakt med henne. “Julia Caesar” ställer sig starkt kritisk till den utveckling 

hon anser sig kunna se bland Sveriges etablerade medier, som hon menar har 

övergivit sin plikt att granska makthavare (“När började journalisterna bekriga sitt 

eget folk?”) (Snaphanen 2015) för att istället bedriva åsiktsregistrering och 

agendajournalistik. Texten är betydligt längre än de båda artiklarna i Expressen, vilket 

är anledningen till att analysen av denna getts mer utrymme. 

 

Texten kompletteras med ett antal bilder på personer som figurerar: de tidigare 

omnämnda journalisterna Niklas Orrenius och Annika Hamrud samt Dagens Nyheters 

chefredaktör Peter Wolodarski förekommer på två bilder vardera. Utöver dessa finns 

bilder på författaren och skribenten Marcus Birro, Researchgruppens grundare Martin 

Fredriksson och Mathias Wåg, en skärmdump som visar två rubriker på Dagens 

Nyheters webbsida (“Rädsla på boendet efter knivattacken” och “Trots allt - dödliga 

våldet har minskat”) samt en bild på en skåpbil av märket Volkswagen. Annika 

Hamruds hustru Elisabeth Qvarford, två icke namngivna fotografer (som arbetat 

tillsammans med Niklas Orrenius respektive Annika Hamrud), “Julia Caesars” 

tidigare kollega, omnämnd endast som “B”, journalisten Johannes Nesser, Jim Olsson 
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(pensionerad docent i fysikalisk kemi som tidigare omnämnts i Expressen i samband 

med att tidningen, i samarbete med ovan nämna Researchgruppen, kartlagt personer 

som uttryckt sig rasistiskt i anonyma internetkommentarer), Allmänhetens 

Pressombudsman Ola Sigvardsson samt en av “Julia Caesars” grannar, endast 

omnämnd som “Grannen”, förekommer i texten men finns inte med på bild. 

 

Textens huvudtema är, som framgår ovan, den förföljelse som “Julia Caesar” anser 

sig ha blivit utsatt för av Orrenius, Hamrud och, i förlängningen, Wolodarski. Dess 

underteman är (a) hur “Julia Caesar” menar att den svenska pressen misslyckats i sina 

åtaganden gentemot den svenska befolkningen; (b) samt “Julia Caesars” kritik mot de, 

enligt henne, oetiska arbetsmetoder som svenska journalister, personifierade av 

Orrenius och Hamrud, använder sig av, och vilka enligt “Julia Caesar” utgör ett hot 

mot yttrandefriheten. 

 

De mest utmärkande elementen i textens schematiska struktur är, som är fallet med de 

flesta texter, dess rubrik (“Mardrömmen”) och de bilder som placerats mellan 

rubriken och den övriga texten. Bilderna föreställer Niklas Orrenius, Peter 

Wolodarski samt Annika Hamrud. Vidare är texten uppdelad i kortare avsnitt som alla 

ackompanjeras av en fetstilt underrubrik. Dessa kommer här att redogöras för i 

listform i syfte att ge en klar överblick: 

 
• Lugnet har förvandlats till en mardröm 

• Jag skriver under pseudonym för att skydda mina barn och barnbarn 

• För mig är yttrandefriheten helig 

• “De är som förprogrammerade zombies” 

• När började journalisterna bekriga sitt eget folk? 

• Annika Hamrud vill ha mina kontaktuppgifter 

• Jag känner inte Annika Hamrud 

• Besök av Niklas Orrenius dagen före riksdagsvalet 

• Gränsen för hemfridsbrott är tröskeln 

• “Jag har inte fattat beslut om att skriva” 

• Hamrud och Orrenius har röjt min identitet 

• När Jim Olsson bad Expressen dra åt h-e 

• Raketkarriär som agendajournalist 

• Storvilt för Peter Wolodarski 
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• Dubbelmord inget att haka upp sig på 

• Frysboxen kostade 30 miljoner 

• Det får kosta vad det vill 

• Ansökan om skyddade personuppgifter avslås 

• Utomlands behöver jag inte vara rädd 

• De bevakar porten i tre timmar 

• Grannarna misstänker att jag langar narkotika 

• “Det är då man känner sig som journalist” 

• Det fjärde besöket - det värsta hittills 

• Han står där och vrålstirrar på mig 

• Står utanför fönstret och gestikulerar och skriker 

• Jag sitter kvar och skakar i hela kroppen 

• Allting är sönderrivet och besudlat 

• Niklas Orrenius vill bara berätta hur han tänker 

• Polisanmälan och målsägandeförhör 

• Jag har nått en gräns. Nu är det nog. 

• Använd yttrandefriheten - eller den tas ifrån oss 

• Jag gör ett arbete som mina kolleger skiter i  

• Det är vi som är folket 

• DN förföljer en av sina egna före detta medarbetare 

 

Texten är, likt övriga texter som analyserats och kommer att analyseras, inte en 

traditionell nyhetsartikel, utan skall snarare ses som en krönika, alternativt en 

opinionstext. Av denna anledning skiljer sig dess struktur från renodlade nyhetstexter. 

Detta tydliggörs i textens rubrik, som till skillnad från en traditionell nyhetsrubrik inte 

lämnar någon egentlig information om vad texten kommer att behandla. Ordvalet i 

rubriken (“Mardrömmen”) ger dock texten ett negativt anslag, som i viss utsträckning 

vidare förstärks av de ovan nämnda underrubrikerna. Att texten skall komma att 

handla om en konflikt tydliggörs i textens andra stycke, där “Julia Caesar” beskriver 

hur hon “[...] är förföljd av människor utsända av en stor mediekoncern som vill tysta 

mig.” (Snaphanen 2015). Detta uttalande befäster textens konfliktinramning, och i 

linje med övriga texter som utgör denna studies empiriska material består konflikten 

av en slitning mellan två synsätt, som personifieras av en rad aktörer. De två 

synsätten, som kan beskrivas med hjälp av två perspektiv på pressens roll i ett 

samhälle (den socialt ansvarstagande respektive den libertarianska modellen) 
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representeras i texten av en rad aktörer, så kallat diskursivt råmaterial (Berglez 2010: 

281). Aktörerna i de båda lägren kan sammanfattas som följer: 

 

• Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Researchgruppen och den svenska 

journalistkåren representerar den socialt ansvarstagande pressmodellen. 

• “Julia Caesar”, Marcus Birro (och, i viss utsträckning, Jim Olsson) 

representerar den libertarianska pressmodellen. 

 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Researchgruppen, som alla är 

institutionella aktörer, representeras av följande individer: Niklas Orrenius, Annika 

Hamrud, Peter Wolodarski, Martin Fredriksson och Mathias Wåg.  

 

Texten uppehåller sig främst kring den förföljelse som “Julia Caesar” anser sig vara 

utsatt för av journalister utsända av svenska tidningar. Vidare beskriver “Julia Caesar” 

en mer övergripande utveckling hon anser sig kunna urskönja, i vilken den förföljelse 

hon menar att hon utsätts för blir symbolisk för ett större skeende.  

 

“Julia Caesar” argumenterar för att svenska medier har övergivit den i den 

libertarianska pressteorin fundamentala uppgiften att granska samhällets makthavare 

(“När började journalisterna svika sitt uppdrag att granska makten och istället smälta 

ihop med den politiska makten? När kröp de upp och gosade in sig som knähundar i 

maktens knä?”) (Snaphanen 2015). “Julia Caesar”, som själv tidigare arbetat som 

journalist på Dagens Nyheter, menar att denna utveckling är ett förhållandevis nytt 

fenomen, och anser att den svenska journalistkåren under den period hon var verksam 

på ett mer tillfredsställande vis skötte sina åtaganden och plikter gentemot 

medborgarna (“När jag började arbeta som journalist i slutet av 1960-talet var det 

annorlunda.” [...] “Jag känner många pensionerade journalister som precis som jag 

känner sig helt främmande inför dagens journalistik.”) (Snaphanen 2015).  

 

Utöver redogörelser för en rad iakttagelser och självupplevda händelser 

(exemplifierade av bland annat följande citat: “Ju mer frustrerad jag blir över hur 

mina kollegor utelämnar, mörklägger och ljuger för sina läsare/lyssnare/tittare, desto 

mer besluten blir jag att berätta det de utelämnar.”) (Snaphanen 2015) använder “Julia 

Caesar” ett utdrag ur en text skriven av Marcus Birro för att vidare understryka sin 
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poäng: “De som borde vara demokratins garanter och förkämpar har blivit en helt 

egen liten elit som är livrädd för det de svor att avslöja och beskriva; nämligen 

sanningen.” (Snaphanen 2015). 

 

Mot denna historiska bakgrund driver “Julia Caesar” sin tes om att den utveckling 

som beskrivits ovan, om den tillåts fortsätta, undergräver yttrandefriheten och i 

förlängningen även demokratin. Att texten, som klargjorts ovan, på en rad punkter 

skiljer sig från en traditionell nyhetsartikel skall naturligtvis tas i beaktning då den 

analyseras. Detta motiverar exempelvis det faktum att inga aktörer förutom “Julia 

Caesar” själva tillåts kommentera textens sakinnehåll. Istället använder sig “Julia 

Caesar”, i linje med de konventioner utifrån vilka krönikor tenderar att vara skrivna, 

av citat och utdrag från texter författade av övriga aktörer för att dra slutsatser och 

driva den argumentationslinje som fastslagits.  

 

Texten följer inte en linjär narrativ struktur med en tydlig inledning följt av en 

fördjupning och en avslutning. Textens globala koherens förutsätter således att läsaren 

är införstådd med samt accepterat den inramning som utgör textens utgångspunkt - 

nämligen att de traditionella svenska massmedierna inte längre fullföljer sina uppdrag 

gentemot befolkningen, och att “Julia Caesars” upplevda förföljelse är en direkt 

konsekvens av detta. “Julia Caesar” har i och med textens utgångspunkt således 

konstruerat en konflikt mellan “vi” (den svenska befolkningen, ‘sanningssägare’ 

och/eller ‘yttrandefrihetskämpar’, exemplifierade i texten av bland andra följande 

citat: “Demokratin står och faller med yttrandefriheten. Ett tystat folk är ett folk som 

har kapitulerat.”) och “dom” (svenska massmedier och deras journalister, politiska 

makthavare, exemplifierade i texten av bland andra följande citat: “Tydligen tänker 

den ‘seriösa’ morgontidningen Dagens Nyheter sälla sig till slasktidningarna 

Expressen och Aftonbladets avskyvärda, politiskt betingade uthängningar av 

privatpersoner.”).  

 

Här blir det därmed relevant att återkomma till de ovan nämnda underrubrikerna, då 

dessa i stor utsträckning relaterar till den konflikt som texten kretsar kring. “Julia 

Caesar” inleder texten med att redogöra för konflikten (“De vill få mig att sluta skriva 

genom att trakassera och ofreda mig [...]”) (Snaphanen 2015), och dels motivera sitt 

beslut att skriva under pseudonym (“Jag måste skydda mina barn och barnbarn [...]”, 
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“[...] min vetskap om vad islamistiska extremister och våldsgrupperingar som AFA 

och Revolutionära Fronten är kapabla till.”) (Snaphanen 2015). 

 

Med hjälp av såväl ett utdrag ur en text skriven av Marcus Birro som “Julia Caesars” 

egna tankar (“När började journalisterna svika sitt uppdrag [...])” (Snaphanen 2015) 

argumenterar “Julia Caesar” vidare för hur hon menar att svenska journalister istället 

för att granska samhällets makthavare har blivit en del av dessa. Medan passagerna 

vidare cementerar “Julia Caesars” ståndpunkt i konflikten framförs inte belägg för de 

påståenden som görs. Mot bakgrund av dessa textuella luckor är det rimligt att anta att 

läsaren förväntas vara införstådd med textens ideologiska ståndpunkt, och eventuellt 

redan ha bildat en klar uppfattning om konfliktens premisser utifrån den tidigare 

nämnda inramning som texten tillhandahåller.   

 

Ytterligare exempel på den här typen av textuella luckor återfinns på ett flertal andra 

platser i texten. Exempelvis så hänvisar ”Julia Caesar” genomgående till ett svek och 

förräderi, men ger få eller inga exempel på hur detta i praktiken gått till, vilket leder 

till att läsaren även här förväntas acceptera de premisser som skribenten fastslagit.  

 

5.5. Kritisk diskursanalys av “Rapport från skampålen” 
	  
Texten “Rapport från skampålen” (se Bilaga 5) behandlar “Julia Caesars” tankar 

kring Expressen artiklar som redogjorts för ovan, vilka avslöjar “Julia Caesars” 

riktiga namn. Upprinnelsen av artikeln är således Expressens publicering av “Julia 

Caesar” riktiga namn i ”Hon är Julia Caesar” och den motivering av publiceringen 

som skildras i ”Haten och hoten en påfrestning för den fria journalistiken”. Texten är 

retoriskt utformad som en replik på händelsen och vid analys av textens tematiska 

struktur framkommer att textens huvudtema utgörs av ”Julia Caesars” reaktion på 

valet att publicera hennes namn, vilket hon själv beskriver som “ett publicerat 

karaktärsmord” (Snaphanen 2015). Dess deltema är (a) att Expressens publicering 

gjordes för att tysta henne (“Julia Caesar”), på grund av att (b) “tidigare etablerad 

press och public service håller på att förlora formuleringprivilegiet och därmed 

makten till alternativa media” (Snaphanen 2015).  
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Vad gäller den schematiska strukturen utgör rubriken “Rapport från skampålen” och 

en bild på en medeltida skampåle artikelns mest utmärkande element. Texten ska, 

liksom övriga texter som analyserats, inte ses som en traditionell nyhetsartikel, utan 

snarare som en opinionstext. Av den anledningen skiljer sig strukturen från renodlade 

nyhetstexter. Detta tydliggörs i textens rubrik där ordvalen (“Rapport från 

skampålen”) ger texten ett negativt anslag, som vidare förstärks av en rad 

underrubriker. Dessa kommer här att redogöras för i listform i syfte att ge en klar 

överblick: 

 
• Jag beklagar, men liket lever  

• Gammelmedia förlorar makten  

• Opera buffa, eller opera seria  

• ”En performance av den högre skalan”  

• Redan från början tilldelad rollen som ondskan själv 

• Målet var att avslöja min identitet 

• Då skulle jag göra mig själv till ett offer 

• Vem är den duktigaste skarprättaren 

• Ingen har kunnat vederlägga någonting 

• Inte en enda journalist har mött mig  

• I fem år har jag varit en icke-person  

• ”En sorgesång över förlusten för det demokratiska samhället”  

• Ulf Nilson varnar redan 2010 för mordrisken  

• En olycklig ung man knackar på  

• Ett publicerat karaktärsmord  

• Hängs ut värre än dömda massmördare och terrorister 

• ”Hon har missbrukat yttrandefriheten” 

• ”Vi kunde inte riskera att ge Julia Caesar legitimitet” 

• Den punkt där skon klämmer  

• De som borde slå vakt om yttrandefriheten  

• ”Vi gör dem rosenrasande” 

• Journalistkåren står upp som en man  

• Orrenius har själv lämnat ut sitt telefonnummer 

• Döda fiskar flyter med strömmen   

• Tack till alla som har stöttat mig 
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Det centrala i texten är den konfliktinramning som görs via rubrik och underrubriker 

och som handlar om två olika perspektiv på pressens roll i ett samhälle. Aktörerna i 

de båda lägren kan sammanfattas som följer: 

 

• Dagens Nyheter, Expressen och Sveriges radio samt den svenska 

journalistkåren representerar den socialt ansvarstagande pressmodellen. 

 

• “Julia Caesar” och Ingrid Carlqvist representerar den libertarianska 

pressmodellen. 

 

Dagens Nyheter, Expressen och Sveriges Radio, som alla är institutionella aktörer, 

representeras av olika individer; Niklas Orrenius, Annika Hamrud, Peter Wolodarski, 

Ann-Charlotte Martéus, Ulf Nilsson, Claes Petersson och Karin Olsson. Då texten likt 

övriga analyserade texter snarare fungerar som en opinionstext beskrivs inte alla 

aktörer på ett neutralt sätt. Det läger som representerar den socialt ansvarstagande 

pressmodellen kritiseras och individer som representerar detta läger kommenteras 

negativt. Annika Hamrud, Niklas Orrenius och de institutioner de tillhör beskrivs som 

“gammelmedia”, “slaskmedia”, “ett journalistdrev” vars ”[...]flock styrs av vittringen 

efter människoblod[...]” (Snaphanen 2015). ”Julia Caesar” beskriver att 

journalistkåren och det läger den tillhör från start tilldelade henne rollen som ondskan 

själv och att målet hela tiden var att avslöja hennes riktiga identitet.  

 

I mikroanalysen nedan ska vi fördjupa och utveckla analysen av den diskurs som är 

av ideologikritiskt intresse. Vi börjar med koherensen: “Rapport från skampålen” ger 

uttryck för textens globala koherens som byggs upp genom textens olika betydande 

beståndsdelar. Att “Julia Caesar” beskriver sin situation som att hon sitter fast i en 

skampåle, alltså använder sig av en värdeladdad metafor redan i inledningen är ett 

tydligt uttryck för det starka ställningstagande som textförfattaren gör. Här blir det 

också relevant att återkomma till de ovan nämnda underrubrikerna, då dessa i stor 

utsträckning relaterar till den konflikt som texten kretsar kring: ”Gammelmedia 

förlorar makten”, ”Redan från början tilldelad rollen som ondskan själv”, ”Målet var 

att avslöja min identitet”, ”Ett publicerat karaktärsmord”, ”Hängs ut värre än dömda 

massmördare och terrorister” och ”De som borde slå vakt om yttrandefriheten” bidrar 

alla till att skapa textens globala koherens. 
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Vidare bör vi också uppmärksamma hur textens globala koherens bygger på att 

konsumenten fyller i textuella meningsluckor. Vad gäller denna text är en 

förutsättning för global koherens således att läsaren är införstådd med samt har 

accepterat den inramning som utgör textens utgångspunkt - nämligen att ”Julia 

Caesar” är ett offer för de traditionella svenska massmedierna som inte längre 

fullföljer sina uppdrag gentemot befolkningen, och att uthängningen är ett sätt för 

traditionella medier att tysta henne.  
 

De frekventa och övertydliga betoningarna på “Julia Caesars” offerroll i händelsen 

kan ses som närvarande implikationer: “Målet var uppenbart: att krossa mig både som 

skribent och människa. En lätt match eftersom jag snart blir 71 och har bräcklig 

hälsa.” (Snaphanen 2015) och “Jag hängs ut på ett sätt som man inte ens gör med 

dömda massmördare och terrorister.” (Snaphanen 2015). 
 

“Julia Caesar” har i och med textens utgångspunkt således konstruerat samma konflikt 

som i redogjorts för i analys av ”Mardrömmen”. Det vill säga en konflikt mellan “vi” 

(folket, sanningssägare, yttrandefrihetskämpar) och ”dom” (svenska massmedier och 

deras journalister, politiska makthavare). 
 

Till den sociokulturella kontexten hör också till att hon tillskriver sig själv, i 

kombination med offerollen, rollen som en av förkämparna i kampen för 

yttrandefrihet. Implikationer på detta kan exemplifieras med citat som: 

 
 “Jag beklagar, men liket lever. Det sprattlar och rör sig” och “Jag är fri att skriva om 

jag vill, när jag vill och vad jag vill. Jag kan förstå om det väcker djup avund hon 

journalister som är tvungna att sälja sig själva till den politiska korrekthetens värld av 

lögner.” (Snaphanen 2015) 
 

Citatet belyser vidare hur läsaren förutsätts acceptera det faktum att ”Julia Caesars” 

går i led med ramverket för yttrandefrihet. 

5.6. Retorisk analys av ”Julia Caesar” 
	  
Vid en retorisk analys är det viktigt att först undersöka den retoriska situationen, 

vilket görs utifrån den enkla modell som redogjorts för i metodavsnittet. 
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I ”Mardrömmen” syftar ”Julia Caesar” till att övertyga läsare som söker sig till hennes 

texter om händelseförloppet kring den påstådda förföljelsen utifrån hennes synsätt. 

Texten publicerades på bloggen Snaphanen den 30:e augusti 2015. Hur hon försöker 

övertyga är av grundläggande betydelse då texten övergripande kan benämnas som en 

klandertext. ”Julia Caesar” försöker övertyga läsaren att acceptera hennes syn på den 

förföljelse som hon beskriver och den kritik som riktas mot Hamrud och Orrenius. 

Syftet är med andra ord epideiktiskt eller demonstrativt. Samtidigt fyller vissa av 

textens olika delar olika funktion. ”När började journalisterna svika sitt uppdrag att 

granska makten och istället smälta ihop med den politiska makten? När kröp de upp 

och gosade in sig som knähundar i maktens knä? När började journalisterna svika, 

vilseleda, bedra och bekriga sitt eget folk?” (Snaphanen 2015) och ”Genom samarbete 

med Researchgruppen kunde Expressen samvetslöst hänga ut och skandalisera 

privatpersoner som “näthatare” i november-december 2013[...]” (Snaphanen 2015). 

”Julia Caesar” fäller i citaten ovan och vid flera andra tillfällen en dom över det andra 

lägrets agerande i det förflutna vilken exemplifierar en forensisk retorik.  

 

I texten avslutning utvecklas det också en deliberativ retorik: ”Så här kan det inte få 

fortgå. Utan yttrandefrihet går Sverige under som demokrati. Det är vi som är folket. 

Yttrandefriheten tillhör oss. Vi ska låta våra röster höras, högt och ljudligt. Tills 

politikerna lyssnar. Politikerna arbetar på vårt uppdrag, inte sitt eget” (Snaphanen 

2015). Medan textens olika delar, som påvisats här, har olika funktion kan den 

övergripande retoriska funktionen och genren till vilken texten tillhör ses som 

epideiktisk då ”Julia Caesar” i samtliga av de citat som nämnts och genomgående i 

texten beskriver samt kritiserar nuläget och även genomgående riktar kritik mot 

Niklas Orrenius, Annika Hamrud, Peter Wolodarski, Martin Fredriksson och Mathias 

Wåg och därför aldrig riktigt lämnar en sådan retorik. 

 

Vad gäller de tre olika appellformarna logos, ethos och pathos i ”Mardrömmen” kan 

vi börja med att påpeka att ord, meningar och uttryck som syftar till att beskriva 

någonting i texten sällan appellerar till människans förnuft utan ofta är värdeladdade. 

Ett exempel på en relativt objektiv beskrivning är beskrivningen av Hamrud och 

Orrenius. Hon beskriver Hamrud som frilansjournalist och som HBTQ-aktivist som 

tillsammans med sin fru Elisabet Qvarford gett ut en bok om Sverigedemokraterna på 
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queerförlaget Normal. Orrenius beskriver hon som en journalist som meriterat sig 

genom att skriva om järnrörsskandalen med Erik Almqvist, Kent Ekeroth och 

Christian Westling, en historia som enligt ”Julia Caesar” otaliga gånger används som 

slagträ mot Sverigedemokraterna.  

 

Vad som är värt att poängtera vad gäller denna beskrivning med den kritiska 

diskursanalysen i åtanke är att det som i en text publicerad i exempelvis etablerade 

medier skulle betraktas som en relativt rationell och neutral beskrivning av en person 

här konnoterar något annat. Med tanke på att texten publiceras på Snaphanen fungerar 

ovanstående beskrivningar som ett subtilt sätt att förmedla information utifrån vilken 

läsaren sedan bedömer Hamrud och Orrenius i förhållande till ”Julia Caesar”. Att 

texten publiceras på ett högerextremt forum talar för att det är människor med en viss 

politisk åsikt som är målgruppen för texten och i den bemärkelsen fungerar en sådan 

ytlig redogörelse för Hamruds och Orrenius tidigare åtaganden som en bro mellan 

”Julia Caesars” val av retorik om dessa som förföljare och motståndare till 

yttrandefriheten genom att belysa att Hamrud och Orrenius står för allt det som 

forumet kritiserar. När denna till synes neutrala beskrivning diskuteras utifrån ett 

större perspektiv blir betydelsen av beskrivningen en annan. 

 

I brist på neutrala ordval som appellerar till människans förnuft och rationella 

tänkande blir analysen därför mer fruktbar om vi hittar meningar som säger något om 

ethos och pathos. Genom att ställa frågan om ethos i ”Mardrömmen” blir vi 

uppmärksamma på att ”Julia Caesar” tilldelar sig själv en offerroll. Hon framställer 

sig som ett offer för Hamrud och Orrenius förföljelse: ”Jag känner mig fruktansvärt 

utsatt och skyddslös. Jag är ensam. Inga närboende grannar. Jag är kvinna. Jag är 70 

år gammal och har flera funktionshinder” (Snaphanen 2015). Detta samtidigt som hon 

framhäver sin egen journalistiska roll: ”Jag bedriver samhällskritisk journalistik. Jag 

gör ett journalistiskt arbete som mina yngre och friskare kolleger borde göra men som 

de högaktningsfullt skiter i” (Snaphanen 2015). I relation till kontexten kan det här 

utgöra ett underlag för ytterligare tolkning av syftet med texten utöver den drivande 

tesen. Att hon tillskriver sig själv en offerkaraktär åstadkommer att hon vinner 

sympati och väcker ilska gentemot den starka elit som förtrycker henne som är svag 

och ensam. Samtidigt framställs hon, då hon tillskriver sig själv rollen som en 

journalist som vågar säga sanningen som ingen annan journalist vågar, som trovärdig. 
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Genom att fortsättningsvis uppmärksamma krönikans mycket starka pathos får man 

en bättre förståelse av dess betydelse. Trots att denna i mångas ögon ger intrycket att 

retoriken är banal och ytlig finns det anledning att tro att textens påverkanseffekt ändå 

är stark, med tanke på de många delningarna samt den aktivitet och det stöd för ”Julia 

Caesar” som framkommer i kommentarfältet. ”Julia Caesar” appellerar till starka 

känslor genom att med olika medel väcka läsarens upprördhet över hennes 

missförhållanden och sättet på vilket hon behandlas. 

      

Användningen av värdeladdade ord och slagkraftiga metaforer är vanligt 

förekommande. I sammanhanget kan också nämnas att exemplum också är vanligt 

förekommande. Ett exempel på ett sådant är hennes beskrivning av besöket av 

Orrenius där hon beskriver tystnaden efteråt genom att likna den med tystnaden efter 

en belägring, som att hon befinner sig under attack mitt i ett krig. 

      

Värt att notera med tanke på den senaste liknelsen är att hon tidigare i texten uttrycker 

en undrar kring när journalisterna började bekriga sitt eget folk, vilket är ett av de 

många uttryckssätten som har en pathosstärkande funktion, i form av värdeladdade 

ord, liknelser och metaforer. Ett vanligt förekommande mycket värdeladdat 

uttryckssätt rör den ”förföljelse”, vilken hon uttrycker att hon blivit utsatt för i över ett 

år. ”Det finns människor som tar sig rätten att slå sönder min trygghet och göra mitt 

liv till ett helvete” (Snaphanen 2015) och ”(d)e vill få mig att sluta skriva genom att 

trakassera och ofreda mig, skrämma mig, göra mitt liv så outhärdligt som möjligt” 

(Snaphanen 2015) är båda citat som illustrerar detta värdeladdade meningsskapande. 

      

Enligt ”Julia Caesars” egen utsago har hon vid båda de tillfällen som Niklas Orrenius 

sökt henne i hemmet vägrat att prata med honom. Vidare beskriver ”Julia Caesar” hur 

även Annika Hamrud vid två tillfällen sökt kontakt. Totalt rör det sig alltså om fyra 

besök under ett års tid. Att besöken är förhållandevis få kan lätt förbises genom ”Julia 

Caesars” retoriska förmåga att använda sig av uttryck och formuleringar som väcker 

starka känslor och läsarens förtroende:  
 

”Det finns människor som tar sig rätten att slå sönder min trygghet och göra mitt liv 

till ett helvete. Jag är förföljd av människor utsända av en stor mediekoncern som vill 



	   42	  

tysta mig. De vill få mig att sluta skriva genom att trakassera och ofreda mig, 

skrämma mig, göra mitt liv så outhärdligt som möjligt” (Snaphanen 2015) 

 

Betraktat ur logosglasögon blir ett sådant argumenterande uttryck motsägelsefullt i 

förhållande till vad ”Julia Caesar” själv utsätter Hamrud och Orrenius för genom att 

publicera deras personuppgifter, men denna spänning uteblir om läsaren övertygas av 

ethos- och pathosaspekterna av texten. 

 

I linje med vad retoriska analysen av ”Mardrömmen” visat fungerar även ”Rapport 

från skampålen” som ett inlägg i debatten om yttrandefrihet, de etablerade mediernas 

ställning och rätten att skriva under pseudonym. I och med att “Rapport från 

skampålen” publicerades efter att Expressen gått ut med personen bakom ”Julia 

Caesars” riktiga namn skiljer sig den förstnämnda textens utformning dock från den 

senare, och fungerar dels som ett slags redogörelse för det tidigare beskrivna 

händelseförloppet, och dels som en cementering av ”Julia Caesars” tidigare fastslagna 

ståndpunkt i debatten. De två texterna påminner däremot om varandra i den mån att 

de båda kan sägas vara riktade mot personer som sedan tidigare är införstådda med de 

teman som normalt präglar ”Julia Caesars” texter. Likt ”Mardrömmen” kan ”Rapport 

från skampålen” kategoriseras som en klandertext med ett primärt epideiktiskt syfte, i 

vilken ”Julia Caesar” försöker övertyga läsaren att acceptera hennes perspektiv på de 

händelser som utspelat sig. 
 

Här följer en kortfattad sammanfattning av den retoriska situationen. ”Julia Caesar” 

använder texten i ett försök att övertyga sina läsare om att yttrandefriheten i Sverige 

är hotad av traditionella massmedier. Texten är skriven mot bakgrund av Expressens 

val att publicera personen bakom pseudonymen ”Julia Caesars” riktiga namn, och 

publicerades den 6 september 2015, fyra dagar efter Expressens artikel. Texten 

innehåller en rad retoriska redskap, och en mer detaljerad redogörelse av dessa följer 

nedan. 
 

Texten präglas framför allt av appellformerna ethos och pathos. Dess ethos utmärker 

sig primärt i de stycken där ”Julia Caesar” konstruerar en bild av sig själv som ett 

offer för de traditionella mediernas åsiktsförtryck: ”Målet var uppenbart: att krossa 

mig både som skribent och människa. En lätt match eftersom jag snart blir 71 och har 
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bräcklig hälsa.” (Snaphanen 2015), ”Jag hängs ut på ett sätt som man inte ens gör med 

dömda massmördare och terrorister.” (Snaphanen 2015), “Jag är en fristående 

bloggare som skriver helt ideellt och utan ett öre i lön.” (Snaphanen 2015). Med hjälp 

av uttalanden som dessa konstrueras en bild av “Julia Caesar” som maktlös inför de 

etablerade medierna, deras journalister och dessas praktiker. Kombinerat med det 

förstahandsperspektiv utifrån vilket texten är skriven skapas således en bild av “Julia 

Caesar” som en modig person som självständigt kämpar mot den, enligt “Julia 

Caesar” själv, rådande agendajournalistiken. Detta bidrar i sin tur till att framkalla 

medkänsla hos läsarna, vilket förstärker textens övertygande egenskaper.  
 

Även textens pathos används för att framkalla medkänsla hos läsarna. Användningen 

av värdeord och känslofyllda beskrivningar kännetecknar texten, inte minst i följande 

exempel: “När journalistdrevet går är det bara vittringen av människoblod som styr 

flocken. Det spelar ingen roll vilket bytet är [...]” (Snaphanen 2015), “[...] jag ställer 

mig varken vid skampålen eller lägger mig på slaktbänken.” (Snaphanen 2015), “[...] 

de oannonserade hembesöken skulle fortsätta tills målet var nått och jag blivit 

karaktärsmördad och definitivt tystad.” (Snaphanen 2015). 

 

Som visats i de retoriska analyserna av ”Julia Caesars” två texter följer hennes retorik 

en röd tråd där texterna är utformade som klandertexter med demonstrativt syfte. 

Ethos- och pathosaspekterna av texterna är dominerande och utgör kärnan i 

argumentationen. 
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6. Avslutande diskussion 
 
Resultatet av vår studie visar att det empiriska materialet representerar två 

institutioner som vi valt att kalla etablerade respektive alternativa medier. Kärnan i 

diskrepansen mellan institutionerna, vilken i sammanhanget spelar en avgörande roll, 

återfinns i deras respektive syn på yttrandefrihet och pressens roll i samhället. 

Splittringen mellan institutionerna speglas i deras respektive diskurser: I de etablerade 

mediernas institution präglas diskursen av den socialt ansvarstagande synen på 

pressens roll i samhället (den socialt ansvarstagande diskursen), medan den hos de 

alternativa medierna i stor utsträckning överensstämmer med Wards (2011) begrepp 

libertarians of the Net (den libertarianska diskursen). 
 

I och med att de två institutionerna på ett ideologiskt plan skiljer sig från varandra blir 

det således relevant att här återvända till det för diskursanalysen centrala 

ideologibegreppet. Konflikten som ligger till grund för vår studie och som behandlas i 

dess empiriska material kan nämligen härledas till de två institutionernas skilda syn 

på hur medier bör agera. De ideologiska meningsskiljaktigheterna institutionerna 

emellan, och därmed deras respektive diskurser, är delvis en konsekvens av deras 

respektive produktionsförhållanden och tar sig uttryck i sättet på vilket aktörer från 

båda sidor väljer att uttrycka sig. 
 

Ett exempel på hur produktionsförhållanden mellan institutionerna skiljer sig åt är att 

Expressen, som i vår studie exemplifierar de etablerade medierna, är just ett etablerat 

medium som under lång tid och i samråd med övriga aktörer på marknaden haft 

möjlighet att upprätta riktlinjer att förhålla sig till gällande vad som uttrycks och hur 

det uttrycks inom diskursen. Det faktum att riktlinjer av den här typen saknas på 

Snaphanen, vilken i vår studie exemplifierar de alternativa medierna, ligger till grund 

för den konflikt som uppstått. 
 

Spänningen yttrar sig i olika förutsättningar och begränsningar vad gäller 

yttrandefrihet på respektive institution då “Julia Caesar” förutom att hålla sig inom 

ramen för yttrandefrihet inte har några andra riktlinjer att förhålla sig till, medan 

Expressens journalister har ett omfattande pressetiskt ramverk utöver ramen för 

yttrandefrihet. Det finns även en sedan länge etablerad språklig diskurs inom 
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traditionella medier, vilken exemplifieras i vår retoriska analys som visar att 

argumentationslinjen inom denna institution vanligtvis följer en särskild retorik. Det 

handlar om en objektiv och neutral retorik som appellerar till människans förnuft, 

medan ordval, uttryck och beskrivningar i “Julia Caesars” texter förs i en hård, 

mycket kritisk ton. De språkliga verktygen som ”Julia Caesar” använder skiljer sig 

mycket åt från de verktyg Hamrud och Olsson är skolade att använda. Inom den 

socialt ansvarstagande diskursen förs retoriken utifrån en viss praktik där 

argumentation med känsloargument och metaforer inte passar in. “Julia Caesar” å 

andra sidan åtnjuter större friheter när det kommer till uttryckssätt då den den 

libertarianska diskursen hon är en del av i praktiken saknar dessa retoriska 

begränsningar. Vid en fråga om maktrelationer mellan diskurserna kan man 

argumentera för att “Julia Caesar” genom avsaknaden av retoriska begränsningar 

lättare kan styra den egna agendan. 
 

Diskursanalysen och den retoriska analysen har gjort det möjligt att urskilja vissa 

processer vilka normaliserar och befäster olika ideologiska budskap. I ”Julia Caesars” 

texter handlar det om en retorik och ett meningsskapande som följer en röd tråd, starkt 

influerade av ethos och pathos. Det finns många kopplingar till Ekmans (2013) 

forskning på högerextrem textproduktion som redogör för hur händelser väljs ut 

selektivt och rekontextualiseras genom ett känslopolitiskt retoriskt filter. I ”Julia 

Caesars” kunskapsproduktion är användandet av måltavlor och uthängningar av 

offentliga personer ett återkommande tema i de båda texter vi analyserat, vilket i 

Ekmans forskning framstår som typiskt för högerextrema forum. 
 

Kopplat till samma forskning kan forumet som ”Julia Caesar” skriver på närmast 

benämnas som en slags ideologisk infrastruktur som inte skulle ha samma funktion 

om inte kommunikationen såg ut som den gör, det vill säga, erbjuder möjlighet till 

anonym kommunikation i en sluten åsiktsgemenskap. Den retoriska analysen kan med 

detta i åtanke kopplas till de teorier om anonymitet som redogjorts för i teorikapitlet. 

Teorierna beskriver de psykologiska begränsningar som ofta ligger till grund för 

individers återhållsamhet när det kommer till att i kommunikation med andra 

människor uttrycka känslor och åsikter i stor utsträckning försvinner då denna 

kommunikation äger rum på internet. Förutom att “Julia Caesar” skriver anonymt för 

att slippa undan sociala sanktioner uttrycker hon också att hon skriver under 
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pseudonym för att skydda sig själv och sin familj, vilket kan kopplas till 

Christophersons (2006) tankar kring katharsis. 
 

Kritisk diskursanalys som analysmetod har traditionellt använts för att studera hur 

innehåll i traditionella massmedier formas av sin kontext och den ideologi som råder. 

Då ”Julia Caesars” texter uteslutande publiceras på hemsidor på internet som saknar 

anknytning till vad vi har valt att kalla “etablerade medier” kan kritisk diskursanalys 

därför tyckas vara ett sämre lämpat analysverktyg. Emellertid så framgår det i 

tidskriften DSMs omröstning att ”Julia Caesar” når ut till en stor mängd läsare och att 

hennes texter får mycket stor spridning. Detta befäster bilden av henne som en 

betydande opinionsbildare och är i linje med Lapidot-Lefler och Baraks (2011) 

redogörelse ett exempel på hur även en anonym bloggare kan åtnjuta stort förtroende 

hos sina läsare. 
 

Att inte uppmärksamma alternativa medier som källor till kunskap, värderingar och 

ideologier och inte heller studera dessa diskurser är därför mycket problematisk. En 

inblick i och en kunskap om de nya mediernas diskurs är av särskild vikt, inte minst 

för att kunna slå hål på myter, felaktig rapportering och förhindra en växande 

kunskapsklyfta som bidrar till ett främlingsfientligt internetklimat. Som framgått i 

studien sprider och reproducerar “Julia Caesar” sina åsikter genom en retorik baserad 

på egna tolkningar som saknar faktuella belägg (“Det jag upplever är mina 

upplevelser, och ingen annan kan säga att jag upplever fel.”) (Snaphanen 2015). När 

den sanning som propageras för motbevisas tar hon skydd bakom sin “underdog-

position” eller den offerkaraktär som hon tillskrivit sig. 
 

Huruvida det rent pressetiskt går att legitimera uthängningen av ”Julia Caesar” blir en 

tolkningsfråga då de publicitetsregler som de etablerade medierna, däribland 

Expressen, följer fungerar som etiska komplement till yttrande- och 

tryckfrihetsgrundlagen och utgörs av subjektiva riktlinjer (Svenska Journalistförbudet 

2015, se Bilaga 1). Däremot kan man argumentera för att det i dagens medieklimat 

måste gå att hålla både institutioner och individer ansvariga för diskurserna de skapar. 

Med spänningen samt maktrelationerna mellan de två institutionerna såväl som den 

retorik som “Julia Caesar” för i åtanke kan beslutet att publicera hennes namn 

bedömas vara av allmänintresse och således legitimeras. 
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8. Bilagor 
 

8.1. Bilaga 1 

 
Publicitetsregler 
 
Vi har grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i vårt land, som ett 
frivilligt etiskt komplement till dessa finns Publicitetsreglerna. De är 17 stycken 
till antalet och är etiska riktlinjer kring publicering och täcker bland annat in 
områden som bild och namnpublicering men också respekt för den personliga 
integriteten.  
 
Ge korrekta nyheter 
 
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier 
kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 
 
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 
omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 
möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 
 
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 
 
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska 
illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 
 
Var generös med bemötanden 
 
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att 
bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse 
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan 
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera 
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar. 
 
6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som 
rör den egna tidningen. 
 
 
Respektera den personliga integriteten 
 
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 
publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 
 
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt 
av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
 
9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga 
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publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 
 
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk 
tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 
sammanhanget och är missaktande. 
 
Var varsam med bilder 
 
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 
 
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att 
det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är 
förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 
 
Hör båda sidor 
 
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att 
bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var 
uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som 
blivit anmäld. 
 
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som 
oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad 
rättssak bör redovisas. 
 
Var försiktig med namn 
 
15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 
Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn 
anges. 
 
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 
nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 
 
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som 
återger materialet. 
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8.2. Bilaga 2 
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8.3. Bilaga 3 
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8.4. Bilaga 4 
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8.5. Bilaga 5 
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