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Abstract 
Syfte: Att undersöka om man avseende på ett debatt- och ett granskande program verkligen kan 

påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om (se Val av Teori).  

Det vill säga, att se hur den samhälleliga eliten presenterar sig själv och sin makt offentligt idag,  

i ett debatt- och ett granskande program.  

 
Frågeställning: Hur kan man konkret se att politiker och företagsledare med hjälp av en 

språklig och visuell retorik presenterar sig själva och sin makt i ett debattprogram och ett 

granskande program idag? Och vilka likheter/olikheter kan man då urskilja i den politiska 

självpresentationen mellan dessa program? 

 

Val av Teori: Jürgen Habermas teori om återkomsten av den representativa offentligheten som 

handlar om att den moderna samhällseliten har återutvecklat en modern form av representation, 

som går ut på att presentera och representera sin makt inför folket och inte för folket. 

 
Val av Empiri: Debattprogrammet ”Argument” på SVT 1 och SVT 24.  

Det granskande programmet ”Uppdrag granskning” på SVT 1, SVT 24 och SVT Opinion. 

 
Val av Metod: Den retoriska analysen, med ett semiotiskt förhållningssätt som 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt. (Semiotiken är i sin tur dock förankrad i hermeneutiken.)  

 
Slutsats: Att politiker och företagsledare i ett debattprogram och ett granskande program 

presenterar sig själva och sin makt genom att tillämpa olika utstuderade tekniker som innefattar 

såväl den språkliga som visuella retoriken. På det språkliga planet kan dessa tekniker bland annat 

bestå i att använda upprepningar och betoningar, och att helt enkelt vara så vältalig som möjligt. 

På det visuella planet kan de dels handla om att framhäva sig själv med sitt utseende, dels om att 

understödja den språkliga retoriken med sitt kroppspråk.  

Svaret på den andra frågan är att det inte finns några direkta likheter eller olikheter i den 

politiska självpresentationen mellan ett debattprogram och ett granskande program, då 

självpresentationen är personbunden. Däremot kan man finna tydliga likheter och olikheter mellan 

självpresentationens förutsättningar i dessa program. 

 
Nyckelord: Argument, Uppdrag granskning, debattprogram, granskande program,  

Jürgen Habermas, den offentliga sfären, representation, refeodalisering.  
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Inledande diskussion 
Sverige är ett land som generellt faktiskt anses ha ett renodlat, demokratiskt välfärdssamhälle.  

Till stor del grundar sig vårt goda rykte på att alla betraktas som självständiga, myndiga individer 

som var och en frivilligt kan gå och rösta och bidra till att upprätthålla den svenska demokratin.  

Men hur stor frihet har vi svenska medborgare egentligen och hur och var kan vi utöva denna? 

 

En grundläggande, demokratisk förutsättning är för det första att alla enskilda individer fritt kan 

förhålla sig till sin samhälleliga omvärld. För att kunna göra det krävs kontinuerlig information 

och därmed får samhällets informationsproducenter – medierna en oerhört central maktposition.1  

I den svenska pressutredningen -94 uttrycks således tre övergripande krav som gemensamt 

brukar benämnas som ”mediernas demokratiska uppgifter”: 

Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, 

nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan 

ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att 

låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals.2  

För att en demokrati ska fungera krävs alltså även någon form av granskande funktion och ett 

fungerande system för offentlig debatt. Men då den samhällspolitiska utvecklingen fortlöper i 

snabb takt förändras massmedierna hela tiden. På senare tid har den politiska makten allt mer 

koncentrerats till en politisk och ekonomisk elit, och därmed har även massmedierna infiltrerats 

av olika politiska och ekonomiska intressen. Många samhällsforskare hävdar därför att 

massmedierna har kommit att bli ett politiskt och ekonomiskt kontrollinstrument, och att det 

offentliga forum som erbjuds idag i själva verket är relativt odemokratiskt och styrt. 

Massmedierna som annars brukar beskrivas som garanter för frihet och demokrati har som 

Robert W. McChesney uttrycker det, således förvandlats till en ”antidemokratisk maktfaktor”.3  

 

Så kan man då med rätta verkligen påstå att vår svenska demokrati är så renodlat demokratisk? 

Eller styrs alla vi så kallade ”myndiga” medborgare i själva verket av massmedierna och 

därigenom av den politiska och ekonomiska elit som omger dessa? 

 

                                                 
1 Bard & Söderqvist, Nätokraterna, K-WORLD, Stockholm, 2002:16ff. 
2 SOU 1995:37:156 i Nord. L & Strömbäck. J, Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004:18-19. 
3 McChesney. W. R., All makt åt medierna eller ge folk vad folk vill ha, Bokförlaget DN, 1999:17ff. 
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Den här inledande diskussionen syftar egentligen bara till att leda läsaren in i ”rätt” tankegångar, 

men samtidigt reser den förstås en mängd olika frågor. Hur fria/ofria är vi svenska medborgare? 

Kan man idag verkligen tala om ett offentligt och demokratiskt forum i de svenska medierna? 

Eller styrs detta som så många verkar hävda verkligen av den politiska och ekonomiska eliten? 

Och i så fall, hur kan man egentligen se det? 

 Orsaken till varför jag tycker att de här frågorna är viktiga är att jag vill väcka en medvetenhet 

hos läsaren. Marxisten Antonio Gramsci menar nämligen att det i alla samhällen finns en politisk 

elit som ständigt försöker intala den stora massan att den har det så bra den kan, så att den inte 

ens ska kunna föreställa sig någonting annat. Och marxisten Louis Althusser menar i sin tur att 

medborgarna därmed blir så indoktrinerade i de hegemoniska samhällsstrukturerna att de 

omöjligt kan tänka utanför dem.4 Min poäng är att vi svenskar i jämförelse med många andra 

länder i världen trots allt har det ganska bra, men att vi därmed har slutat att kritiskt ifrågasätta 

det samhälle vi lever i. Därför skulle vi enligt min åsikt, kunna utsättas för manipulation utan att 

ens vara medvetna om det. Och då skulle vi ju inte alls vara så fria som vi tror att vi är.  

 

Viktigt att klargöra blir först och främst hur den politiska och ekonomiska eliten ser ut. Då 

erbjuder Henrik Örnebring en användbar definition. Enligt honom består den politiska eliten av 

stadsråd, riksdagsledamöter, representanter för de politiska partierna och representanter för olika 

statliga myndigheter. Vid sidan av de politiska partierna kan dessutom högt uppsatta ledare för 

erkända intresseorganisationer inkluderas, såsom fackförbund och arbetsgivareorganisationer.  

Den ekonomiska eliten består i sin tur helt enkelt av direktörer och företagsledare som 

kontrollerar någon form av privat förvaltade ekonomiska resurser.5  

 

När jag fortsättningsvis talar om den politiska och ekonomiska eliten eller ”samhällseliten”, 

syftar jag med andra ord på den elit som Örnebring har definierat här. 
 

                                                 
4 Heradstveit & Bjørgo, Politisk kommunikation, Studentlitteratur, Lund, 1996:63 samt 
Kellner. D, Media Culture, Routledge, London, 1995:57. 
5 Örnebring. H, TV-parlamentet – debattprogram i svensk TV 1956-1996,  
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, 2001:362. 
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Del 1 – INLEDNING 
I uppsatsens första del ska jag särskilt ta fasta på den problematik som jag har tagit upp i den 

inledande diskussionen och konkretisera mitt problemområde, mitt syfte och min frågeställning. 

Avslutningsvis ska jag sedan även redogöra för ett urval av tidigare forskningsstudier på området. 

Problemområde 
Många samhällsforskare hävdar idag att massmedierna har kommit att bli ett kontrollinstrument. 

Men i den mån den politiska och ekonomiska eliten faktiskt styr det offentliga forumet sker det 

förmodligen under mer dolda former, och då blir det hela en relativ fråga som knappast går att 

bevisa eller motbevisa empiriskt. Vad man kan konstatera är dock att det i det offentliga forumet 

existerar olika maktrelationer. Detta forum är således föremål för en kontinuerlig maktkamp och 

då kan man i alla fall anta att den politiska och ekonomiska eliten är en relativt dominant grupp.  

Det jag har gjort är alltså inte att undersöka huruvida eliten styr det offentliga forumet eller ej, 

utan snarare huruvida eliten i detta forum presenterar sig själv och sin makt.  

 

Många av dagens kritiska samhällsforskare grundar sina resonemang på den tyske sociologens 

Jürgen Habermas (1929-) ideologikritiska avhandling Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) 

(Borgerlig Offentlighet, 1984). Hans analys börjar vid den europeiska medeltiden på 1100-1200-talet 

och då handlar det offentliga livet bara om att eliten i samhället ska representera sitt herravälde. 

Alla politiska beslut tas i slutna kretsar medan makten visas upp i en slags representativ offentlighet, 

med hjälp av olika personliga attribut som exempelvis formellt tal, vapensköldar och kläder.  

Habermas poäng är att vi idag har återfått en sådan representativ offentlighet.6 

 

Det problemområde jag har studerat är hur den politiska och ekonomiska eliten med olika 

attribut presenterar sig själv och sin makt i ett debattprogram och ett granskande program idag.  

En effektiv forskningsmetod för att genomföra komparativa analyser är nämligen enligt 

etnografen Patrik Aspers att försöka finna likheter bland olikheter.7 Därför har jag fokuserat på 

två olika ”offentliga forum” i TV-mediet, som uppfattas som särskilt demokratiska då de i alla fall 

ger intryck av att låta flera olika röster komma till tals. TV-mediet är enligt receptionsforskaren 

Kent Asp dessutom det mest informativa mediet när det gäller att studera politisk journalistik, 

eftersom dess säregna dramaturgi gör att ett stort antal argument kan presenteras på kort tid.8  

   

                                                 
6 Habermas. J, (1962) Borgerlig Offentlighet, Arkiv, Lund, 1984.  
7 Aspers. P, Etnografiska metoder, Liber AB, 2000:43. 
8 Hadenius & Weibull (2003), Massmedier – en bok om press, radio & TV, Albert Bonniers Förlag, Falun, 2005:374-375. 
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Syfte & Frågeställning 
Mitt syfte är alltså att undersöka huruvida Habermas teori stämmer överens med verkligheten 

eller ej – då med begränsningen till ett debattprogram och ett granskande program. Det vill säga, 

mitt syfte är att undersöka om man med avseende på ett debatt- och ett granskande program 

verkligen kan påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om.   

Viktigt att klargöra är dock att jag har utgått ifrån ett mikroperspektiv. De förhållanden jag har 

uttalat mig om gäller alltså bara de enstaka program och de enstaka personer jag har analyserat – 

och inte samhället i stort.  Men liksom det är svårt att bevisa eller motbevisa att eliten faktiskt styr 

det offentliga forumet, är det svårt att bevisa eller motbevisa att de personer jag har studerat 

faktiskt presenterar sig själva på det sätt som jag har tolkat det som. Mitt syfte har således inte 

varit att undersöka om Habermas påstående är sant eller falskt, utan om det är rimligt eller orimligt. 

En viktig distinktion gäller dessutom Habermas ordval som kan verka en smula förvirrande.  

Att representera innebär ju ”att företräda någonting” och att presentera ”att visa upp någonting”. 

När Habermas talar om återkomsten av en representativ offentlighet syftar han således på en elit 

som presenterar sig själv och därmed representerar sin makt och sin egendom inför folket.  Det som 

visas upp är alltså den ”förkroppsligade” eliten och det som företräds är dess makt.9  

 

Även om Habermas teori är att vi har återfått den medeltida representationsformen vill jag 

dock även förtydliga att han aldrig uttrycker specifikt att exakt samma attribut idag återanvänds, 

men enligt min mening behöver emellertid vare sig fenomenet eller attributen vara tidsbundna. 

Att politiker och företagsledare besitter makt även idag är ju ett faktum och att de på något sätt 

visar upp denna känns därmed också ganska logiskt. När det gäller hur detta sker på medeltiden 

talar Habermas om attribut som retorik och gester, men enligt min åsikt skulle dessa lika gärna 

kunna tillämpas som presentations- och representationsmedel idag. Här har jag dock valt att 

istället benämna dem som språklig retorik och visuell retorik.   

Den frågeställning jag har utgått ifrån är således;  

- Hur kan man konkret se att politiker och företagsledare med hjälp av en språklig och visuell retorik presenterar 

sig själva och sin makt i ett debattprogram och ett granskande program idag? 

- Och vilka likheter/olikheter kan man då urskilja i den politiska självpresentationen mellan dessa program? 

Med språklig retorik syftar jag framförallt på olika strategiska argument och retoriska stilgrepp, 

men också på formellt tal, ordval och tilltal. Med visuell retorik syftar jag dels på yttre attribut 

såsom kläder, frisyrer och rekvisita, dels på kroppspråk såsom ansiktsmimik och gester.  

Detta har jag dock redogjort mer detaljerat för i min metoddel.   

                                                 
9 Habermas. J, (1962), 1984:vii. 
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Tidigare forskning 
I det här avsnittet ska jag redogöra för ett urval av tidigare forskningsstudier som jag anser har 

olika relevanta kopplingar till mitt problemområde. Som en avslutning på uppsatsens första del 

ska jag sedan även visa hur dessa studier konkret kan kopplas till min specifika frågeställning. 

En studie av debattprogram 
I avhandlingen TV-parlamentet studerar den tidigare nämnda Henrik Örnebring hur 

debattprogramsgenren i TV-mediet har utvecklats och förändrats under åren 1956-1996. Hans syfte 

är att sätta in dessa förändringar i ett samhälleligt sammanhang och de kontexter han väljer att 

studera då är samhällskontexten, mediekontexten och produktionskontexten.10  

 

Övergripande utgår även Örnebring ifrån Habermas, men då med fokus på det offentliga samtalet. 

Enligt honom menar Habermas att det offentliga samtalet uppstår med pressväsendets uppkomst 

på 1600-1700-talet och att det först bygger på en rationell kommunikation mellan jämlikar. 

Parallellt med den kapitalistiska utvecklingen överförs det offentliga samtalet sedan till 

massmedierna och då blir medborgarna bara en slags åskådare. Intressant är att Habermas sedan 

väljer just debattprogram för att visa hur det offentliga samtalet urholkas. Dessa blir en slags 

arrangerad offentlighet i miniatyr där valda representanter för olika åsiktsriktningar möts. 

Habermas poäng är därmed att debattprogram bara ger sken av att erbjuda ett offentligt forum.11  

 

Den specifika metod Örnebring väljer är sedan inte helt oväntat den så kallade genreanalysen. 

Oftast utgår den ifrån ett antal områden där man identifierar särskilda ”genreelement”. 

Fairclough erbjuder tre analysnivåer som Örnebring anser vara särskilt lämpliga här:  

Representationsnivån handlar om de aspekter av verkligheten som representeras. I debattprogram 

kan en sådan aspekt således vara vilket ämne som tas upp och vilka deltagare som får uttala sig.  

Rollnivån handlar om vilka roller och identiteter som skapas för de aktörer som får framträda. 

Många forskare betonar då programledarens dominanta roll i debattprogram, men även aktörerna 

kan inta olika roller såsom exempelvis expert-, åsikts-, ansvars- och exempelroller. 

Relationsnivån handlar slutligen om de förhållanden som de olika aktörerna har till varandra.  

Den viktigaste relationsfrågan i debattprogram är vilka aktörer som har makten att kontrollera 

vad debatten ska handla om och hur den ska utvecklas.12 

 

                                                 
10 Örnebring. H, 2001:2-6 samt s345. 
11 Ibid, s3-5. 
12 Ibid, s11 samt Fairclough, 1995:5 i Örnebring. H, 2001:40-44. 
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I analysen identifierar Örnebring sedan tre olika förändringstendenser i debattprogramsgenren: 

den första tendensen rör debattformer och handlar om programmens karaktär och iscensättning. 

Den andra rör ämnesval och handlar således om vilka aspekter av verkligheten som representeras. 

Och den tredje tendensen rör aktörer och innefattar såväl programledare, deltagare som publik.  

I relation till mitt eget problemområde är den sista förändringstendensen alltså mest intressant. 

Då har Örnebring bland annat använt ”tilltal” och ”ordval” som indikatorer på förändringar.  

 

Det Örnebring kommer fram till är att aktörerna i debattprogrammen har varit underkastade 

strukturer som har satt vissa ramar för deras medverkan. Hans slutsats är således att Habermas 

påstående om att debattprogram bara skulle ge sken av att erbjuda ett offentligt resonemang 

stämmer överens med verkligheten relativt väl. Exempelvis har debattprogram, enligt Örnebring, 

alltid fokuserat på en samhällelig elit i sina deltagarval.13  

En studie av ett granskande program 
Journalisten fil dr Kari Andén-Papadopoulos vid JMK på Stockholms universitet har i sin studie 

Dold Kamera undersökt ett granskande program –  nämligen just ”Uppdrag granskning” på SVT. 

Hennes syfte är att analysera det valstugereportage som sändes dagarna innan riksdagsvalet 2002, 

och frågeställningen kretsar kring vilka politiska konsekvenser okonventionella metoder som 

provokation och smygfilmning ger. I reportaget lyckades nämligen Janne Josefsson få ett flertal 

moderater att avslöja sina ”verkliga” åsikter om invandrare i Sverige, vilket påverkade valresultatet 

fyra dagar senare.14 

 

Övergripande utgår Andén-Papadopoulos istället från sociologen John B. Thompsons teori om 

den transparenta offentligheten. Enligt henne menar Thompson att den medialiserade offentligheten 

vilar på en synlighet som TV-mediet särskilt kan erbjuda och därmed har den offentliga sfären 

förändrat villkoren för den politiska kommunikationen. Konkret innebär det att de som 

uppträder i TV-offentligheten kan granskas av en masspublik som kan se utan att själva bli sedda. 

Att vara synlig idag innebär således samtidigt att vara sårbar. Därmed talar Thompson om en 

transparens hos den moderna politikens medierade arena och denna kallar han passande således för 

”den transparenta offentligheten”.15  

                                                 
13 Ibid, s345-366. 
14 Andén-Papadopoulos. K, Dold Kamera – I sanningens tjänst? 
Stiftelsen Institutet för mediestudier, Stockholm, 2003:10-11. 
15 Thompson, 1995 i Andén-Papadopoulos. K, 2003:59ff. 
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Den metod Andén-Papadopoulos sedan väljer är den narrativa analysen, och det som är slående 

är att valstugereportaget är uppbyggt som en amerikansk road-movie. Handlingen cirklar kring 

lösningen av ett problem, händelseförloppet drivs framåt av sökandet, och dramatiken skapas 

genom de hinder som ställs i huvudpersonens väg. Till sin struktur följer ”Uppdrag granskning” 

alltså en klassisk modell: hjälten ”Janne” ger sig ut i jakt på ”sanningen”.16  

 

Andén-Papadopoulos slutsats är att ”Uppdrag gransknings” valstugereportage i själva verket är 

relativt styrt, då urvalet är skevt och redigeringen vriden. Den efterföljande debatten handlade 

dessutom nästan enbart om metoden och inte om avslöjandet, och det kan i sig ses som ett 

underkännande av reportaget, menar Andén-Papadopoulos, för när metoden upprör mer än de 

missförhållanden som har avslöjats har ju den granskande journalistikens syfte förlorats.17  

En annan slutsats är att det ökade antalet ”övervakningsprogram” som TV 3:s ”Insider” och 

TV 4:s dokusåpa ”Big Brother”, visar att Storebror snart följer med oss ända in på toaletten. Men 

som sociala varelser framträder vi ändå instinktivt på olika sätt i den privata och offentliga sfären. 

Frågan är således om den dolda kameran verkligen gynnar medborgarna och demokratin, om den 

offentliga debatten ändå bara gödslas av åsikter som är betingade av modern medieträning. En 

annan fråga är om de traditionella studioutfrågningarna inte bara är ett välregisserat skådespel för 

medietränade journalister och politiker.18  

En studie av TV-mediets effekter 
Vidare vill jag även redogöra för den norske universitetslektorn Trond Berg Eriksens 

idéhistoriska studie Budbärarens övertag, då den ger en god överblick över TV:ns politiska betydelse.  

Budbäraren har sällan varit ett neutralt redskap då både det han har sagt och inte har sagt har 

påverkat förhållandet mellan olika människor och maktrelationer i samhället. 

Budbärarens eget redskap var väldigt länge skriftspråket och den stora fördelen med det var att 

alla kunde lära sig att läsa och skriva. Då radion kom på 1920-talet och TV:n på 1950-talet 

innebar det dock en specialisering som bara gynnade en liten elit. Radion och TV:n förvandlades 

därför ganska snart till en statussymbol och samtidigt kom de i de flesta länder i statens ägo. 

Därmed blev antalet mikrofoner framför makthavarna ett effektivt sätt att visa sin politiska makt 

och då kunde pressen inte längre försvara sig mot förmedlingen av ljud och bild.19  

 

                                                 
16 Ibid, s10-11 samt s24-27. 
17 Ibid, s57-58. 
18 Ibid, s126-135. 
19 Berg Eriksen. T, Budbärarens övertag – om orden som medium, Tema Information, Raben & Sjögren, 1989:7ff samt 174. 
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 I boken Amusing Ourselves to Death beskriver Neil Postman dock hur TV:n idag främst bidrar till 

att uppmuntra till förströelse och förhindra koncentration. Men hans huvudtes är att det inte är 

Storebror som ser oss, utan att det snarare är vi själva som söker upp Storebror, som vi inte kan 

sluta stirra på. Vår frihet hotas således inte av totalitära makter som vill kontrollera oss utifrån, 

utan vi låter oss frivilligt passivt underhållas. TV:ns särpräglade uttrycksformer styr då genom en 

pseudo-intimisering vår uppfattning om vad som är verkligt och detta leder oundvikligen till en 

passiv kultur där den omedelbara underhållningen blir avgörande. Ord kräver att bli förstådda, 

men bilder väcker bara sinnesintryck. Därmed har TV-mediet förorenat hela offentligheten. 

Postmans syfte är dock inte att förbjuda underhållningen, det han reagerar mot är att den tycks ha 

blivit den enda giltiga framställningsformen i TV-mediet och att den rationella och förnuftiga 

debatten därmed har uteslutits.20  
 

* 

 

Ingen av de forskare som jag har presenterat här fokuserar specifikt på politisk självpresentation. 

Istället har jag valt ut studier som mer övergripande fokuserar på de offentliga forum som jag har 

valt att studera, eftersom jag har tyckt mig finna många paralleller till mitt eget problemområde.  

Särskilt intressant är att en av Örnebrings viktiga poänger är att aktörerna i debattprogram 

tilldelas olika roller och att dessa roller och relationer motsvarar verkligheten utanför TV-studion. 

Skillnaden är alltså att Örnebring fokuserar på hur producenterna presenterar aktörerna, medan jag 

fokuserar på hur aktörerna presenterar sig själva. Dessutom utgår han från ett makroperspektiv, 

medan mitt mål bara är att uttala mig om de enstaka program och personer jag har analyserat.  

Andén-Papadopoulos studerar i sin tur hur programmakarna i SVT:s ”Uppdrag granskning” 

bär sig åt för att granska den samhälleliga eliten. På samma sätt som Örnebring fokuserar hon 

alltså i högsta grad på hur producenterna presenterar aktörerna, men på samma sätt som jag utgår 

hon ifrån ett mikroperspektiv med syftet att bara uttala sig om ett enskilt program.  

Örnebring och Andén-Papadopoulos har sedan genomfört varsin empirisk studie och båda har 

då studerat varsin ”textform” (TV-program) som innehåller såväl visuella som språkliga element. 

Båda har således intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt som går ut på olika typer av texttolkning. 

Örnebring har använt genreanalysen och Andén-Papadopoulos den narrativa analysen.   

Som Berg Eriksen sedan visar är Neil Postmans teori att TV:n leder till en passiv kultur där 

underhållningen blir den enda giltiga formen och där den rationella, förnuftiga debatten utesluts. 

Berg Eriksen har alltså snarare fokuserat på TV-mediets effekter och hans studie är mer teoretisk. 

 
                                                 
20 Postman, 1985 i Berg Eriksen. T, 1989:174-211. 
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I relation till min frågeställning blir de här tre studierna enligt min mening ytterst relevanta, 

eftersom alla nämnda teoretiker med olika utgångspunkter talar om ungefär samma utveckling: 

det vill säga om hur det offentliga samtalet sakta men säkert har överförts till massmedierna, 

vilket har lett till att medborgarna har uteslutits medan samhällselitens självpresentation har ökat.  

Örnebring utgår från Habermas, som menar att medborgarna bara har blivit en slags åskådare. 

Andén-Papadopoulos utgår från Thompson, som snarare talar om en masspublik som kan se 

utan att själva bli sedda. Habermas betonar medborgarnas uteslutning från den offentliga sfären, 

medan Thompson snarare betonar deras möjligheter till en ökad granskning av makthavarna. 

Skillnaden mellan Habermas och Thompson är alltså deras positiva respektive negativa inställning 

till denna utveckling. Men vad betyder den för den politiska självpresentationen? 

 

Örnebrings slutsats är att Habermas påstående om att debattprogram bara skulle ge sken av att 

erbjuda ett offentligt resonemang stämmer relativt väl. Intressant är dessutom att han bekräftar 

att debattprogrammen alltid har föredragit en politisk och ekonomisk elit i sina deltagarval. 

Andén-Papadopoulos slutsats är att det granskande programmets reportage också är relativt styrt. 

Uppenbarligen skulle alltså såväl debattprogrammet som det granskande programmet kunna 

sägas vara ”en slags arrangerade offentligheter” och det anser jag indirekt bekräftar Berg Eriksens 

slutsats – att underhållningen tycks ha blivit den enda giltiga framställningsformen i TV-mediet. 

Detta tycker jag dessutom bekräftar att min frågeställning är relevant. För om underhållningen 

verkligen har blivit den enda giltiga framställningsformen i TV-mediet, tycker jag att den 

samhälleliga elitens självpresentation i detta medium blir ännu viktigare att studera. Postmans 

huvudtes är ju att vi frivilligt låter oss underhållas. Ett första steg mot en högre medvetenhet 

tycker jag därför skulle kunna vara just att ”avslöja” den samhälleliga elitens skådespel. 
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DEL 2 – METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I uppsatsens andra del ska jag redogöra för mina metodologiska utgångspunkter. De innefattar 

framförallt en teori, ett empiriskt material, samt även en analysmetod och en insamlingsmetod.   

Val av teori 
Mitt syfte är att undersöka om man med avseende på ett debatt- och ett granskande program 

verkligen kan påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om.  

Men för att förstå hans breda och allomfattande resonemang måste man dock först och främst 

förstå vad han har grundat sin teori på. Därför har jag kort försökt sammanfatta hans analys här. 

Den borgerliga offentligheten 
Bland frontfigurerna i Frankfurtskolans andra generation återfinns sociologen Jürgen Habermas 

(1929-), som idag är som mest känd för sin avhandling Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) 

(Borgerlig Offentlighet, 1984). Hans syfte där är att analysera ”den borgerliga offentligheten”, enligt 

vilken teorin om den offentliga sfären i sin tur spelar en mycket stor roll.21 

 

Under den europeiska medeltiden som infaller på 1100-1200-talet erbjuds inte någon direkt 

åtskillnad mellan offentlig autonomi (imperium) och privat förfogande (dominium). I det medeltida 

samhället skänker kungen nämligen mark till godsherrar i utbyte mot evig trohet. Godsherrarna 

kräver i sin tur sedan skatt ifrån de livegna bönderna, som tvingas arbeta helt utan rättigheter. 

Detta system kallas för feodalism.22 Godsherrarnas privata verksamhet är alltså samtidigt en 

offentlig och politisk verksamhet. Istället för att ha en social och offentlig sfär handlar det 

offentliga livet således bara om att representera sitt herravälde. Alla beslut tas i slutna kretsar, 

medan makten visas upp för folket i en representativ offentlighet. 

 Snart utvecklas denna offentlighet i en kristen version i form av ”det höviska systemets dygder” 

– för dygder måste förkroppsligas och visas upp. Folket kan dock delta i den kyrkliga ritualen, 

men här sker uteslutningen i offentlighetens innersta cirkel; mässan och bibeln är på latin. 

Samtidigt sker även en effektiv representation under högtider, festligheter och tornerspel, men 

under medeltiden tjänar den offentliga sfären  enligt Habermas, snarare för att en liten elit ska 

kunna representera sitt herravälde inför folket och inte för folket. Konkret sker detta med hjälp av 

olika personliga attribut som retorik (tilltalsformer, ordval och formellt tal överhuvudtaget), gester 

(hälsningar, åtbörder), insignier (kännemärken som vapensköldar) och vanor (klädsel, frisyrer) – 

alltså med hjälp av en sträng, gemensam kodex för ädelt uppträdande.23 

                                                 
21 Habermas. J, (1962), 1984:9-10 samt s. iv-v.  
22 Danielsson & Siljeholm, Språk, litteratur och samhälle, Natur & Kultur, Stockholm, 1997:60-65 
23 Habermas. J, (1962), 1984:14-18. 
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Därefter visar Habermas hur den borgerliga offentligheten uppstår och utvecklas, men också hur 

den så småningom förfaller. Hans poäng är att varuhandeln och nyhetsförmedlingen hela tiden 

har gått hand i hand, och att vi idag har återfått en representativ offenlighet. 

Då handelskapitalismen och merkantilismen utvecklas på 1200-1500-talet bildas en helt ny 

samhällsordning. I och med utrikeshandeln utvecklas nya, horisontella beroendeförhållanden som 

inte låter sig inordnas i det feodala systemet. Nu öppnar handelskompanierna upp allt fler 

områden runtom i Europa och då överförs operationsbasen i hemstäderna till staterna. På så sätt 

uppstår den moderna nationalstaten och den representativa offentligheten tvingas då ge plats åt den 

offentliga maktens sfär. Då utvecklas för första gången begreppen offentligt och privat.24  

 På 1600-talet växer Upplysningsrörelsen fram med humanismen och dess fokus på individen. Detta 

leder till att nyhetspressen som tidigare bara har varit till för handelsmännen nu även blir 

tillgänglig för allmänheten – det vill säga för det borgerliga skiktet av läskunniga. Då dessa inte 

har något direkt intresse av just handelsnyheter uppstår emellertid nu en slags politiska tidningar 

och då kan man för första gången börja tala om en ”dömande publik”.25 

 På 1700-talet upprättas i England sedan ett av Europas första parlament. Men innan 

privatpersonernas politiska åsikter offentliggörs där lär sig borgarna det offentliga resonemangets 

konst på ”coffehouses” och salonger, och det presenteras sedan i en litterär förform i tidningarna. 

Först nu skiljs staten och samhället åt i en offentlig och en privat sfär. Samtidigt lär den 

borgerliga offentligheten sig att bilda en allmän opinion. Och snart kan man skönja en liknande 

utveckling även i Frankrike och Tyskland.26 

På 1800-talet når den borgerliga offentligheten sitt klimax. Nu börjar parlamentarikerna allt mer 

inse vikten av att stödja den allmänna opinionen och samtidigt utvecklas konkurerenskapitalismen, 

som bygger på idén om den fria marknaden. Därmed blir den offentliga sfären en sfär av såväl 

yttrandefrihet som ägandefrihet för den borgerliga offentligheten. 

På 1900-talet utvecklas emellertid monopolkapitalismen. Då sker ett ”förstatligande av samhället” 

och som en följd av det sker även ett ”församhälleligande av staten”. Samtidigt som allt fler 

statliga regleringar införs på den fria och privata marknaden tar sig alltså allt fler privata intressen 

in i den offentliga myndigheten. Därmed bildas en socialsfär som varken är offentlig eller privat, 

och då den borgerliga, liberala offentlighetsmodellen i grunden bygger på en sträng åtskillnad 

mellan den offentliga och privata sfären – det vill säga mellan staten och den kritiska publiken – 

leder detta så småningom till den borgerliga offentlighetens förfall.27 

                                                 
24 Ibid, s23-26. 
25 Ibid, s28-33. 
26 Ibid, s37-38 samt s59-60. 
27 Ibid, s. xvi-xvi, s77ff, 139ff samt 169ff. 
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Den representativa offentligheten 
Analysen bygger alltså på en socialhistorisk genomgång av hur ”offentligheten” i Europa har 

uppstått och utvecklats, och eftersom detta område är så komplext väljer Habermas att induktivt 

basera sin analys på redan genomförd forskning ifrån flera olika samhällsvetenskapliga discipliner. 

Den forskningstradition som Habermas härstammar ifrån – det vill säga kritisk teori – 

kännetecknas dock av en dialektisk samhällssyn som går ut på att samhällsvetenskapen ska verka 

för  ”den lilla människans” frigörelse, men utan att egentligen ge någon direkt formel för det. 

Och som statsvetaren Mats Dahlkvist inledningvis uttrycker det, så återfinns denna paradox även 

hos Habermas, för då han induktivt grundar sin analys på redan genomförd forskning blir 

problemet att han själv aldrig har testat dessa teorier.28  

 

Min uppgift har på så vis blivit att undersöka om Habermas teori stämmer överens med den 

empiriska verkligheten eller ej –  med begränsningen till ett debatt- och ett granskande program. 

Och Habermas poäng är helt enkelt att vi i modern tid har återfått en representativ offenlighet. 

Senkapitalismen och kommersialismen på 1900-talet har lett till att den kulturresonerande publiken 

som först träffades på kaféer och i salonger, har utvecklats till att bli en kulturkonsumerande publik.  

I och med församhälleligandet av staten har den offentliga sfären blivit ett medium för reklam 

och ekonomisk och politisk påverkan. Idag utspelar sig den relevanta maktutövningsprocessen 

således i allt högre grad mellan olika privata och offentliga intresseorganisationer, medan publiken 

bara sporadiskt dras in i detta för syns skull. Habermas menar alltså att det offentliga forumet 

återigen bara syftar till att stärka den egna prestigen och inte till att gynna en offentlig diskussion 

– precis som under feodalismen. Den politiska och ekonomiska eliten har återutvecklat en 

modern form av offentlig representation. Den kallar Habermas refeodaliseringen av offentligheten.29 

 

Viktigt att klargöra är att Habermas, när han talar om en medeltida, representativ offentlighet 

syftar på en elit som ägnar sig åt olika privatpolitiska intressen som bara stärker egennyttan. 

Feodalismen innebär ju att kungen privilegierar godsherrarna med mark i utbyte mot evig trohet 

och dessa kan således i sin tur kräva skatt ifrån de livegna bönderna.  

Idag har dock kungens makt överlåtits till riksdagen och regeringen i utbyte mot en ny lojalitet  

- mot Sverige och svenskarna. Den stora skillnaden är dock att riksdagen och regeringen består av 

folkvalda representanter. Visserligen kräver dessa precis som godsherrarna skatt ifrån folket, men 

dagens skattepengar går ändå indirekt faktiskt tillbaka till folket självt. Den elit jag talar om ägnar 

sig alltså snarare åt olika samhällspolitiska intressen som stärker allmännyttan. 
                                                 
28 Ibid, s. xxv samt Alvesson. M, & Sköldberg. K, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund, 1994:176-177. 
29 Habermas. J, (1962), 1984:155-169ff samt s191. 
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Kritik mot Habermas 
Viktigt att klargöra är även att det finns en hel del kritik mot Habermas och hans teori.  

En kritik som redan nämnts, är att Habermas aldrig själv har testat sina teorier empiriskt. 

Därmed förblir hans teorier trots allt bara teorier. Enligt Dahlkvist, upprättar Habermas olika 

kvalitativa mönster genom att använda redan genomförd forskning. Det han gör är alltså att 

smälta ihop olika delar till en totalitet och det centrala i hans metod är just detta sammanfogande. 

Problemet är att han därmed manar fram en helhetlig sanning på makronivå, menar Dahlkvist. 

Dels styrs han av redan färdig förståelse, dels drivs han av en strävan att förena olika 

motsägelsefulla element. Dahlkvist menar att Habermas därmed ofta motsäger sig själv. 

Exempelvis menar Habermas att de politiska partierna har varit infogade i staten under hela 

1900-talet och att de därför måste demokratiseras. Men hur kan han veta det? undrar Dahlkvist. 

Han har ju inte på något sätt undersökt det. 

 

Annan kritik gäller Habermas förförståelse. Kritisk teori som Habermas härstammar från 

kännetecknas just av sin omfattande ideologikritik mot masskulturindustrin. Därför tycker 

Dahlkvist inte det är så konstigt att världen i Habermas ögon upplevs som dyster och opåverkbar. 

Habermas utgår dessutom från ett klassmässigt perspektiv och strukturerar därmed historien efter 

just produktionssätt och klass. Problemet är således att han skriver om en annan tids samhälle. 

 

På grund av sin metodologiska regel att olika separata element ska sammanföras till en helhet, 

bortser Habermas dessutom medvetet från vissa saker. Habermas kritik mot massamhället är 

exempelvis att individen bara är en miljondel. Men om ett samhälle ska kunna tas över kollektivt 

av arbetarklassen krävs ju samtidigt ett avancerat massamhälle, menar Dahlkvist.  

Fortsätter man till Habermas skildring av nutiden på 1980-talet bortser han dessutom från alla 

nya offentligheter som växte fram, i form av arbetarrörelser, studiecirklar och ålderdomshem och 

skildrar istället 1900-talet som om det under den totalitära senkapitalismens framväxt inte funnits 

något politiskt motstånd alls.30  

 

Ytterligare kritik som jag själv skulle vilja tillägga är att Habermas dessutom utesluter den 

demokratiska utveckling och de nya möjligheter som faktiskt också växte fram parallellt med 

samhällsutvecklingen på 1600-1900-talet. Men ändå var det ju då den borgerliga offentligheten 

för första gången lärde sig att ifrågasätta och att bilda en allmän opinion. 

  

                                                 
30 Ibid, s. xxiii-xxviii. 
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Val av empiri 
Här ska jag redogöra för varför jag har valt att studera ett debatt- och ett granskande program. 

Då ska jag dessutom beskriva mer specifikt vilka två TV-program som jag har valt att undersöka, 

samt även hur dessa konkret kan relateras till Habermas.  

Varför just ett debattprogram & ett granskande program? 
Mitt syfte är att undersöka om man med avseende på ett debatt- och ett granskande program 

verkligen kan påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om. 

Orsaken till att jag har valt dessa offentliga forum är att de uppfattas som särskilt demokratiska, 

då de ger intryck av att låta olika röster komma till tals. Därmed blir det alltså särskilt intressant 

att studera hur politiker och företagsledare presenterar sig själva och sin makt i just dessa forum.   

 

Men vad bygger då uppfattningen om att just dessa TV-program är så demokratiska på?  

På 1960-talet blev Sveriges Radios uppgift först och främst att föra ut information till allmänheten. 

Då myntades begreppet ”samhällsinformation” och denna skulle ha följande två huvuduppgifter: 

För det första skulle den informera medborgarna om vilka rättigheter och skyldigheter de hade 

gentemot myndigheterna, och för det andra skulle den göra det möjligt för dem att påverka 

samhällsutvecklingen genom att få komma till tals i den demokratiska processen.  

 Snart utvecklades en rad TV-program som syftade till att belysa missförhållanden i samhället 

för att åstadkomma förändring. Och en självklarhet var förstås att man skulle stå på folkets sida. 

Två sådana granskande program var till exempel Trafikmagasinet och Plus som sändes i TV2. 

Samtidigt utkom även en rapport som betonade att Sveriges Radio skulle tjäna samhället bäst 

genom att följa public service-ideologin och hädanefter fokusera på sin granskande uppgift. 

Denna utveckling innebar alltså en första tendens till dagens kritiskt granskande journalistik och 

lade på så vis även den ideologiska grunden för dagens debattprogram och granskande program.31 

  

Till synes har alltså debatt- och granskande program i Sverige i alla fall de ideologiska riktlinjer 

som krävs för att kunna erbjuda medborgarna två grundläggande, demokratiska friheter – 

friheten att fritt förse sig med relevant information och friheten att delta i samhällsdebatten. 

Eftersom allmänheten inte kan göra annat än förutsätta att dessa riktlinjer verkligen efterlevs, 

skapas enligt min mening uppfattningen att dessa TV-program i alla fall aktivt verkar för att 

erbjuda ett demokratiskt forum.  

 

                                                 
31 Abrahamsson, I allmänhetens tjänst, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 1999:193-214. 
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Habermas huvudtes bygger dock på att den kapitalistiska utvecklingen på 1900-talet har lett till ett 

församhälleligande av staten och som Örnebring tidigare visade, hävdar han därför att i alla fall 

debattprogram bara ger sken av att erbjuda ett offentligt resonemang.  

Men vad Habermas även nämner är emellertid att det först sker ett förstatligande av samhället, 

och som vi har sett i Berg Eriksens studie statliggörs då exempelvis både radion och TV:n. 

Därmed skulle man kunna tro att Sveriges Radio borde ha varit någorlunda skyddat ifrån den 

kapitalistiska samhällsutvecklingen, men Habermas menar att det är just det antagandet som lurar 

medborgarna att tro att alla verkligen får komma till tals i TV-mediets forum. På senare tid har 

den politiska och ekonomiska eliten dock särskilt lyckats infiltrera detta medium och det är just 

därför vi har återfått den synliga, representativa offentlighet som han talar om.  

 

Vad som inte bör glömmas bort är emellertid att Habermas originalutgåva utkom redan 1962, 

bara drygt ett decennium efter att TV-mediet slagit igenom. Och efter det har ju TV-mediet som 

känt utvecklats enormt, då inte bara på grund av den teknologiska utvecklingen. Idag lär sig elever 

redan i grundskolan att hantera såväl TV:n, datorn, videon, digitalkameran som filmkameran. 

Den nya generationen kommer således utvecklas till att bli en mer kritisk publik än tidigare och 

samtidigt blir det inte längre självklart att TV:n bara är ett medium för en liten medieelit.32   

 Eftersom de ovan nämnda ideologiska riktlinjerna i alla fall innefattar public service-kanalerna 

har jag valt att studera ett debattprogram och ett granskande program i SVT, som enligt min åsikt 

utmärker sig särskilt mycket idag för sina relativt nya programidéer. Om dessa riktlinjer efterlevs 

eller ej är dock en helt annan fråga att utreda. 

 

Men vad kan man då egentligen förvänta sig att finna för likheter och olikheter mellan ett 

debattprogram och ett granskande program, när det gäller just den politiska självpresentationen?  

En fördel som man skulle kunna tänka sig är att politiker och företagsledare ges mer frihet att 

uttrycka sig i det förstnämnda programmet, eftersom det sistnämnda programmet syftar just till 

att kritiskt granska dessa typer av personer. En fördel med det sistnämda programmet skulle 

därmed samtidigt kunna vara just den kritiskt granskande journalistikens funktion och mer 

konkret skillnaden i politisk självpresentation mellan den öppna respektive dolda kameran. Då 

dessa program har två olika programformat bygger de alltså på två olika framställningsformer. 

Därför borde enligt min åsikt även den politiska självpresentationen variera mellan dessa forum.   

 

                                                 
32 Fichtelius. E, Public Service i praktiken, Sveriges Radios Förlag, Uppsala, 1997:45. 
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Argument 
Det debattprogram jag har valt att studera är ”Argument”, som sänds på torsdagar klockan 22.00 

på SVT1 och SVT 24. Programmet leds av Helena Wink och Linda Olofsson från Umeå och 

startade hösten 2006. Varje avsnitt presenteras med ett dramatisk musiksstycke. Därefter inleds 

programmet med en kortfattad ingress med ett tillhörande bildinslag. Oftast tas en eller två olika 

aktuella händelser upp som har inträffat i nära anslutning till programmet. Ingressen avslutas med 

en konkret fråga ställd till tittarna och därpå övergår programledarna till kvällens gäster.33 

Orsaken till att jag har valt att studera ”Argument” är att det är ett nytt program med en relativt 

ny programidé. Då man överskådligt går igenom flera olika frågor varje vecka, är fördelen att de 

alltid är högaktuella. Även om man bara diskuterar dem lite övergripande, erbjuds alltså i alla fall 

ett forum där aktuella frågor som dessa kan diskuteras. Dessutom leds programmet av två relativt 

okända, yngre kvinnor ifrån småstan. Olofsson har tidigare medverkat i en rad naturprogram, 

medan Wink hittills har varit ett okänt ansikte. Båda har en oskuldsfull och naiv framtoning, och 

på så vis representerar de effektivt folket och  finns för att ”den lilla människan behöver veta”.  

Uppdrag granskning 
Det granskande program jag har valt att studera är ”Uppdrag granskning”, som sänds på tisdagar 

klockan 20.00 på SVT1, SVT24 och SVT Opinion. Programmet leds av Janne Josefsson och 

startade år 2001. Varje avsnitt inleds med en trailer ur det kommande reportaget, kombinerat med 

Josefssons speakerröst som beskriver vad kvällens program kommer att handla om. Intressant är 

att han ofta försöker förhöja spänningen och dessutom i förväg rättfärdiga sina metoder: 

Det ni ska få se, var det aldrig någonsin meningen att ni skulle få ta del av.  

Och utan dold kamera hade det aldrig varit möjligt att genomföra kvällens reportage.  

Därpå inleds själva reportaget som utgör större delen av programmet, och slutligen avslutar man 

sedan med en kort debatt där de ”skyldiga” återigen ställs mot väggen.34  

Orsaken till att jag har valt att studera ”Uppdrag granskning” är tvärtom att det är ett ganska 

välkänt program med en relativt ny programidé. I motsats till ”Argument” tar man dessutom bara 

upp en fråga åt gången. Fördelen med det är således att man kan diskutera den mer djupgående. 

Dessutom leds programmet av två relativt kända, äldre män från storstan. Till skillnad från 

kvinnorna i ”Argument” framstår de således som världsvana och hårdhudade, vilket troligen 

krävs för att utöva den ganska aggressiva provokation som själva programidén bygger på. Istället 

för att representera folket, representerar männen alltså ”folkets hjältar”.  

                                                 
33 Lindeberg Hans & Gordh Hummelsjö Axel, (pub.datum saknas) 
 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=52953, SVT (071205) 
34 Hanson Nils & Dahlin Marlene, (pub.datum saknas)  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=52705, SVT(071206) 
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* 

Intressant är att man på SVT:s startsida inte gör någon reklam för ”Argument”, trots att man ger 

”Uppdrag granskning” som ligger under samma huvudlänk oerhört mycket uppmärksamhet. 

Kanske beror det helt enkelt på att det förstnämnda programmet bara har funnits i drygt ett år, 

men det skulle också kunna bero på att det senare programmet uppfattas som mer underhållande. 

”Uppdrag granskning” har ju som Andén-Papadopoulos har visat, fått enorm uppmärksamhet 

tack vare sina okonventionella metoder. Särskilt intressant är således att ”Uppdrag granskning” 

till skillnad från ”Argument” måste ha sina riktlinjer offentligt publicerade på SVT:s hemsida och 

att detta förklaras med att det ibland kan vara motiverat att ”göra avsteg från dessa”: 

… Ibland uppstår problemet att en ansvarig part inte vill bemöta kritiken….  

…Vi använder dold kamera när det är enda möjligheten att avslöja allvarliga missförhållanden…35 

Men är det i såfall verkligen som Neil Postman uttrycker det i Berg Eriksens idéhistoriska studie, 

att underhållningen har blivit den enda giltiga formen? Kanske är det just därför reportagen i 

”Uppdrag granskning” – som enligt Andén-Papadopoulos liknar amerikanska road-movies – 

utgör ungefär tre fjärdedelar av programmen medan debatten bara utgör en fjärdedel? Får då 

verkligen politiker och företagsledare en rättvis möjlighet att presentera sig själva i dessa forum? 

Och framförallt: gynnas eller missgynnas den samhälleliga elitens representationsformer av den 

ökade underhållningen i TV-mediet?  

 

Enligt Habermas skulle såväl ”Argument” som ”Uppdrag granskning” trots sina statliga avtal 

bara vara en slags arrangerade illusioner. För oavsett om de är underhållande eller ej kan 

medborgarna bara passivt iaktta vad som händer utan att vare sig delta i det offentliga samtalet 

eller kontrollera att det som sker verkligen sker under de ”rätta” premisserna. Samtidigt är en av 

Habermas teser att den politiska och ekonomiska eliten särskilt har lyckats infiltrera TV-mediet 

och då blir det ju särskilt intressant att studera hur den representativa offentligheten ser ut i just 

dessa offentliga forum. Dessutom bör man ha i åtanke att TV-mediet och dess programformer 

har utvecklats enormt sedan Habermas avhandling kom ut på 1960-talet. Orsaken till att jag har 

valt att studera ”Argument” och ”Uppdrag granskning” är således också att de har varsin relativt 

ny programidé. Samtidigt kan just dessa program förenklat ställas mot varandra i ett dialektiskt 

motsatsförhållande. Min tanke har därmed också varit att detta i slutändan skulle förenkla en 

jämförelse mellan den politiska självpresentationen i dessa program.  

                                                 
35 Hanson Nils & Dahlin Marlene (pub. 070926) 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=54034&a=620236&lid=puff_619896&lpos=extra_0, SVT (071206) 
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Val av metod 
I det här avsnittet ska jag redogöra för den analysmetod och insamlingsmetod som jag har använt 

och även beskriva diverse problem som jag har fått tampas med under arbetets gång. 

Avslutningsvis ska jag sedan även visa hur den här specifika analysmetoden förhåller sig i relation 

till min frågeställning, min teori och mitt empiriska material.  

Analysmetod 
En vanlig, kvalitativ metod för att analysera medietexter av olika slag är som jag redan har nämnt, 

att utgå ifrån ”tolkningsläran”, det vill säga från hermeneutiken. Som jag tidigare visade studerade 

Örnebring och Andén-Papadopoulos varsin ”textform” (TV-program) som innehåller såväl 

språkliga som visuella element. Och därför valde båda att inta ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Eftersom jag har studerat samma textform som Örnebring och Andén-Papadopoulos har således 

även jag valt att utgå från hermeneutiken.  

 

Generellt går hermeneutiken dock ut på olika typer av texttolkning och återfinns i en mängd 

olika förgreningar. Mer konkret har jag valt utgå ifrån ”teckenläran”, det vill säga från semiotiken. 

Ett effektivt sätt för att hantera den språkliga och bildmässiga komplexitet som min textform 

innefattar är nämligen att analysera dess tecken. Semiotiken begränsar sig med andra ord till en 

särskild typ av texttolkning och är således förankrad i hermeneutiken. 

En relativt vanlig uppfattning är att ord och bilder hjälper oss att ”förverkliga verkligheten”. 

Men enligt semiotikern Ferdinand de Saussure (1857-1913) konstrueras verkligheten tvärtom av 

tecknen, eftersom de får sina betydelser först när vi definierar dem. Därmed finns ingen koppling 

mellan tecknens uttryck (signifier) och innehåll (signified), utan tecknen får liv i opposition till 

varandra i ett språksystem där varje tecken tilldelas ett särskilt positionsvärde. Dessa blir således 

särskilt intressanta att studera i politiskt språkbruk, då olika begrepp ofta används mot varandra.36 

 

Politisk påverkan sker i sin tur med hjälp av en kommunikation som har för avsikt att övertyga 

och den kallar vi för retorik. De första politiska debatterna hölls i det antika Grekland och det var 

i samband med dem som filosofen Aristoteles (382-322fKr) utvecklade den så kallade retoriken. 

Enligt den skulle man för det första kunna försvara en ståndpunkt med hjälp av olika argument. 

För det andra skulle man kunna framställa själva talet med ett uttrycksfullt språk fyllt med bilder. 

Och för det tredje skulle man i slutändan förstås även kunna vinna publikens förtroende.37 

                                                 
36 Hansson. H et al, Seendets Språk, Studentlitteratur, Lund, 2006:9,  
Bignell. J, Media Semiotics, Manchester University Press, 2002:6-7 samt  Heradstveit & Bjørgo, 1996:21-26. 
37 Carlsson. A, & Koppfeldt. T, Bild och Retorik i Media, Liber AB, Malmö, 2001:61-62. 
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Den moderna, retoriska analysen syftar således till att blottlägga en texts olika retoriska strukturer. 

Den vanligaste formen är den primära, verbala retoriken som handlar om hur man uttrycker sig i 

tal och skrift. I vid mening handlar retoriken dock om flera olika uttryck, däribland även bilder. 

Dessa former av ”tecken” tillhör således den sekundära, synliga retoriken.38  

Min frågeställning omfattar alltså såväl den primära som sekundära retoriken, men jag har 

istället valt att benämna dem som språklig retorik och visuell retorik.  

När det gäller den språkliga retoriken erbjuder språkvetaren Bo Renberg en användbar modell 

för att undersöka olika typer av argumentation. Men därmed ligger fokus nästan enbart på den 

primära, språkliga retoriken, medan den sekundära, visuella retoriken knappt ges intresse alls.39  

När det gäller den visuella retoriken erbjuder journalisten Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt 

som är professor i mediepedagogik dock i sin tur en användbar analysmodell för rollspel i medier.40  

Som Örnebring tidigare visade, tilldelas ju aktörerna i debattprogram olika roller. Syftet med 

rollanalysen är således att undersöka vad det är som gör dessa roller intressanta och trovärdiga. 

Fokus ligger med andra ord just på hur aktörerna presenterar dessa roller.  

 

Min frågeställning går emellertid även ut på att undersöka vilka likheter och olikheter man kan 

urskilja i den politiska självpresentationen mellan ett debattprogram och ett granskande program. 

Min tanke har därför varit att genomföra en komparativ analys. Enligt Carlsson och Koppfeldt kan 

det dock vara svårt att hitta en enda heltäckande modell för att analysera olika tv-program41, och 

därför har jag valt att utifrån ovanstående två modeller skräddarsy en egen retorisk analysmodell. 

Syftet med det har alltså varit att skapa en helt egen modell som dels kan fokusera likvärdigt på 

den språkliga och visuella retoriken, dels kan belysa likheter och olikheter mellan de två forum 

som jag har valt att jämföra. De flesta retoriska analysmodeller brukar nämligen skilja den 

språkliga och visuella retoriken åt, men jag tycker att det borde vara mer fruktbart att studera hur 

dessa används i kombination -  i alla fall i mitt fall där målet har varit att i slutändan skapa mig en 

helhetlig uppfattning om hur politiker och företagsledare presenterar sig själva och sin makt idag.  

 

Innan jag presenterar min analysmodell vill jag dock redogöra för Anne Krogstads avhandling 

Image i topp-politikken. Hennes syfte är nämligen just att visa hur politiker marknadsför sig själva i 

TV-mediet med en språklig och visuell retorik som hon kallar politisk image. Hon har då studerat 

svenska och norska TV-debatter inför folkomröstningarna om EU-medlemskapet och utvecklat 

fem olika samarbetspriniper för en god kommunikation:  
                                                 
38 Renberg. B, Retorikanalys, Studentlitteratur, Lund, 2007:9-15. 
39 Ibid, s16-42. 
40 Carlsson. A, & Koppfeldt. T, 2001:115ff. 
41 Ibid, s126. 
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- Den första prinicipen är bredd. Den handlar helt enkelt om det mått av kvantitet som politikern 

uppfyller med avseende på antal inlägg och argument. 

- Den andra principen är självhävdelse. Den handlar om den positiva framställning som politikern 

gör av sig själv och sitt parti, och blir alltså särskilt intressant i relation till min frågeställning. 

Krogstad noterar dessutom olika retoriska strategier här. Den ena är att framhäva kvaliteter som 

är speciellt relevanta i den fråga som diskuteras. I den svenska debatten utrycker sig exempelvis 

Eva Hellstrand (Nej-sidan) såhär: 

- Eftersom jag är bonde och bor på landet så tycker jag att jordbrukspolitik och regionalpolitik är 

viktiga bitar (SD, 25).  

Som en följd av detta är den andra strategin istället att ta ansvar för en mycket större bild. I den 

norska debatten uttrycker sig Marit Paulsen (Ja-sidan) som också är bonde såhär:  

- Min lojalitet stannar inte bara med den egna grisen (SD, 27). 

- Den tredje principen är retorisk utsmyckning. Den handlar om att estetiskt kombinera olika 

retoriska stilgrepp såsom exempelvis metaforer, metonymer, liknelser och analogier. Den handlar 

med andra ord mer om hur saker och ting sägs snarare än vad som egentligen sägs, och därför blir 

den också särskilt intressant i relation till min frågeställning. Renberg kallar i sin tur denna punkt 

för den retoriska stilen.42 

- Den fjärde principen är undvikande av frågor. Ett sådant exempel är då norska Anne Enger 

Lahnstein (Nej-sidan) undgår att svara direkt på en av de frågor som ställs till henne: 

- Kan du ge ett eneste eksempel på at EU, gjennom 37 år, har tilsidesatt en grunnlovsbestemmelse 

i noe land? Kan du gi ett eksempel på at EU har tilsidesatt en nasjonal intreresse i noe land? Kan 

du gi ett eneste eksempel på att EU, i disse 37 årene, har blandet seg oppi velferdspolitikken i noe 

land på noe tidpunkt? (ND, 124). 

- Och den sista är angrepp på meddebattörer. En vanlig metod är då att använda ironi och sarkasm. 

En annan vanlig metod är att använda metakommunikativa kommentarer som avdramatiserar 

motståndarnas retoriska strategier. Detta görs exempelvis i den svenska debatten av Agneta Stark 

(Nej-sidan) med Ingvar Carlssons (Ja-sidan) argument: 

- Jag har all respekt för de höga orden, men jag läser fakta (SD, 68).43  

 

Naturligtvis finns en mängd olika retoriska tekniker för att angripa sina motståndare i en debatt. 

Krogstad har dock bara redogjort för de vanligaste och mest uppenbara, och jag har till störst del 

bara fokuserat på de som jag anser vara mest relevanta i relation till min frågeställning.  
                                                 
42 Renberg. B, 2007:36-40. 
43 Krogstad. A, Image i Topp-politikken - visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon 
Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 1997:264-275. 
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Min retoriska analysmodell 
I det här stycket ska jag således presentera den retoriska analysmodell som jag har anpassat efter 

mitt syfte, min frågeställning och mitt empiriska material. Framförallt har jag då utgått ifrån 

Renbergs, Carlssons och Koppfeldts modeller, men även använt några av Krogstads 

samarbetsprinciper för en god kommunikation.  

 
Steg 1: Kontexten  

Det första steget innefattar faktorer som kan framhäva likheter och olikheter mellan 

”Argument” och ”Uppdrag Granskning” som TV-program. Dessa likheter och olikheter 

tror jag nämligen i hög grad även styr likheterna och olikheterna när det gäller den 

politiska självpresentationen i dessa program.  

 

• Sändningsförhållanden.  

* Det första jag undersökte var vilken sändningstid programmen hade.  

Detta innefattade bland annat hur länge programmen sändes,  vilken tid på dygnet,  

samt även vilken veckodag.   

* Därefter tog jag reda på om programmen var direktsända eller förinspelade. 

Frågan var då om producenterna hade haft en möjlighet att redigera materialet i efterhand 

eller ej, för detta har förstås en avgörande betydelse för den politiska självpresentationen. 

* Den tredje faktorn jag studerade var hur TV-studierna såg ut.  

Det innebar bland annat att jag undersökte om det fanns en studiopublik eller ej.  

 

• Programbeskrivning.  

* Vidare undersökte jag vilka programformat programmen hade, då olika format har olika 

spelregler och därmed också olika förutsättningar för politisk självpresentation. Exempel 

på sådana programformat är nyhetsprogram, dokumentärer, dokusåpor och talkshows. 

Frågan var med andra ord vilken olika framställningsmönster som tillämpades. 

* Därefter tog jag reda på vilken målgrupp programmen vände sig till genom att tillfråga 

anställda på redaktionerna och genom att försöka tolka programmens riktlinjer.   

 

• Rollbeskrivning.  

* Slutligen identifierade jag programmets olika roller. Då koncentrerade jag mig dock bara 

på de politiker och företagsledare som hade bjudits in och inte på programledarens roll. 

Frågan var alltså vilka olika rollfunktioner gästerna hade tilldelats, vilken relation rollerna 

hade sinsemellan, samt vilka utmaningar och val dessa ställdes inför.  
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Steg 2: Argumentationen 

Det andra steget innefattar faktorer som mer överskådligt skulle kunna framhäva generella 

likheter och olikheter i den politiska självpresentationens språkliga och visuella retorik.  

 

• Retorisk genre. 

* Här började jag med att undersöka vilka retoriska genrer medietexterna tillhörde. 

Denna punkt liknade den punkt som handlade om programformaten. Precis som olika 

typer av tv-program har olika framställningsmönster har nämligen även olika typer av tal 

olika framställningsmönster, som bestämmer hur olika typer av budskap ska förmedlas.44  

I det här steget handlade det alltså mer om att undersöka talens framställningsmönster. 

 

• Sändarbeskrivning.   

Nästa punkt handlade om att studera de olika sändarna var och en för sig. Då utgick jag 

från de roller som jag tidigare hade identifierat i rollbeskrivningen, det vill säga från de 

politiker och företagsledare som hade bjudits in till programmet. Den här punkten 

handlade dock mer om att identifiera sändarna själva och inte de roller de tilldelats. 

* Det första jag gjorde då var att redogöra för sändarnas kön, åldrar och yrken. 

* Därefter fastställde jag sändarnas olika huvudteser. Framförallt fokuserade jag då på att 

undersöka vilka sorts teser det var och om det fanns andra teser som understödde dessa. 

Oftast brukar sändarnas huvudteser analyseras tillsammans med deras olika argument. 

Men eftersom jag ville tydliggöra sambandet mellan sändarnas personliga egenskaper och 

såväl deras roller som budskap, bestämde jag mig för att det kunde vara mer fruktbart att 

presentera teserna redan här och att analysera argumenten i ett senare skede. 

* Slutligen valde jag att studera sändarnas apparition – det vill säga deras yttre egenskaper – 

eftersom jag anser att sådana egenskaper kan säga en hel del om olika individer.  

Då granskade jag bland annat kläder, frisyrer, make-uper och rekvisita, samt undersökte 

även hur dessa kunde relateras till sändarnas roller och budskap.  

                                                 
44 Renberg. B, 2007:16. 
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Steg 3: Argumentationsmedlen 

Det sista steget innefattar faktorer som mer konkret skulle kunna framhäva specifika 

likheter och olikheter i den politiska självpresentationens språkliga och visuella retorik.  

 

• Argumentationsbeskrivning. 

* Det första jag gjorde här var att identifiera sändarnas olika argument. Därefter delade jag 

in argumenten i huvudargument och stödargument. 

* Nästa punkt handlade om att identifiera den retoriska stilnivå sändaren befann sig på. 

Då undersökte jag framförallt argumentationen utifrån två av Krogstads principer, som 

enligt min åsikt i synnerhet handlar om hur sändaren presenterar sig själv: 

- Självhävdelse. Vilka argument använder sändaren för att framställa sig själv i positiv dager? 

- Retorisk utsmyckning. Vilka stilfigurer använder sändaren för att framhäva sitt budskap? 

Samtidigt hade jag förstås även ha Krogstads övriga principer i åtanke under analysen, 

men de behandlade jag bara som en slags kompletterande argumentationsmedel. 

• Slutligen granskade jag även sändarnas kroppspråk.  

Detta innefattade då följande punkter: 

- Rösten (taltempo, ljudnivå, tonhöjd, artikulation). 

- Ansiktets mimik (ögon, ögonbryn, munregion). 

- Gester (handrörelser). 

- Kroppshållning.  

Särskilt fokuserade jag då på hur kroppspråket kombinerades med det verbala språket.  

 

• Retoriska strategier.  

I det sista steget i analysen undersökte jag sammanfattningsvis vilka retoriska strategier 

sändarna använde för att framhäva sig själva och sitt budskap.  

* Dels tittade jag på vilka språkliga retoriska strategier sändarna tillämpade med avseende 

på ethos, logos och pathos. Dessa retoriska begrepp handlar förenklat sett om förmågan 

att vara trovärdig, att vara övertygande och att kunna beröra.45  

* Dels tittade jag på vilka visuella retoriska strategier sändarna tillämpade med avseende på 

ethos, logos och pathos.  

  

 

                                                 
45 Ibid, s26ff. 
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Insamlingsmetod 
I det här avsnittet ska jag slutligen visa hur jag har gjort för att samla in mitt empiriska material, 

vilka strategiska urval som jag har valt att göra, samt även vilka problem som har uppstått.  

 

Som jag redan har nämnt flera gånger är en effektiv forskningsmetod för komparativa analyser att 

försöka finna likheter bland olikheter. Vid insamlingen av det empiriska materialet bestämde jag 

mig därför för att försöka hitta ett avsnitt från varje program som behandlade samma fråga. 

Tanken var att detta i slutändan skulle underlätta själva jämförelsen.  

Normalt har dock ”Argument” en total sändningstid på 60 minuter och som jag tidigare 

nämnde bygger programidén på att man ska ta upp flera olika frågor under en och samma kväll. 

Därmed ges varje fråga alltså bara några få minuter. Normalt har även ”Uppdrag granskning” en 

total sändningstid på 60 minuter, men skillnaden är att man bara tar upp en enda fråga som man 

istället förjupar sig lite mer i. Därmed utgörs större delen av programmet av ett reportage, medan 

själva debattsituationen bara får runda av programmet i slutet. 

En fråga jag ställdes inför var således hur jag skulle kunna jämföra dessa program på ett så 

likvärdigt sätt som möjligt och samtidigt välja två avsnitt som behandlade samma ämnesfråga. 

Min slutsats blev att det var viktigare att analysera en kortare debattsituation i båda programmen 

som behandlade en och samma fråga, då jag på så vis skulle kunna fördjupa mig i materialet. 

Alternativet hade varit att jag skulle analysera två längre debattsituationer med olika debattfrågor, 

men då hade jag inte kunnat genomföra min analys på ett lika djupgående plan.  

 

Tisdagen den 23 oktober avslöjade ”Uppdrag granskning” då i ett av sina avsnitt att flertalet av 

de ledande svenska hambugerkedjorna utnyttjade sig av svartanställda och utländska nattstädare. 

Efter reportaget inledde Janne Josefsson en kortare diskussion med tre olika företrädare för 

svenska McDonald’s, Max och Burger King. Reportaget var ungefär 45 minuter långt och 

därefter följde en debatt på ungefär två minuter. Sedan sändes ytterligare ett reportage på ungefär 

två minuter som visade vad som hände efter avslöjandet, och därefter avslutades programmet 

med en diskussion på ungefär fem minuter. Debattsituationen i ”Uppdrag granskning” var alltså 

sammanlagt ungefär sju minuter lång. 

Den här ämnesfrågan byggde ”Argument” sedan vidare på och då bjöds riksdagsledamoten 

Maria Kornevik Jakobson (C) och vice ordföranden Per Persson från hotell & restaturangfacket 

in till studion. Debatten i ”Argument” var i sin tur sammanlagt ungefär tio minuter lång.  
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När jag väl valt ut två lämpliga avsnitt började jag med att enbart gå igenom de debattsituationer 

jag valt att studera. Då transkriberade jag dessa noggrant ord för ord och valde dessutom att 

markera viktiga bidrag till den visuella och språkliga retoriken, såsom till exempel konstpauser, 

suckar, harklingar och ansiktssuttryck.46 

För att underlätta analysen sammanfattade jag sedan min retoriska analysmodell i en lathund. 

Således resulterade detta i tre fristående delar – kontexten, argumentationen och argumentationsmedlen – 

som i sin tur innefattade ett visst antal rubriker och underrubriker.47 Därefter satte jag mig helt 

enkelt ned och fyllde i alla dessa punkter, för ett program i taget. 

Nästa steg blev att gå igenom resultaten och utveckla dem. Det var med andra ord först i det här 

steget som jag påbörjade själva analysarbetet. Det vill säga, det var först nu som jag började 

reflektera över vad svaren skulle kunna ha för betydelse för den politiska självpresentationen och 

för mitt specifika syfte och min  frågeställning.  

Avslutningsvis skulle jag sedan även ha kunnat renskriva alla anteckningar, för efter analysen 

återstår enligt Aspers i princip bara att presentera ett slutgiltigt resultat i form av en skriven text.48 

Då tiden började bli knapp valde jag dock istället att utifrån anteckningarna skapa en helt ny text 

– själva resultatframställningen – och att under skrivprocessen låta resultatet växa fram efter hand.  

 

Ett problem som jag stötte på var dock att jag från början hade räknat med att använda material 

från SVT:s hemsida. Däremot kontrollerade jag aldrig riktigt programmens ljud- och bildkvalitet. 

Ganska snart fick jag således uppleva den stora nackdelen med att använda filmer från internet. 

Om uppkopplingen är långsam blir inte ljud- och bildförmedlingen alltid helt samstämmig. 

Därmed krävs tålamod om man som jag ska genomföra en analys av den språkliga och visuella 

retoriken där ljudet och bildernas samverkan är avgörande. 

Ganska snart visade det sig dessutom att såväl ”Argument” som ”Uppdrag granskning” hade 

styckat upp alla sina avsnitt i olika delar och därmed var det svårt att få en helhetsbild av dessa. 

”Argument” hade delat upp sina program efter ämnesfrågor och ”Uppdrag granskning” efter 

reportage, uppdrag, debatter och uppföljningar.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att mitt största problem var den nätbaserade tekniken, 

som i sin tur berodde på dålig framförhållning. Naturligtvis borde jag redan från början ha 

kontrollerat det empiriska materialet, men istället förlitade jag mig blint på tekniken och på att en 

så väletablerad organisation som SVT skulle ha en högre kvalitet på sitt offentliga material.  

 

                                                 
46 Bilaga 1 och 2. 
47 Bilaga 3. 
48 Aspers. P, 2007:205ff. 
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* 

 

Mitt syfte var att undersöka om man med avseende på ”Argument” och ”Uppdrag Granskning” 

verkligen kan påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om. 

Den frågeställning jag utgick från var därmed hur man kan se att politiker och företagsledare med 

en språklig och visuell retorik presenterar sig själva i ett debatt- och ett granskande program, samt 

vilka likheter/olikheter man då kan urskilja i den politiska självpresentationen mellan dessa. 

Således valde jag ett semiotiskt förhållningssätt och att använda den retoriska analysen.  

Den klassiska, retoriska analysen består emellertid av en mängd olika steg och fokuserar främst 

på den språkliga retoriken. Därför valde jag att skapa en helt egen analysmodell. Tanken med det 

var att jag mer likvärdigt skulle kunna fokusera på den språkliga och visuella retoriken, samt att 

jag skulle kunna analysera hur politiker och företagsledare kombinerar dessa former. Framförallt 

var dock syftet att belysa likheter och olikheter mellan ”Argument” och ”Uppdrag granskning”. 

 

Men hur kan mitt val av analysmetod då egentligen relateras till mitt syfte och min frågeställning, 

och till mitt val av teori och empiriskt material?  

Framförallt är Habermas oerhört svårläst. Han behandlar hela den europeiska utvecklingen av 

den borgerliga offentligheten, varuhandeln, nyhetsförmedlingen och kapitalismen, och varvar  

analysen med tunga marxistiska resonemang om klassrelationer och offentligt och privat ägande. 

Men därmed har han också fått ta emot kritik för att han aldrig har testat sina teorier empiriskt, 

för att han skriver om en helt annan tid, samt för att han med sitt ideologikritiska perspektiv 

bortser från den demokratiska utveckling som skedde i takt med senkapitalismen på 1900-talet.  

Min poäng är alltså att Habermas teori om den representativa offentligheten bara utgör en liten 

del i ett mer övergripande resonemang, som är oerhört brett och allomfattande. För att finna ett 

mer genomförbart fenomen att undersöka empiriskt valde jag således att göra en ganska rejäl 

djupdykning ner i analysen. För som Mats Dahlkvist uttrycker det i inledningen kan man på ett 

fruktbart sätt läsa Habermas som en hypotetisk teori som återstår att empiriskt testa.49  

Detta hade jag med avseende på tid och resurser dock aldrig kunnat göra om jag inte hade tagit 

ner såväl syftet, frågeställningen som det empiriska materialet på en betydligt mer konkret nivå. 

Således befinner sig även mitt val av analysmetod på en mer konkretnivå.    

 

 

 
                                                 
49 Habermas. J (1962), 1984, sxxvii.  
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Tolkar man Habermas förenklat sett är alltså poängen att vi i moden tid har återfått en 

representativ offentlighet. Men utöver det nämner han aldrig konkret hur denna offentlighet går 

tillväga för att presentera sig själv och sin makt i modern tid. Under medeltiden visar han dock 

hur godsherrar, präster och riddare tar hjälp av attribut som retorik, gester, insignier och vanor. 

Eftersom jag anser att dessa teoretiskt sett lika gärna skulle kunna fungera som en slags 

presentations- och representationsmedel idag valde jag således att återta några av dem och föra in 

de i min analysmodell. Poängen är ju att vi har återfått samma representativa offentlighet som på 

medeltiden och då skulle vi lika gärna kunna ha återfått ungefär samma representationsformer. 

Den retoriska analysens koppling till Habermas teori om den representativa offentligheten 

befinner sig alltså som sagt på mikronivå. 

 

Men varför skulle då just de personliga attribut som jag har valt att undersöka vara indikatorer på 

representation av makt?  

Som jag tidigare nämnde har den norska samhällsforskaren Anne Krogstad bland annat 

studerat hur toppolitiker marknadsför sig själva i TV-mediet genom att skapa sig en politisk image. 

Hennes åsikt är att medierna fokuserar allt mer på politikers språkliga och visuella retorik, 

eftersom själva politiken uppfattas som alltför komplex. Därmed har den politiska imagen blivit 

ett allt effektivare sätt att via olika manipulerbara symboler visa upp sin makt, och i vissa länder 

har det således utvecklats en hel industri av proffesionella image-skapare med kunskaper om 

mediala framställningstekniker, språkföring och iscensättande.50 

Redan under den svenska valrörelsen 1994 uppdagades exempelvis att socialdemokraterna hade 

rekryterat tre amerikanska kampanjkonsulter, och i valrörelsen 2002 anklagades folkpartiets 

partiledare Lars Leijonborg  för att ha tagit hjälp av professionella PR-konsulter som klätt upp 

honom i en moderiktig manchesterkostym i syftet att påverka mediebevakningen.51  

Denna utveckling tycker jag bekräftar att både mitt syfte, min frågeställning, mitt material och 

de personliga attribut jag har valt att studera är såväl berättigade som relevanta att undersöka idag. 

Faktumet att Krogstad bara är en av många som har studerat hur politiker använder sig av en 

visuell och språklig retorik för att presentera sig själva i TV-mediet idag visar ju inte bara att detta 

är en intressant fråga, utan också att det finns all anledning att misstänka att detta faktiskt sker.  

 

 
                                                 
50 Krogstad. A, 1997:15-20.  
51 Jesper Falkheimer i Nord. L & Strömbäck. J, Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004:153-154. 
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DEL 3 – ANALYSDEL 
Som jag tidigare nämnde, har jag valt att utifrån mina analysanteckningar bearbeta 

resultatframställningen parallellt med själva skrivprocessen. I uppsatsens tredje och näst sista del 

ska jag därmed framförallt presentera mina slutgiltiga resultat av analysen. 

Analysen av Argument 
Steg 1: Kontexten 
”Arguments” avsnitt sändes sedan drygt en vecka efter avslöjandet, torsdagen den 1 november.52 

Den totala sändningstiden var 60 minuter, tidpunkten var 22.00, programmet var direktsänt och 

själva debatten kring just denna fråga varade i totalt tio minuter. Tv-studion var relativt liten och 

debattörerna möttes ansikte mot ansikte på varsin kortsida vid ett långsmalt bord, medan 

programledaren placerades mittemellan på ena långsidan med ansiktet vänt emot kameran. 

Runtomkring var studion nedsläckt, medan fokus lades med strålkastare på debattörerna. 

Kameran tog nästan bara halvkroppsbilder och det fanns ingen studiopublik närvarande.  

 

Nästa punkt gick ut på att studera programformatet, och för ”Argument” var det debattprogram. 

Den målgrupp man vände sig till var enligt redaktören Stina Klüft dessutom ”hela tittarskaran” 

och min tolkning av det var att man i själva verket inte hade någon klart definierad målgrupp. 

Tidigare hade man nämligen haft formella riktlinjer för denna, men numera varierade målgruppen 

tydligen lite beroende på vilket ämne som togs upp.53 

 

Den sista punkten i det första steget handlade sedan om att identifiera programmets olika roller. 

Just det här avsnittet inleddes med några korta utdrag från ”Uppdrag granskning” och därefter 

påbörjades debatten med ett anförande från den ena av kvällens två inbjudna gäster – 

riksdagsledamötern Kornevik Jakobson (C). Sedan såg kvällens programledare Helena Wink till 

att vice ordföranden Per Persson från hotell och restaurangfacket fick replikera.  

I det här steget tyckte jag mig urskilja två av de roller som Örnebring tidigare tog upp. 

Kornevik Jakobson hade till synes bjudits in för sin fackkritiska inställning och eftersom hon fick 

inleda debatten genom att attackera Persson, anser jag att hon tilldelades en tydlig åsiktsroll.   

Persson kunde således bara försvara sig och därmed fick han istället inta en tydligt ansvarsroll. 

Därefter handlade diskussionen emellertid inte så mycket om ”Uppdrag gransknings” avslöjande, 

utan debattörerna försökte fortsättningvis framhäva varsin mer generell ståndpunkt.  

                                                 
52Argument, avsnitt ”Nattstädare 1/11” (071101) http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=960141 SVT (071214) 
53 Stina Klüft (redaktör), Argument (mailkontakt 071206). 
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Steg 2: Argumentationen 
Den första punkten i det här steget gick ut på att undersöka vilken genre medietexten tillhörde. 

”Argument” visade sig tillhöra den genre som man i klassisk retorik kallar för genus deliberativum 

(deliberativ – överväga, rådslå, överlägga54), som framförallt innefattar politiska tal. Sådana tal 

handlar oftast om vad man bör göra och inte göra för kollektivets bästa och är således inriktade 

på frågor som rör framtiden. Den här typen medietexter kallas idag också för argumenterande tal 

och har två skilda syften: att få publiken att ta ställning för eller emot ett förslag till en viss handling 

– det vill säga att få publiken att acceptera en viss tes.55  

 

Nästa punkt handlade om att undersöka de olika sändarna var och en för sig, och en viktig del 

var då just att identifiera deras olika teser. 

 Kornevik Jakobson skulle kunna beskrivas som en kvinna i 40-50-årsåldern och hennes yrke var 

som nämnts riksdagsledamot i centerpartiet. Intressant var att hon hade en över- och en undertes.56 

Övertesen skulle kunna sägas vara ett påstående om att facket försöker knäcka de små företagen, 

medan undertesen var mer handlingsinriktad och skulle kunna påstås vara att Kornevik Jakobson 

i själva verket ville befria de små företagen från fackets restriktioner. 

 När det gäller Kornevik Jakobsons apparition – det vill säga yttre utseende –  var hon relativt 

ledigt klädd i en mörkgrå kostym med uppknäppt kavaj, med en ganska djup urringning under. 

Hon hade utsläppt mörkrött hår, två guldhalsband och en ganska skarp make-up. 

 Persson skulle kunna beskrivas som en man i ungefär samma ålder som Kornevik Jakobson 

och hans yrke var som också redan nämnts, vice ordförande för hotell och restaurangfacket. 

Denne hade också en över- och undertes, men skillnaden var att båda var handlingsinriktade:  

”- Utveckla arbetsrätten!” och ”- Ge facket mer spelrum så kan det göra så mycket mer!” 

(Arbetsrätten är den offentliga skyddslagstiftningen för arbetslivet och omfattar reglerna om 

kollektivavtal, anställningsavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.57) 

 När det gäller Perssons yttre utseende var även han ganska ledigt klädd i en mörkgrå kostym 

med uppknäppt kavaj och skjorta under. Han hade kortklippt, ljust hår och bar till skillnad från 

Kornevik Jakobson inga personliga smycken. Däremot hade han fäst en liten pin på kavajslaget, 

som gissningsvis tillhörde facket. Utöver det bar han dessutom ett par diskreta glasögon. 

 

 

                                                 
54 Nationalencyklopedin, Multimedia plus 2000, Malmö, 2000. 
55 Renberg. B, 2007:17-19. 
56 Ibid, s30. 
57 Nationalencyklopedin, 2000. 
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Steg 3: Argumentationsmedlen 
Den första punkten i det sista steget handlade slutligen om att undersöka sändarnas argument.  

 Kornevik Jakobsons huvudargument var att facket struntar i de stora företagen för att istället 

fokusera på de små företagen, då de är mycket enklare att sätta dit. 

 Därefter analyserade jag Kornevik Jakobsons retoriska stilnivå. Vid ett tillfälle fick hon då frågan 

om hon låtsades bry sig om de utländska nattstädarna för att få utlopp för sin ökända fackkritik.  

Mitt intryck var då att hon på ett väldigt tydligt sätt försökte framhäva sig själv på ett positivt sätt: 

- Njaeee… Asså, nu… nu tror jag att du har lite  missförstått min…. Jag är inte fack.. Eh, anti-fack. 

Alltså, jag har varit (huh) till och med ombud för facket i ett jobb som jag har haft.  
Utöver detta använde Kornevik Jakobson i hög grad såväl upprepningar som betoningar. 

Tydligast var dock hur hon gång på gång försökte angripa  Persson, och hur hon flera gånger 

också försökte underminera honom genom att vara ironisk och sarkastisk: 

- … vad jag då har sett det är ju att facket har lagt all sin energi på de här små företagen som är 

oerhört mycket enklare. Jag,… Kan vara fascinerad över att det är över hela landet.  
Perssons huvudargument var att facket vill arbeta såväl med de stora som små företagen, men 

eftersom de stora företagen skrämmer sina anställda vågar de inte gå med i facket – och så länge 

de inte är medlemmar kan facket inte heller hjälpa dem. Ett effektivt stödargument var därmed 

att centerpartiet hade lagt fram ett förslag som innebär att facket inte får gå in på företag som inte 

har medlemmar – därav Perssons övertes att utveckla arbetsrätten. 

 En stor skillnad när det gällde den retoriska stilnivån var dock att Persson i första hand inte 

försökte framhäva sig själv, utan den organisation han representerade. En annan skillnad var att 

han inte använde någon retorisk utsmyckning, men däremot hade en bredd av stabila sakargument. 

 

Nästa punkt handlade om att studera sändarnas kroppsspråk.  

 Anmärkningsvärt var att Kornevik Jakobson hade en klar och tydlig, nästan lite vass röst. 

Samtidigt använde hon dessutom en ganska provocerande ansiktsmimik med mycket grimaser. 

När Persson talade himlade hon med ögonen, smålog nedlåtande eller rynkade på ögonbrynen. 

Hon använde emellertid inga gester utan stod med händerna knutna på bordet, samtidigt som 

hon ändå hade en relativt avslappnad kroppsphållning med en rak rygg. 

 Perssons röst kändes i sin tur både mjukare och varmare, och dessutom talade han såväl i ett 

lägre taltempo som med en lägre ljudnivå. Liksom sin motståndare använde han mycket mimik, 

men den stora skillnaden var att han i alla fall till en början gav ett mycket ”snällare” intryck. 

Intressant var emellertid att ansiktsmimiken under debattens gång sedan tycktes bli allt osäkrare. 

Mot slutet flackade han exempelvis flera gånger med blicken, samtidigt som han skruvade på sig, 

bytte ben, vajjade lite på överkroppen och kikade på en fusklapp på bordet. 
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Den allra sista punkten i min analys handlade om att undersöka sändarnas retoriska strategier.  

Vad som var uppenbart var att Kornevik Jakobsons strategi var att såväl språkligt som visuellt 

förstärka sitt ethos (förmågan att vara trovärdig). Och det tyckte jag hon lyckades väldigt väl med, 

för vid en första anblick fick jag intrycket av att hon var oerhört klok och säker. Senare upptäckte 

jag dock att hon egentligen inte hade några sakargument alls. Det hon gjorde var i själva verket att 

upprepa samma saker och därmed försvagades hennes logos (förmågan att vara övertygande). 

Därmed hade Kornevik Jakobson ett starkt ethos, men ett svagt logos.    

Persson i sin tur försökte förstärka såväl sitt ethos som sitt logos, men skillnaden var att såväl 

hans språkliga som visuella retorik utstrålade en oerhörd osäkerhet. Därmed skulle man kunna 

tycka att både hans ethos och logos borde ha fallit, men i kontrast till Kornevik Jakobsons 

överansträngdhet fann jag mig instinktivt ändå lita mer på Persson då han hade fler sakargument. 

Därmed hade han tvärtom ett svagt ethos, men ett starkt logos.  

När det gällde förmågan att beröra använde både Kornevik Jakobson och Persson ungefär 

samma strategi. Kornevik Jakobson satsade framförallt på att framhäva fackets orättvisa 

arbetsmetoder gentemot småföretagarna, medan Persson i huvudsak satsade på att framhäva 

centerpartiets orättvisa regler. Min tolkning var således att båda försökte framställa sig själva som 

så ”oskyldiga” som möjligt.  
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Analysen av Uppdrag granskning 
Steg 1: Kontexten 
”Uppdrag gransknings” avsnitt sändes som sagt en vecka tidigare, tisdagen den 23 oktober.58 

Själva reportaget var ungefär 45 minuter långt, den totala sändningstiden var 60 minuter, 

tidpunkten var 20.00, programmet var förinspelat och själva debatten pågick i totalt sju minuter. 

Tv-studion var även här relativt liten, men till skillnad från i ”Argument” placerades debattörerna 

istället runtomkring ett avlångt bord, snett vända mot programledaren, Janne Josefsson. 

Bakgrunden utgjordes av mörka glasrutor och anmärkningsvärt var att man fick känslan av att 

gästerna trängts in i ett hörn mot fönstret. För övrigt fanns inte heller här någon studiopublik.  

 

Idag finns inte direkt någon formell beteckning för ”Uppdrag gransknings” programformat, 

antagligen eftersom detta ännu är så nytt. Genomgående i uppsatsen har jag passande nog dock 

valt att kalla det för granskande program. När det gäller den målgrupp programmet vände sig till, 

framkom ingenting annat i ”Uppdrag gransknings” offentliggjorda riktlinjer än att man arbetar 

för ”att kunna ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor i det 

demokratiska samhället”, och att det ”i vissa situationer där stort allmänintresse föreligger kan 

vara motiverat att göra avsteg från dessa riktlinjer”. Den målgrupp ”Uppdrag granskning” vände 

sig till var enligt min tolkning alltså precis som ”Argument” ”hela tittarskaran”. Det vill säga,  

i själva verket hade inte heller ”Uppdrag granskning” någon klart definierad målgrupp. 

 

Efter varje reportage brukar ”Uppdrag granskning” som nämnts avslutas med en kort debatt.  

I det här avsnittet hade kommunikationsdirektören Raymond Mankowitz från McDonald’s, 

Nordenchefen Stefan Eriksson från Burger King och vd:n Richard Bergfors från Max bjudits in. 

Dessa tilldelades naturligt i situationen således varsin ansvarsroll. Uppenbart var ju att de hade 

kommit dit för att förklara sig. 

Strax efter reportaget fick de tre företagsledarna sedan två minuter till en första kommentar. 

Därefter sändes även ett kort reportage som visade vad som hade hänt efter själva avslöjandet, 

och sedan utnyttjade Josefsson de resterande fem minuterna till att ställa sina gäster mot väggen. 

 

 

 

                                                 
58Uppdrag Granskning, avsnitt ”It’s not my business 23/10” (071023) 
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=948025 SVT (071214) 
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Steg 2: Argumentationen 
”Uppdrag granskning” visade sig snarare tillhöra den genre som man kallar för genus judiciale. 

Detta är en juridisk typ av tal som har sitt ursprung i rättsprocesser, men som även är tillämpbar 

på andra områden. Precis som i det politiska talet handlar rättstalet om att få publiken att ta 

ställning för eller emot i en viss fråga, men då innefattar det främst frågor som rör det förflutna.  

I det här specifika fallet tillhörde medietexten den typ av rättstal som brukar kallas försvarstal.59  

 

Raymond Mankowitz skulle kunna beskrivas som en man i 30-40-årsåldern och hans yrke var 

kommunikationsdirektör på svenska McDonald’s. På sätt och vis skulle man kunna säga att hans 

tes var att ledningen för McDonald’s hade varit helt ovetande om de utländska nattstädarna och 

att den i annat fall aldrig hade accepterat detta. 

 När det gällde Mankowitz utseende var han relativt strikt klädd, med en svart, stilren kavaj och 

en ljusblå skjorta. Dessutom bar han till det ett par svarta glasögon med en ganska modern touch. 

 Richard Bergfors skulle i sin tur kunna beskrivas som en något yngre man och hans yrke var vd 

på svenska Max. Vad som bör nämnas är att han till skillnad från de andra kontaktades på telefon 

i reportaget och då var ytterst ovillig att asvlöja vilket städbolag Max anlitade. Bergfors verkade 

enligt min mening därför uppenbart obesvärad under hela diskussionen, men valde ändå att driva 

samma tes som Mankowitz, fast för svenska Max. När det gällde Bergfors utseende var för övrigt 

även han strikt klädd, i svart kavaj och en vit skjorta.  

 Stefan Eriksson såg i mina ögon dock något äldre ut än de andra och hans yrke var Nordenchef 

på Burger King. Här bör nämnas att en av hans restaurangchefer filmades med dold kamera och 

att hennes ganska klumpiga uttalande sedan fick ge namn åt hela reportaget: - It’s not my buisness! 

Precis som de andra valde dock även Eriksson att bedriva samma tes å Burger Kings vägnar. 

Utseendemässigt var dessutom även Eriksson klädd i en svart kavaj och en ljusblå skjorta.  

 

I det här fallet hade alla de tre gästerna samma tes, som alla var formulerade som ett påstående. 

Intressant var att alla verkade överdrivet samstämmiga, trots att de är varandras konkurrenter. 

Enligt min mening skulle de ju lika gärna ha kunnat skylla på varandra. Förmodligen hade 

relationerna sinsemellan exempelvis sett helt annorlunda ut om de inte hade haft samma roller.  

                                                 
59 Renberg. B, 2007:17-18. 
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Steg 3: Argumentationsmedlen 
Mankowitz huvudargument var att McDonald’s är en stor kedja och att det därför är svårt att 

hålla koll på vilka lokala underleverantörer alla restauranger anställer. Detta argument återkom 

implicit sedan till och från under hela diskussionen.  

 När det gällde Mankowitz retoriska stilnivå lade jag framförallt märke till hur han för att 

framställa McDonald’s på ett positivt sätt kontinuerligt talade i Vi-form. Genomgående var hans 

taktik sedan att om och om igen framhäva att just det här specifika misstaget var ett undantag. 

Trots sin extrema vältalighet var hans svaghet således att han saknade bredd på sina argument.  

Vid ett tillfälle frågade Josefsson dessutom hur många av hans restauranger som haft nattstädare. 

Då var Mankowitz helt enkelt tvungen att svara och siffran var ganska hög. När Josefsson sedan 

ställde en annan direkt fråga, om Mankowitz kunde lova att de skulle ta hand om dessa städare, 

märktes det tydligt att han ”lärt sig” och gjorde då allting för att undvika att svara på frågan:  

Janne J: -  Jamen lovar du samma sak? Ja eller Nej? 

Mankowitz (McD): - Ja vi diskuterar nu, vi är måna om de här städarna, och många har redan fått  

jobb hos oss och vi kommer fortsätta att med dessa… 
Precis som Mankowitz skyllde sedan även Bergfors indirekt på de lokala restaurangerna, men 

eftersom han på grund av sitt tidigare agerande i reportaget knappt vågade uttala sig kunde jag 

heller inte finna några direkta argument. Istället stod Bergfors mest bara och höll med.  

När Mankowitz gjorde misstaget att avslöja att 30 McDonald’s hade utnyttjat sig av nattstädare, 

tog han dock plötsligt chansen för att framhäva Max som en ”bättre” restaurang: 

- I vårt fall har det här bolaget städat på fem av våra 55 restauranger… 

Anmärkningsvärt var även att Bergfors var den enda som använde sig av ett retoriskt ornament. 

Strax efter reportaget lät nämligen Josefsson gästerna ge varsin första kommentar, och då 

använde Bergfors sig av hopning (ackumulatio) som går ut på att använda flera värdeladdade ord 

tillsammans för att uppnå en viss massverkan:  

- Djupt beklagligt. Otroligt upprörande. Vi i ledningen hade absolut ingen aning om det här.  
Inte helt oväntat körde sedan även Eriksson vidare på samma taktik som sina föregångare, men 

utan att ha ett enda eget argument att lägga fram. Anmärkningsvärt var alltså att denne i nästan 

varenda kommentar stämde in i vad Mankowitz eller Bergfors tidigare redan hade sagt.  

Intressant var dessutom att Eriksson till skillnad från de andra istället talade i ”man-form”. 

Således fick jag ett intryck av att han ville undvika att associeras med sitt eget företag.   

När det gällde den retoriska utsmyckningen uppvisade Eriksson sedan ett underligt beteende, 

genom att flera gånger bara ignorera vissa frågor och plötsligt börja tala om någonting helt annat. 

Vid ett tillfälle skedde exempelvis en ganska stor missuppfattning mellan honom och Josefsson, 

men istället för att reda ut det bytte Eriksson plötsligt samtalsämne.  
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Nästa punkt handlade om att studera sändarnas kroppsspråk.  

Många politiker tränas för att medvetet och ständigt kunna behålla ordet med hjälp av rösten.60 

Den som gav starkast intryck var Mankowitz då han talade med en maskulin och stadig röst, utan 

att vare sig hämta andan eller pausa för punkt och ny mening. Intressant var dessutom att hans 

utpräglade stockholms-dialekt fick honom att låta mer professionell än de andra. När det gällde 

ansiktsmimiken var dock Mankowitz relativt stilla. Vid ett enda tillfälle kastade han en snabb blick 

in i kameran, men för övrigt behöll han en stadig ögonkontakt med Josefsson. På samma säkra 

sätt stod han dessutom stilla med händerna knutna på bordet, med rak rygg och med benen isär.  

Bergfors hade i sin tur en mycket ljusare och tunnare röst. Därför fick jag automatiskt intrycket 

av att han var mycket osäkrare än Mankowitz. Dessutom använde Bergfors en mer livfull mimik 

som avslöjade mer än vad han förmodligen var medveten om. Till skillnad från Mankowitz hade 

han dessutom en mer hopsjunken kroppshållning och eftersom han samtidigt stod och vägde sin 

tyngd på ena benet såg han inte lika defensiv ut som Mankowitz, utan snarare mer nonchalant. 

Det jag särskilt reagerade på när det gällde Eriksson var nästan direkt hans västsvenska dialekt.  

Därefter fastnade jag dock vid Erikssons ansiktsmimik som gav ett oerhört nervöst intryck. 

Blicken var flackande och dessutom blinkade han oupphörligen i ögonkontakten med Josefsson. 

Flera gånger suckade han även, harklade sig eller drog efter andan mitt i sina egna meningar. 

Överlag stod han dessutom still med händerna på bordet när de andra talade, men så fort han 

blev tilltalad började han skruva på sig och gunga lite lätt med överkroppen. 

 

Överlag kan man sedan säga att såväl Mankowitz, Bergfors som Eriksson använde samma 

retoriska strategier. I alla fall när det handlade om att förstärka sitt pathos (förmågan att beröra). 

Eftersom alla tre hade samma rollfunktion och utgick från samma tes är det enligt min mening 

inte heller så konstigt. Och det alla tre gjorde då var att vädja till publikens förståelse för deras 

oförmögenhet att ingripa i situationen. 

 Den som föreföll vara som mest övertygande och trovärdig var dock Mankowitz. Inte bara 

upptog han större delen av debatten då han spontant besvarade Josefssons alla påhopp, utan han 

var dessutom den som var mest vältalig samtidigt som han hade ett säkert och fast kroppspråk. 

Under upprepade tillfällen kunde de andra således inte göra så mycket annat än att instämma och 

därmed förstärktes samtidigt intrycket av att de själva inte hade någonting att komma med. 

Intressant var alltså att de andras osäkerhet förstärktes avsevärt i kontrast till Mankowitz säkerhet. 

                                                 
60 Håkansson. G, Yla som vargar, tala som folk, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, 1995:43.  
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Del 4 – SLUTDISKUSSION 
Så vad kan man avslutningsvis egentligen säga om de olika resultaten av min komparativa analys?  

I uppsatsen fjärde och sista del ska jag först diskutera betydelserna av mina slutgiltiga resultat.  

Därefter ska jag utifrån dessa betydelser försöka besvara min specifika frågeställning och 

avslutningvis även återanknyta till Habermas teori om den representativa offentligheten. 

Resultaten 
Min första iakttagelse var skillnaden i sändningstid mellan ”Argument” och ”Uppdrag granskning”. 

I Sverige bestäms primetime (det vill säga bästa sändningstid) både av människornas sociala vanor 

och av TV-bolagens programsättning, och infaller mellan klockan 19.30 och 22.00.61 Det faktum 

att ”Argument” sändes så sent medan ”Uppdrag granskning” sändes under bästa sändningstid 

skulle alltså precis som jag tidigare diskuterade, kunna tolkas som att det granskande programmet 

i regel uppfattas som mer underhållande än debattprogrammet.  

 

En skillnad som kanske är ännu intressantare att studera i relation till min frågeställning är dock 

skillnaden mellan inspelningsförhållanden. Som jag nämnde tidigare, skulle man till exempel kunna 

tänka sig att politiker och företagsledare borde ges mer frihet i det förstnämnda programmet, 

eftersom det sistnämnda programmet syftar just till att granska politiker och företagsledare. Och 

precis så tolkade jag också resultaten. I båda fallen var tv-studierna ganska små vilket gav känslan 

av att producenterna försökt skapa en så intim och pressad situation som möjligt där publiken i 

tv-sofforna skulle känna sig så delaktiga som möjligt. Ofta kan placeringen kring bord dessutom 

indikera en viss maktställning. Vid sammanträden tar ordföranden vanligen plats vid bordets 

kortsida eller mitt på långsidan.62 Intressant var därmed att ”Argument” tydligt hade riggat en 

klassisk debattsituation, medan ”Uppdrag granskning” hade riggat en klassisk förhörssituation. I 

”Argument” placerades de två politikerna öga mot öga på varsin kortsida av studiobordet, medan 

programledaren placerades just i mitten på långsidan. Men i ”Uppdrag granskning” ställdes istället 

de tre ”anklagade” företagsledarna upp på rad i ett hörn, medan Josefsson effektivt kunde agera 

åklagare från ena kortsidan av studiobordet. Det tycker jag visar att gästerna i debattprogrammet 

medvetet gavs utrymme för att presentera sig själva, medan gästerna i det granskande 

programmet tvärtom medvetet berövades det utrymmet. Och att de tre företagsledarna hade 

tilldelats tre ansvarsroller gjorde dessutom det hela ännu tydligare.  

                                                 
61 Nationalencyklopedin, 2000. 
62 Håkansson. G, Stockholm, 1995:55.  
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Vidare visade det sig att medietexten i ”Argument” tillhörde en genre som innefattar politiska tal, 

medan medietexten i ”Uppdrag granskning” tillhörde en genre som innefattar juridiska tal. Båda 

dessa genrer kännetecknas av målet att få publiken att ta ställlning för eller emot i en viss fråga. 

Skillnaden är att man i det första fallet tar upp frågor som rör framtiden, medan man i det senare 

fallet tar upp frågor som rör det förflutna.  

 

Vad som sedan var anmärkningsvärt var att skillnaden mellan programformatens och talens 

framställningsmönster på olika sätt gjorde det enklare och svårare att identifiera sändarnas teser.  

I debattprogrammet var det enklare och där tycktes teserna dessutom vara mer utstuderade, 

medan det i det granskande programmet var svårare, då medietexten liknade en slags försvarstal. 

Det jag kom fram till då var att sändarna hade samma tes, då alla hade fått samma ansvarsroll.  

När det gällde sändarnas yttre utseende tyckte jag att likheterna var slående i självpresentationen. 

Såväl politikerna i debattprogrammet som företagsledarna i det granskande programmet var 

klädda i kavaj med uppknäppt skjorta under. Vad som var tydligt var dock hur ”Arguments” 

producenter medvetet hade ställt två olika personer mot varandra. Visserligen är en förutsättning 

för en intressant debatt två sändare med två olika åsikter, men särskilt intressant var att de var av 

motsatt kön fast i ungefär samma ålder. Då fick jag dessutom intrycket av att Kornevik Jakobson 

försökte skrämma Persson med sin kvinnlighet, såväl genom sin urringning och sitt utsläppta hår, 

som genom sina smycken och sin skarpa make-up.  

 

Tittar man på sändarnas retoriska stilnivå och kroppspråk, upptäckte jag dessutom att det i båda 

programmen tydligt gick att skilja mellan sändarnas vanor att debattera och framträda offentligt.  

I ”Argument” fick jag intrycket av att Kornevik Jakobson var en mycket vanare talare än Persson. 

Och i ”Uppdrag granskning” fick jag intrycket av att Mankowitz var en mycket vanare talare än 

Bergfors och Eriksson. Orsaken till det var Kornevik Jakobsons extremt aggressiva framtoning 

och Mankowitz extrema vältalighet. Båda två hade dessutom ett väldigt självsäkert kroppspråk.  

I ”Argument” kunde Persson inte göra annat än försvara sig. Och i ”Uppdrag granskning” kunde 

Bergfors och Eriksson inte göra annat än instämma med Mankowitz.  

 

Vid en närmare granskning upptäckte jag dock att både Kornevik Jakobsen och Mankowitz 

upprepade samma argument om och om igen, fast på olika sätt. I Kornevik Jakobsons fall var 

avsaknaden av sakargument tydligast och i Mankowitz fall var avsaknaden av bredd på argument 

tydligast. Även om dessa sändares förmågor att vara trovärdiga var väldigt starka (ethos), 

försvagades således samtidigt deras förmågor att vara övertygande (logos).  
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Frågeställningen 
Så hur kunde man se att politikerna och företagsledarna med hjälp av en språklig och visuell 

retorik presenterade sig själva och sin makt i ”Argument” och ”Uppdrag granskning”? Och vilka 

var likheterna och olikheterna i den politiska självpresentationen mellan dessa program?  

 

Min slutsats är ironiskt nog, att de som pratade mest var de som egentligen hade minst att säga. 

Samtidigt var det just dessa personer som gjorde starkast intryck på mig och det skulle ju i sig 

kunna tolkas som ett tecken på en lyckad självpresentation. Med andra ord var det de som hade 

ett starkt ethos som gjorde starkast intryck på mig. Och denna förmåga att vara trovärdig bottnade 

i sin tur i en förmåga att såväl visuellt som språkligt kunna behärska den retoriska situationen – 

oavsett om deras argument var starka eller ej. Det vill säga oavsett om deras logos var svagt eller ej. 

 

Svaret på den första frågan i min frågeställning är enligt min mening således relativt tydligt:  

min slutsats är att politikerna och företagsledarna i debattprogrammet och det granskande 

programmet presenterade sig själva och sin makt genom att tillämpa olika utstuderade tekniker 

som innefattade såväl den språkliga som visuella retoriken. Och framförallt syftade de till att 

förstärka sitt ethos.  

På det språkliga planet bestod de i att försöka framhäva sig själv på ett positivt sätt, att använda 

sig av upprepningar och betoningar för att förstärka vissa saker, och att på olika sätt angripa 

motståndaren för att framställa sig själv som bättre – liksom i Kornevik Jakobsons fall.  De 

bestod också i att försöka vara så vältalig som möjligt för att ge ett gott intryck och att helt enkelt 

undvika att svara på vissa frågor – liksom i Mankowitz fall. Utöver det var en effektiv teknik 

dessutom att använda någon form av retoriskt ornament.  

På det visuella planet bestod teknikerna dels i att framhäva sig själv på ett särskilt sätt med hjälp 

av sitt utseende, dels i att understödja den språkliga retoriken med hjälp av sitt kroppspråk. 

Kornevik Jakobson presenterade sig själv och sin makt genom att framhäva sin kvinnlighet och 

genom att använda en provocerande ansiktsmimik som gav ett väldigt överlägset intryck. Och 

Mankowitz presenterade sig själv och sin makt genom att klä sig relativt strikt och formellt och 

genom att använda en fast röst utan att tveka en enda gång. 

Framförallt vill jag dock betona de olika teknikernas kapacitet att tillsammans skapa ett 

helhetsintryck av ett starkt ethos. Det vill säga, genom att kombinera dessa tekniker förstärktes 

sändarnas trovärdighet och därmed spelade det inte så stor roll om deras logos var svagt eller ej. 

Som jag inledningvis nämnde, var det ändå dessa personer som gjorde starkast intryck på mig. 

Min uppfattning är därför att det var de som verkligen lyckades presentera sig själva och sin makt. 
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Svaret på den andra frågan i min frågeställning är emellertid inte fullt lika tydligt: 

min slutsats är att det inte fanns likheter eller olikheter i den politiska självpresentationen mellan 

debattprogrammet och det granskande programmet, då självpresentationen var personbunden. 

Framförallt tyckte jag alltså att likheterna och olikheterna i den politiska självpresentationenen 

mellan debattprogrammet och det granskande programmet varierade från person till person.  

 Jämför man till exempel de två politikernas retoriska strategier i debattprogrammet kunde man 

tydligt se att Kornevik Jakobson satsade på en mer utåtagerande framtoning, medan Persson 

tydligt satsade på en mer tillbakadragen framtoning. Detta skulle visserligen kunna bero på att 

Kornevik Jakobson tilldelats en tydlig åsiktsroll, medan Persson tilldelats en tydlig ansvarsroll. 

Samtidigt fann jag ungefär samma skillnader i självpresentationen mellan de tre företagsledarna i 

det granskande programmet. Detta skulle alltså kunna bero på att de tilldelats varsin ansvarsroll. 

Men utöver det var skillnaden mellan den självsäkra politikern och den självsäkra företagsledaren, 

och skillnaden mellan den osäkra politikern och de osäkra företagsledarna minst lika tydliga. 

Kornevik Jakobsens strategi var exempelvis att framhäva sig själv och sin makt visuellt sett. Men 

Mankowitz strategi var istället att framhäva sig själv och sin makt språkligt sett. Således drog jag 

slutsatsen att likheterna och olikheterna inte hade någonting med själva programmen att göra. 

 

Däremot tyckte jag mig finna likheter och olikheter mellan den politiska självpresentationens 

förutsättningar i dessa program. Precis som jag trott och som jag har nämnt flera gånger tidigare, 

var mitt intryck att politikerna gavs mycket mer frihet att uttrycka sig själva i debattprogrammet. 

Skillnaden var då att man i debattprogrammet verkligen riggade en klassisk debattsituation, 

medan man i det granskande programmet inte gav något utrymme till någon fri diskussion alls. 

Josefsson hade uppenbarligen redan bestämt sig för vad han ville avslöja. Vid en närmare 

eftertanke skulle det ju i själva verket inte ha funnits något ”Uppdrag granskning” 

överhuvudtaget om det inte hade funnits någonting att avslöja. Och med den utgångspunkten 

borde enligt min mening, den politiska självpresentationen i detta forum försvåras avsevärt. 

Precis som jag trott, var dock samtidigt den stora fördelen med det granskande programmet 

just den den kritiska granskningen och mer konkret skillnaden i politisk självpresentation mellan 

den öppna respektive dolda kameran. Det framkom som tydligast av att Max vd Richard Bergfors 

som tidigare varit så ovillig att samarbeta i reportaget, plötsligt stod uppklädd i kavaj och skjorta 

och beklagade sig under inspelningen i TV-studion. Och det förstärkte verkligen känslan av att 

det hela bara var ett inövat skådespel.      
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Återanknytningen till Habermas 
Mitt syfte var att undersöka om man med avseende på ett debatt- och ett granskande program 

verkligen kunde påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om. 

Viktigt att upprepa är att jag utgick från ett mikroperspektiv och att mitt syfte var att undersöka om 

detta påstående var rimligt eller orimligt. Så hur kan resultaten tolkas i skenet av Habermas? 

  

Tittar vi på svaret på min första fråga tycker jag att det i relation till Habermas är fullt rimligt.  

Han menar ju att den offentliga sfären har blivit ett medium för politisk och ekonomisk påverkan 

och att medborgarna således har förvandlats till en passiv publik. Att politiker och företagsledare 

skulle tillämpa olika utstuderade tekniker för att presentera sig själva och sin makt tycker jag 

således är lika logiskt som att skådespelare tillämpar särskilda tekniker för att uppträda på teatern. 

För vad är egentligen skillnaden? Återgår vi till avsnittet ”Tidigare forskning” pekar ju alla studier 

på att såväl debattprogrammet som det granskande programmet bara skulle vara en slags 

”arrangerade offentligheter”, och på att folket skulle ha förvandlats till en publik som bara är ute 

efter att underhållas. Precis som publiken på teatern. 

I Andén-Papadopoulos studie framhäver visserligen Thompson snarare de positiva effekterna 

av TV-mediets ökade synlighet, i den mening att det samtidigt skapar en transparent offentlighet 

som lättare kan granskas. Och Habermas syfte med teorin om den representativa offentligheten 

är ju just att väcka en medvetenhet hos publiken för att skapa ett ideologikritiskt motstånd. 

Frågan är dock om det verkligen spelar någon roll om publiken ändå bara, som Postman menar, 

är ute efter att underhållas och inte längre kan skilja på verklighet och fiktion. 

 

Habermas poäng är alltså att det offentliga forumet bara syftar till att stärka den egna prestigen 

och inte till att gynna en offentlig diskussion – precis som under feodalismen. Och därmed har 

den politiska och ekonomiska eliten särskilt lyckats infiltrera TV-mediet, menar han. Detta tycker 

jag dock inte stämmer överens helt och hållet med den empiriska verklighet som jag har studerat.   

Min slutsats var att politikerna i debattprogrammet medvetet gavs utrymme för att presentera 

sig själva, medan företagsledarna i det granskande programmet tvärtom berövades det utrymmet. 

Men ändå styrde producenterna självpesentationen mer eller mindre i båda programmen genom att 

tilldela sina gäster olika roller som gav helt olika förutsättningar för självpresentationen.  

Att det offentliga forumet bara skulle syfta till att stärka den samhälleliga elitens prestige och att 

denna elit skulle ha infiltrerat de forum som jag har studerat, tycker jag alltså inte stämmer riktigt. 

Att dessa forum inte gynnade någon offentlig diskussion tycker jag däremot var tydligt, då varken 

debattprogrammet eller det granskande programmet gav allmänheten någon chans att delta.   
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Svaret på min andra fråga tycker jag emellertid också stämmer överens med Habermas teori.  

Som jag inledningvis nämnde, uttrycker Habermas aldrig specifikt att de attribut som användes av 

den medeltida, samhälleliga eliten återanvänds som presentations- och representationsmedel idag. 

Enligt min mening behöver dock vare sig fenomenet eller attributen vara tidsbundna. Samma sak 

tycker jag således även gäller självpresentationen och dess personbundenhet.  

Om man skulle kunna finna likheter och olikheter i den politiska självpresentationen mellan 

olika offentliga forum på medeltiden kan jag dock inte svara på. Men däremot är jag säker på att 

man skulle kunna finna tydliga likheter och olikheter i självpresentationen mellan olika personer. 

Kanske till och med ungefär samma likheter och olikheter som de som jag fann i min analys, 

mellan utåtagerande och tillbakadragna personer? Eller mellan personer som Kornevik Jakobson 

som satsar på att framhäva sig själv och sin makt visuellt sett, och personer som Mankowitz som 

satsar på att framhäva sig själv och sin makt språkligt sett?  

Att olika människor presenterar sig själva på olika sätt beroende på vad de är för personer är 

”common sense”, oavsett vilken tid vi lever i. Och att människor som innehar en viss makt skulle 

sträva efter att presentera sig själva och denna makt genom att förstärka sitt ethos för att 

reproducera de rådande förhållandena, tror jag också är ett tidlöst fenomen.  

 

Återgår vi dessutom återigen till avsnittet ”Tidigare forskning” visar Örnebring att Habermas – 

även om han anser att debattprogrammen bara ger sken av att erbjuda ett offentligt forum – 

hävdar att det i dessa sker ett möte mellan olika representanter för olika valda åsiktsriktningar. 

Och enligt Örnebring skiljs dessa åt av de specifika roller som producenterna tilldelar deltagarna. 

Enligt min åsikt, innebär valet av deltagare dock troligtvis också att man söker upp särskilda 

personligheter för att öka underhållningen i programmet. I ”Argument” valde man exempelvis att 

ställa en kvinna och man i samma ålder mot varandra. Det tycker jag är en indikation på att 

Habermas påstående om att debattprogrammet stämmer. Dels på grund av strävan efter att skapa 

en offentlighet i miniatyr genom att bjuda in två personer som såväl kvinnor som män kan 

identifiera sig med, dels genom strävan efter att försöka skapa ett visst spänningsförhållande 

mellan dessa och därmed öka underhållningen. Särskilt intressant var dessutom att det var 

kvinnan som i det här fallet hade tilldelats åsiktsrollen vars uppgift var att attackera motståndaren, 

medan det var mannen som hade tilldelats ansvarsrollen vars uppgift snarare var att försvara sig. 

För om detta inte är en slump tycker jag det visar att även Habermas påstående är tidlöst, då det 

pekar på en arrangerad offentlighet som har anpassat sig efter samtidens jämställdhetsideal.  

Min slutsats är således att Habermas påstående om att vi idag har en representativ offentlighet i 

debattprogrammen och de granskande programmen är fullt rimligt. Dock med vissa förbehåll.  
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Som jag tidigare nämnde finns nämligen en hel del kritik mot Habermas och hans teori och 

detta påverkar förstås även de slutsatser som jag har dragit utifrån hans resonemang.  

För det första är min slutsats att svaren på såväl min första som andra fråga är fullt rimliga i 

relation till Habermas teorier. Men problemet är att han aldrig har testat dessa teorier empiriskt, 

och att han har som metodologisk regel att sammanföra olika delar. Så hur kan han egentligen 

veta att den offentliga sfären har blivit ett medium för politisk och ekonomisk påverkan? Eller att 

den medeltida eliten använde olika attribut som presentations- och representationsmedel, eller att 

det fanns en sådan representativ offentlighet överhuvudtaget? Min slutsats är att det kan han inte. 

Och förmodligen är det därför han aldrig förklarar hur den medeltida eliten använde de olika 

attributen för att presentera och representera sig själva och sin makt, utan bara att de gjorde det. 

På sätt och vis skulle man alltså kunna tycka att alla mina slutsatser – och hela uppsatsen – 

därmed skulle falla. Men som jag ser det är det Habermas som har dragit sina slutsatser utan att ha 

några empiriska belägg och inte jag. Fördelen är tvärtom att jag både har empiriska belägg för hur 

politiker och företagsledare med hjälp av olika tekniker presenterar sig själva och sin makt, och 

för att detta faktiskt också sker. 

 

För det andra utgår Habermas från ett klassmässigt perspektiv och skriver om en annan tid. 

Men i dagens samhälle är klasskillnaderna enligt min mening, mer subtila. Dessutom har det 

kontinuerligt utvecklats nya, samtida definitioner på dessa klasser.  

Som jag nämnde tidigare i uppsatsen, lär sig elever idag dessutom redan i grundskolan att 

hantera TV:n, datorn, videon, digitalkameran och filmkameran. Den nya generationen kommer 

således utvecklas till att bli en mer kritisk publik än tidigare. Därför kanske Habermas påståenden 

om att den offentliga sfären skulle ha blivit ett medium för politisk och ekonomisk påverkan och 

att medborgarna skulle ha förvandlats till en passiv publik helt kan överbevisas inom några få år? 

 

Ytterligare kritik är att Habermas helt och hållet bortser från de nya offentligheter som växte 

fram i slutet på 1900-talet. Därför tycker jag att man i högsta grad ska ha de nya offentligheter 

som har växt fram under början på 2000-talet i åtanke. Idag poppar nya, alternativa forum upp på 

internet som svampar ur jorden, som msn, my space och facebook. Dessa blir dessutom mer och 

mer tillgängliga. Idag kan man sitta på bussen och surfa genom sin mobiltelefon.  

Den viktigaste aspekten är dock att den nya generationen skapar nya offentliga forum som den 

politiska och ekonomiska eliten stängs ute från. Utvecklingen av dessa alternativa forum ser jag 

således som ett första steg till förändring och en ökad medvetenhet.  
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Slutord 
Såhär i efterhand tycker jag att likheterna och olikheterna mellan de offentliga forum som jag 

valde att studera gav många viktiga insikter. Men med facit i hand undrar jag om det inte hade 

varit mer fruktbart att analysera två debattprogram, då det granskande programmet inte gav något 

direkt utrymme för politisk självpresentation. Därmed visade sig debattprogrammet ge mer 

innehållsrika svar, men då var den retoriska analysen emellertid ett utmärkt metodval.   

 

Orsaken till att jag valde att studera det här specifika problemområdet var att jag ville väcka en 

medvetenhet hos läsaren. Och min övergripande slutsats är att vi svenska medborgare på sätt och 

vis utsätts för en slags manipulation, då underhållningen i TV-mediet tycks ha ökat, och då den 

samhälleliga eliten verkar ha lärt sig hur den ska uppträda i detta skådespel. Frågan är om denna 

utveckling gynnar eller missgynnar den politiska självpresentationen.  

Framförallt tror jag att underhållningen gynnar självpresentationen i detta medium. Således är 

risken att den samhälleliga elitens roller i de offentliga forum som jag har studerat enbart 

förvandlas till en slags teaterroller, och att det i framtiden blir svårare att nå ut till publiken med 

reella, politiska budskap. Då skulle dessutom massmediernas uppgifter som jag nämnde 

inledningvis gå förlorade.  

 

Visserligen har jag utgått från ett mikroperspektiv och därför kan jag bara uttala mig om de 

förhållanden som gäller de enstaka program och de enstaka personer jag har studerat. Men har 

man de resurser som krävs för att göra en mer djupgående analys tycker jag att det här skulle vara 

en fråga som vore väl värd att studera på makronivå. Mitt förslag till vidare forskning skulle 

således vara att en liknande retorisk analys på en mer hethetlig nivå, det vill säga en analys av ett 

mycket större antal debattprogram.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Transkribering av Argument 
”Nattstädare 1/11” (ca 10 min långt) 

Inbjudna gäster: Maria Kornevik Jakobson, Centerpartiet, riksdagsledamot 

och Per Persson, vd för hotell och restaurangfacket 

 

Helena Wink: Ja, häromveckan avslöjade ju ”Uppdrag Granskning” vilka förhållanden som nattstädare 

på hamburgerföretagen Max, Mc Donald’s och Burger King arbetat under. Det har handlat om utländska 

gäststuderande som har jobbat sju nätter i veckan för usla löner. Hamburgerkedjorna de hävdar att de inte 

kände till de här förhållandena och de har nu också sagt upp avtalen med de här eh, städföretagen. 

Men det finns fler som borde har gjort någonting, det tycker bl a du Maria eh, Kornevik Jakobson.  

Du tycker att facket borde ha gjort någonting, vad är det de skulle de har gjort? 

 

Maria Kornevik Jakobson (C, riksdagsledamot): Facket skulle ha gjort precis det som de gör på de små 

företagen. Eh… Uppsökande verksamhet, nitiska, eh, stå utanför med sina lappar. Precis det de har gjort 

på de här små företagen som har ägts av en person och där det är en eller två som har arbetat och man har 

då kunnat mobilisera upp till 40 personer. Precis det skulle man ha gjort. 

 

HW: Per Persson från hotell och restaturanganställdas förbund – har ni ni gjort tillräckligt för de här 

människorna som har jobbat under eh, helt oacceptabla förhållandena och ibland under flera år –  

tycker du själv? 

 

Per Persson (vice ordförande hotell & restaurangfacket): Nej, vi ku… Vi kan göra mycket mer. 

Framförallt kan vi se till att de här männskorna blir medlemmar i facket, det tror jag är jätteviktigt. 

Dessutom så tror jag att det e… Asså för felet här begås av de stora företagen… hamburgerkedjorna, som 

inte har diskuterat med oss innan man tar in de här entreprenat-kedjorna. Där har de… Där har de här 

stora hamburgerkedjorna – M-max, Burger King och Mc Donalds - gjort ett lagbrott till och med. Eeeh… 

Det här visar ju egentligen bara, att vi behöver en utveckling utav arbetsrätten. Så att vi kan komma in på 

de här företagen och se det här innan det händer. För nu-h spelar man med de här män- människornas liv. 

Och de har levt under fruktansvärda omständigheter och här måste vi komma in innan… det blir på det 

här sättet. 

 

HW: Mm. Konkret asså vad tänker du dig att de skulle ha gjort? (Till Maria) 
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MKJ: Det jag tä… Jag måste bara kommentera när Per säger att-att eh… man måste utveckla arbetsrätten, 

så skulle jag önskat att han had… Att du Per hade sagt att man skulle utveckla hela systemet som då facket 

har. Asså-asså se till att-att modernisera. Se till vad ni har för metoder. Vilka proportioner.  

Eh, det hade jag tyckt… va bra…  

HW: Jomen på vilket sätt hade det… öh, den här … öh, det som du säger nu… hjälpt? (Till Maria) 

 

MKJ: Hur det hade hjälpt?? Det hade hjälpt de människorna som då är utsatta. Asså, det här finns ju en 

solidaritet i Sverige där vi tycker att mänskor ska ha det bra. Asså, mänskor som ska gå till jobbet, man ska 

ha rejäl lön, man ska ha… bra arbetsvillkor. Och det är det som vi då, vill att facket ska göra. Både 

Centerpartiet och hela Alliansen vill att facket ska göra. Men – vad jag då har sett det är ju att facket har lagt 

all sin energi på de här små företagen som är oerhört  mycket enklare. Jag,… kan va fascinerad över att det är 

över hela landet. Det är inte i en liten glesbygdsby, utan det är i hela landet, och det är under en väldigt lång 

period som det här har förekommit. Å, javisst, man kan skylla ifrån sig, men facket har ett ansvar i det här. 

 

PP: Jag tycker det är jättebra. Asså, vi vill ta på oss ett ansvar att hantera det här. Men då måste vi komma 

in i tid. Vi måste få veta att de här företagen finns i-i-i de här stora företagen. Vi måste eh-eh… Va med å 

få va… påverka från början. Å det kan vi inte göra…enligt Centerns förslag om vi inte har medlemmar på 

de här företagen – vilket vi inte hade på de här städ-entreprenörs-företagen.  

 
HW: Men öh, då vill jag fråga dig, när man tittar på Uppdrag Gransknings reportage så får man känslan av 

att en del av de som jobbar dagtid på hamburgerrestaurangerna, de träffar de här människorna, de kände 

till en del av de här förhållandena. Asså en del av de verkar ju vara era medlemmar, pratar ni inte med de? 

 

PP: Jo absolut. Men asså de här mänskorna som… enligt den… i det här TV-programmet, asså de 

människorna som jobbade natt, de var ju rädda. För det första tror jag inte ens de kunde svenska systemet. 

De var ju rädda för att få sparken. De våga’ ju inte ens va sjuka, de hamna’ ju på sjukhus för att de jobbade 

nästan ihjäl sig. Å ännu mer rädda att ta kontakt med en facklig organisation. Å eftersom de inte ens var 

medlemmar så-så-så tror jag inte ens att de hade den möjligheten. Sen håller jag med de borde kunna göra 

det. Vi har ju exempel på, där till och med… inte bara annan personal talar om för oss…. utan även gäster 

ringer och ifrågasätter om det verkligen kan va rimligt och rätt på olika sätt. Å vi har den här typen av 

förhandlingar… Om inte varje dag så, regelbundet. Nästan varje dag. I andra företag. Eeh… Det är bara 

olyckligt att det har gått såhär långt på de här stora hamburgerrestaurangerna. 

 

MKJ: Ja då måste jag ändå fråga dig igen Per då, du säger flera saker här som jag kan hålla med dig om 

fast i en annan situation. Du säger att, de var inte medlemmar och då kan inte facket göra nånting.  

Ni hittade de inte. Men använd samma sätt då. Ni hittar de här småföretagarna som har en eller två 

anställda som har bättre villkor. De hittar ni. De är inte ens en gång med facket i dem… 
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PP: Då skulle jag vilja säga att, för ett par veckor sen skickade vi ut ett brev till alla ehh…. 

snabbmatskedjor i Göteborgstrakten – hemma, hemma hos dig. Där vi sa att, vi kommer att besöka er - 

under dagtid, under kvällstid, under nattetid. Och försökte hitta tider med företagen. Å-å vi fick inga svar 

från de flesta. Vilket vi kom dit och knacka’ på dörren. Vi blev inte insläppta. För att… Ja, vad vet jag?  

På andra ställen där man har försökt ringa restaurangchefen hem å väcka honom på kvällen eller på natten. 

Då sa de: det är klart släpp in de. Sätt de i personalrummet så kanske några kommer när det är rast. Och 

där satt vå-våra representanter. I två timmar. Det kom inte en enda. Åsså gick man ut å frågade vad är det 

som händer? Ja, vi håller på å stänger å vi ska städa. Vi kan inte komma upp på ett par timmar eh-eh än.    

Och det innebär att man blir renta-, eh-eh-eftersom vi inte får komma in på restaurangen vi får inte prata 

med personalen så är det fortfarande de stora harmburgerrestaurangerna som ser till att vi inte får den 

möjligheten. Och det kommer bli ännu värre om Centern får bestämma, eftersom inte vi får agera på 

något sätt där vi inte har medlemmar.   

 
MKJ: Men – tänker du inte då på att ni måste ändra erat sätt å arbeta? Marknadsföring. Ni borde ju alltså ha 

ett sätt att arbeta som gör att jag vill gå med. Varenda förening måste ju ha ett budskap som gör att jamen 

jag vill gå med, jag vill va med! Alltså, jag har träffat sååå många företagare som är rädda för facket, som 

skriver på av rädsla. Och då är det klart jag funderar på… Tänk och fundera på hur kan ni utvecklas, hur kan 

ni hitta ett system som gör att vi kan känna oss säkra att ni gör det jobbet ni ska göra? 

 

HW: Men du Maria Kornevik Jakobson, du har ju varit oerhört fackkritisk tidigare. Asså kan man 

verkligen eh, lita på att det här är-är en-en-en så att säga verklig omsorg för de här människorna, eller tar 

du tillfället i akt nu? 

 

MKJ: Njaeee… Asså, nu… nu tror jag att du har lite  missförstått min…. Jag är inte fack.. Eh, anti-fack. 

Alltså, jag har varit (huh) till och med ombud för facket i ett jobb som jag har haft. Däremot så kan jag 

säga att jag reagerade då i Göteborg, när man är osaklig, man är otrevlig, jag har aldrig blivit så illa bemött 

överhuvudtaget. Man… D-det är så… Det är såna metoder och det är såna proportioner. Och det är klart 

att då reagerade jag för att jag trodde inte att facket kunde bete sig så som man gjorde det, i den eh, 

situationen som man då den där salladsbaren då som man alltid får stå i mitten, men, det fanns en flicka i 

eh, Kristianstad som hade en-en sån här… Sminkbutik… 

 

HW: Men hörni om man jämför med den här salladsbaren då, där hade man, där gjorde ni en blockad då 

och där hade man ändå rätt rimliga förhållanden i jämförelse med det här… Kan du känna också att ni har 

lagt krut på fel ställe? (Till Per) 
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PP: Asså vi, vi arbetar på samma sätt med alla företag. E det så att något företag betalar sämre löner, har 

sämre villkor än vad fackets kollektivavtalen är, som vi är överens med arbetsgivarna om att de ska gälla, ja 

då tycker vi att det är allvarligt oavsett om det är hundra kronor eller en krona där...   

 
MKJ: Men Per det hade inte de! Per, de hade inte det! De hade högre lön. På tio punkter hade de bättre. 

Det var en sak i försäkringen vilket hon omedelbart åtgärdade. Och DU, 40 personer står utanför när de 

hade en privat fest.  

 

PP: Så, t-t-s… Förlåt, två-två saker vill jag bara lägga in här: Tore Borgman som är en av de mest aktade 

arbetsjuristerna i Sverige. Han har konstaterat att på alla punkter hade personalen det sämre än på en 

kollektivavtalsbunden arbetsplats. Och det är så att, vi vill inte jobba med att begära skadestånd utav 

företag primärt. Vi vill va med å liksom försöka få… 

 

MKJ: ...statuera exempel känns det som! 

 

PP: …nej – hindra att det händer. Vi vill va med från början å diskutera. De här människorna ska inte 

utsättas för det här som har hänt de...  

 

MKJ: ...Fast ni var med på slutet för de fick ju lägga ner! 

 

HW: Vi fortsätter, vi fortsätter debatten efter programmet tror jag!  

Ha, en timme går fort…  
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Bilaga 2: Transkribering av Uppdrag granskning 
”Not my business 23/10”  

(reportage - 45 min och 2 min, debatt 1 – ca 2 min, debatt 2 – ca 5 min) 

Inbjudna gäster: Kommunikationsdirektören Raymond Mankowitz från svenska Mc Donald’s,  

vd:n Richard Bergfors ifrån svenska Max och Nordenchefen Stefan Eriksson ifrån Burger King. 

 

Debatt 1 

Janne J: -Ja mina herrar, vad säger ni spontant efter att ha sett reportaget? (Till alla)  

Raymond (McD): - Tycker det e… Helt oaccaptabelt. Jag är djupt upprörd över det vi har sett…  

Det e… Det e… Att det överhuvudtaget förekommer, det e… Ja, det e… Det är helt oacceptabelt.   

Janne J: Och ni hade ingen aning om det? 

Raymond (McD): - Neej, vi hade inte övergripande någon aning om detta för då hade vi agerat.   

Vi agerade så fort ni upplyste oss om detta, så agerade vi direkt när vi hörde det här för två veckor sen. 

Janne J: - Vad säger du? (Till Richard). 

Richard (Max):- Aaa, jag kan bara instämma… Djupt beklagligt. Otroligt upprörande. Å samma sak här, 

(drar efter andan) vi i ledningen hade absolut ingen aning om det här. Så fort vi fick höra det från er så eh, 

avsluta’ vi det här bolaget på samma dag faktiskt. 

Janne J: - Å Burger King? (Till Stefan). 

Stefan (BK): - Ja det e, det e bara å instämma med mina kollegor här att eh, – eller konkurrenter som de är 

– eh, sen e det ju, det e ju tråkigt att se att eh, att de utnyttjades också städarna. 

Janne J: - Men jag menar ni driver en bransch där i stort sett varenda sesamfrö är räknat på eh, bröden, va. 

Och det här har pågått i fem år. Har ni blundat? Har ni inte velat lyssna? Ni hade ju, hade ju kunnat prata 

med städarna så hade ni fått reda på… 
Raymond (McD): - Neej, vi har inte blundat å-å… Återigen det är beklagligt att detta har kunnat hålla på 

så länge i det här fallet för Mc Donald’s del så har det varit lokala upphandlingar och vi har inte haft någon 

övergripande, gemensam bild över det som har hänt.  

Janne J: - Mm? (Till Stefan) 

Stefan (BK): - Jaa, det e… D-det e ju som så att… (sväljer) Det e svårt att ha koll på alla leverantörerna. 

Eh… Sen är det väl som så att man gör upp avtal, eh… Man går igenom grejerna, man gör kontroller å eh, 

så utgår man ifrån att, att det flyter på att det funkar, men efter att ha sett det här reportaget så ifrågasätter 

man eh, hur… Hur det här städbolaget har kunnat fortsätta fungera. 

Janne J: - Våran fråga är också hu-hur… Öh, då ställer vi oss frågan hu-hur ni har kunnat missa det här 

under såhär många år? Jag menar ni har ju koll på allt annat. Vi ska titta lite närmre på vad som hände de 

här allra senaste veckorna när ni fick reda på att ”Uppdrag Granskning” tittade på de här frågorna. 
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Debatt 2 

Janne J: - Jaa, asså det här ger ju bilden mer av att ni försöker parera media i det här fallet av   

”Uppdrag Granskning” och inte ta nåt egentligt ansvar. (Till alla)  

Raymond (McD): - Joo, vi ville absolut ta ansvar så fort vi fick den information som vi såg väldigt 

allvarligt på ifrån början, så vi… Vi sa då upp avtalen och inledde då en utredning. Efter den utredningen 

så visade det sig också att den information ni hade gett oss, att det överensstämde med det vi såg och då sa 

vi upp avtalen omedelbart efter att vi hade en välförhandlat med facket. 

Janne J: - Men asså, för att det här ska kunna fungera i Sverige, det här förvånar säkerligen många –  

man fö-för ju tankarna till det forna öststaterna eller Indien eller nånting, nu är det mitt inne i Sverige –  

det e ju att eeh, ungefär som man säg… som man hör folk säga här – era chefer alltså – it’s not my business. 

Och det e  ju samma sak som å blunda.  

Raymond (McD): - Men det e vårt, det e vårt ansvar att göra allt vi kan för att vi ska ha seriösa 

underleverantörer, eller städ…i det här fallet städföretag. Och vi har inte lyckats med det. 

Janne J: - Nä men asså, när jag kommer in som kund till Mc Donald’s då ska jag ju vara säker på vad jag 

får. Ni ska ju tillförsäkra mig det. Men hur ska ni kunna göra det när ni inte vet vad som händer inne –  

i era egna restauranger? 

Raymond (McD): - Vi har bra koll på Mc Donald’s. I det här specifika fallet när vi har haft den lokala 

upphandlingen så har vi inte haft den här övegripande bilden å vi har inte känt till detta eeeh på-på den 

här nivån. Så vi har inte kunnat stanna detta för vi har inte känt till det -  när vi fick veta detta då har vi 

agerat omedelbart.  

 

Janne J: - Det är ju tydligt att din chef här från Backaplan i Göteborg kände mycket väl till, att det e sju 

dagar i veckan, sju nätter i veckan man jobbar och sånt där. Det är ju olagligt, det e, …  

Det borde väl vara självklart för er? (Till Stefan) 

Stefan (BK): - Vad som inte framgick i reportaget var att hon hade kommit till den här restaurangen och 

vart där knappt en månad. 

Janne J: - Men hon kände ju till det sa hon? 

Stefan (BK): -  Ja hon sa ju det när han berättade det för henne. Vad hon gjorde efter det samtalet det var 

att hon tog det vidare med sin distriktschef, som tog det vidare med sin franchisetagare,… Som tog det 

med eh, med det städbolaget. Och detta har ju pågått under… samtidigt som ”Uppdrag Granskning” gjort 

sin eh, sin utredning då. Så de gick igång samtidigt de här delarna  

Janne J: - Men vi har ju pratat med de som går dit, varje natt och städar å de säger ju det att eh alla de 

cheferna som har passerat förbi där har ju känt till detta.  

Stefan (BK): - Jag eh känner inte till nånting mer än det som ni har visat här. Men jag talar inte med de 

restaurangerna. Så den information jag får utav de det är att, de går på skift. De byter åt. Ehm-ehm…  

Det vill säga, de jobbar ju inte sju dagar i veckan (sväljer hårt). Ehm…  

Janne J: - Det är ju det dom säger att de gör. 
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Stefan (BK): - Alltså våran egen personal? 

Janne J: - Nej nej, alltså de här som städar. Mm. 

Stefan (BK): (suckar) - … Å e det som vilket det verkar bevisligen som det e efter att ha sett det här 

reportaget så e det ju… Det funkar inte, vi kan inte ha det på det här sättet.   

 

Janne J: - Eh, jag såg bara här i en tidningsartikel att du har vunnit ett pris för mångfald och integration 

(Till Raymond). När du hör den här eh mannen som säger att detta är inget jobb. Detta är slaveri.  

Raymond (McD): - Mm detta e oacceptabelt, det vi har sett, så e det bara å, vi har ett ansvar i branschen 

men detta är också nånstans ett samhällsproblem. Man måste ställa sig frågan också hur e detta möjligt att de 

här personerna har tvingats till denna situation så länge, å eh hela integrationsfrågan idag tror jag man 

måste byta paradigmer på, man måste se det helt annorlunda. Det är inte invandrarna som måste 

integreras i samhället, det är arbetsgivarna idag som måste integreras i det nya Sverige och man måste…  

Janne J: - D-detta låter ju bara som snack, vi har ju sett ett reportage om slaveri inne på…  

Hur många eh restauranger har det hjälpt, i Mc Donald’s i Sverige?   

Raymond (McD): - I ett trettital städer har de städat på ungefär 30 restauranger. Åt-åtta av våra 

restauranger har ju inga-inga nattstädare överhuvudtaget. Vi städar restaurangerna själva. 

 

Janne J: - Vad händer dessa människor nu som har blivit utsatta för detta? Vad gör ni med de?  

Vad säger ni till de? Får de jobba kvar? Får de jobba under anständiga förhållanden eller vad gör ni? 

(Till alla). 

Raymond (McD): - Vi har haft en dialog med väldigt många och redan nu så är det väldigt många som har 

fått jobb på Mc Donald’s. De har erbjudits jobb på Mc Donald’s och jag vet att, flera av de här 

franchiseföretagarna också har en dialog med andra av de här städarna för att diskutera möjligheten att 

jobba hos oss, och vi söker  - vi har inte fått tag i alla – men vi söker flera personer och jag hoppas att 

mina kollegor kan göra detsamma så att vi kan hjälpa dem!  

 

Janne J: - Ka-ka-kan ni nu stå här i TV och garantera att ni nu tar hand om de här hundratals människor 

som ni har utnyttjat som slavarbetare? Kan ni det? (Till alla) 

(Tystnad) 

Stefan (BK): - D-diskussionen pågår ju internt, asså den körde ju igång direkt när vi fick reda på detta. F 

ör det e ju… (sväljer)… En sak e ju att avsluta ett avtal, det en sak. Men sen vad händer med personalen, 

som har varit på detta bolaget. Den diskussionen pågår nu internt. 

Janne J: - Jomen pågår? Ha-har ni hjärta, alltså har ni samvete att kasta ut en enda utav de här – nu?  

För då e det ju fortfarande just tecken på att de är just – slavar. Det e ju så man gör med människor som 

inte har några rättigheter. 

Richard (Max): - Mm, absolut. I vårt fall har det här bolaget städat på fem av våra 55 restauranger. 

Vill de här medarbetarna ha jobb hos oss så är det mycket välkomna att få det också, eh som... 
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Janne J: - E det så det e garanti? Vill de ha jobb så kommer de å får det?  

Under anständiga, lagliga förhållanden? 

Richard (Max): - Absolut. 

Janne J: - E det ett löfte från alla tre? 

Raymond (McD): - Ja, vi har redan anställt flertalet av de här… 
Janne J: -  Jamen lovar du samma sak? Ja eller Nej? 

Raymond (McD): - Ja vi diskuterar nu, vi är måna om de här städarna, och många har redan fått jobb hos 

oss och vi kommer fortsätta att med dessa. 

Stefan (BK): - Ja, det är samma här, vi sitter i samma situation. 

Raymond (McD): -… och de vi inte har fått tag i hoppas vi kunna kontakta, för vi har inte 

kontaktuppgifter till alla de här.   

Janne J: -  Tack så mycket alla för att ni kom… Och jag ska också säga det att ni kan gå in på våran 

hemsida och chatta med våra reportrar Pelle Westman och Magnus Svenungson.  
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Bilaga 3: Min retoriska analysmodell (lathund) 
 
Steg 1: Kontexten  

• Sändningsförhållanden.  

* Sändningstid 

* Tidpunkt    

* Inspelningsförhållanden 

* TV-studion  

• Programbeskrivning.  

* Programformat  

* Målgrupp    

• Rollbeskrivning.  

 
Steg 2: Argumentationen  

• Retorisk genre. 

• Sändarbeskrivning.   

*Kön, ålder, yrke  

* Huvudtes  

* Apparition  

 
Steg 3: Argumentationsmedlen  

• Argumentationsbeskrivning. 

* Argument  

* Retorisk stilnivå  

-Självhävdelse? 

-Retorisk utsmyckning? 

• Kroppspråk.  

- Rösten (taltempo, ljudnivå, tonhöjd, artikulation). 

- Ansiktets mimik (ögon, ögonbryn, munregion). 

- Gester (handrörelser). 

- Kroppshållning.  

 

• Retoriska strategier.  

* Språkligt retoriska strategier (ethos, logos, pathos). 

* Visuella retoriska strategier (ethos, logos, pathos).  


