


Abstract 

 

Författare:  Ida Fridvall och Sabina Söderberg 

Handledare: Matts Halmerius 

Titel:  Den politiska journalistiken 

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap 

År:  2007 

Syfte: Vi vill undersöka hur människor från olika samhällsgrupper resonerar kring politisk 

journalistik. 

Metod: Metodologin vi har använt oss av är receptionsstudier, och har valt att använda oss 

metoden gruppintervjuer för att få en diskussion kring frågorna vi ställde.  

Slutsatser: De intervjuade uppvisade stort förtroende för politisk journalistik och uttryckte 

exempelvis stor uppskattning för rapportering kring så kallade ”politiska skandaler”.   

Nyckelord: Politisk journalistik, ’skandaler’, förtroende 
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1. Inledning 

I den gångna höstens politiska journalistik har olika ”skandaler” kring regeringsgruppen 

hamnat långt fram i fokus. Ett exempel är den så kallade ”Schenströmsaffären” som handlade 

om att Ulrika Schenström som är ansvarig för landets krishantering drack sig berusad under 

tjänstetid (www.aftonbladet.se/nyheter/article1144632.ab). Utöver detta har det även under 

hösten 2007 gjorts stora rubriker i medierna om bland annat svartjobb och obetalda TV-

licenser som fått medborgaren att öppna ögonen för vad våra politiker hittar på 

(www.aftonbladet.se/nyheter/article1183579.ab). Enligt diverse undersökningar som bland 

annat Sifo har gjort har allmänhetens förtroende till politikerna minskat 

(www.aftonbladet.se/nyheter/article1154053.ab).  

 

Att det uppdagas i medierna är på grund av den flitige granskade journalisten, men vad har 

egentligen journalisten för uppdrag att rapportera om våra politiker? Vi vill undersöka 

människors uppfattning kring den politiska journalistiken. Frågan är om journalisterna har rätt 

att skriva hur mycket de vill om våra politiker även fast det kan skada deras politiska karriär. 

Svaren på den frågan är relativt självklar då det handlar om att dessa personer inom det 

politiska väsendet är huvudpersonen i vårt demokratiska land. Givetvis ska journalisterna ha 

källor som styrker att detta är korrekt information. Liksom politikerna har journalisterna ett 

ansvar gentemot allmänheten, att redovisa sådant som rör medborgarna och allmänheten men 

även för att skapa debatt i samhället.  

 

Man kan fråga sig om det krävs de inskränkningar som finns vilket Severinsson hävdar, att 

staten bör begränsa sig till att dels formulera övergripande politiska mål för mediepolitiken 

och dels formulera konkreta mål för de praktiska åtgärder som de föreslår. Nivån tycker han 

hör hemma i den allmänna samhällsdebatten, man behöver inte beskriva politiska mål för den 

mellanliggande nivån (Severinsson 1995:26-27). Journalisternas samhällsfunktion är viktig 

för att allmänheten ska kunna bli uppdaterade om vad som händer inom den politiska världen, 

men fråga är vad som anses viktigt i allmänhetens ögon. 
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2. Syfte  

Syftet är att se hur människor från olika samhällsgrupper och olika utbildnings nivåer 

förhåller sig till den politiska journalistiken och mediernas samhällsuppgift. Vi vill titta på 

likheter och skillnader mellan grupperna, exempelvis om olika nivåer av utbildning har 

betydelse för hur man resonerar kring journalistiken.  

Politikerna vill propagera för ett ansvarsfullt samhälle som de tillsynes genom medierna inte 

själva kan leva upp till och ta ansvar för. Massmediernas ansvar är att ge oss kunskap om vad 

politikerna gör och det är viktigt för oss att kunna lita på deras budskap. Vi vill ha ett pålitligt 

samhälle, men som det ser ut genom medierna så verkar inte detta kunna uppfyllas. Vi vill få 

reda på hur människor tänker för att få en mer trygg framtid och vad de tycker ska göras för 

att få en förändring.  

 

Studier har gjorts kring allmänhetens begränsade dagordning, Samuel Popkin skrev i ”The 

Reasoning Voter” – att utbildning påverkar synen på politiken. Detta betyder inte att 

välutbildade personer har mer kunskap kring ämnen som visas i medierna utan att de gärna tar 

till sig mer information. De med en bredare utbildning har en större tendens att diskutera 

frågor med sin familj och sina vänner. Deras intresse till frågorna gör att deras dagordning 

expanderas och detta är ett intressant synsätt för hur fler frågor prioriteras av allt fler 

människor i samhället (McCombs 2006:64-65). Detta är intressant för vår egen studie då vi 

vill se om det spelar stor roll huruvida olika samhällsgrupper intresserar sig för mediernas 

prioriterings frågor. Men även hur de intresserar sig för frågorna beroende på vilken sorts 

utbildning de har. 

 

3. Frågeställning  

Hur resonerar människor kring politisk journalistik och hur påverkas deras syn på politiken av 

journalistiken? 
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4. Bakgrund 

I den gångna höstens politiska journalistik har olika ”skandaler” kring regeringsgruppen 

hamnat långt fram i fokus i medierna. Detta är något som journalisterna varit duktiga att 

rapportera om.  Ett exempel är den så kallade ”Schenströmsaffären” som handlade om att 

Ulrika Schenström som är ansvarig för landets krishantering drack sig berusad under 

tjänstetid. Det har även gjorts stora rubriker i medierna om bland annat svartjobb och obetalda 

TV-licenser som fått medborgaren att öppna ögonen för vad våra politiker hittar på. Enligt 

diverse undersökningar som bland annat Sifo har gjort har väljarnas förtroende till politikerna 

minskat.  Vi vill undersöka människors uppfattning kring den politiska journalistiken. 

 

4.1. Bakgrund till det politiska händelseförloppet 

I Aftonbladet den 31 oktober 2007 visades bilder på ett festande par som pussar och kramar 

varandra. Oppositionen och politiska bedömare uttryckte besvikelse för Ulrika Schenström 

som är ansvarig för landets krishantering vid en katastrof. Riksdagsledamoten och 

försvarsberedningens Håkan Juholt ifrågasatte hennes omdöme och begärde att någon skall ta 

över krishanteringsuppgiften och uppmanade att statsministern skulle befria Ulrika 

Schenström från den arbetsuppgiften. Borgerliga politiker krävde att Reinfeldt skulle 

redovisar vem som hade jouren den aktuella kvällen då händelsen ägde rum. Det väcktes 

samtidigt oro att hennes festkväll rubbat förtroendet för den rådande regeringen. Även 

socialministern Göran Hägglund kritiserade Ulrika Schenströms restaurangbesök och tyckte 

att hennes beteende underminerade respekten för regeringens arbete. Kraven på att Reinfeldt 

skulle befria Ulrika Schenström från hennes tjänst blev allt större, men statsministern 

försvarade sin sekreterare. En vecka efter händelsen uppgav Anders Pihlblad, TV 4:s reporter 

att paret drack för cirka 900 kronor på krogen. Samma kväll framkom det i pressen att Ulrika 

Schenström tar en time-out ifrån sitt regeringsuppdrag på obestämd tid 

(www.aftonbladet.se/nyheter/article1144632.ab). I DN den 31 Oktober skrivs det att Reinfeldt 

har fortsatt förtroende för statssekreteraren Ulrika Schenström. Det enda kravet han har är att 

hon ska vara tillgänglig och kunna fatta beslut när hon är i arbete, och som han har förstått det 

kunde hon det denna kväll (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=711242). Den 1 

november redovisade Aftonbladet att Ulrika Schenström faktiskt hade jour den aktuella 

kvällen och hon fick då omedelbart avgå ifrån sin tjänst 

(www.aftonbladet.se/nyheter/article1150309.ab). DN skrev den 2 november att 

Schenströmsaffären blev en onödigt stor skandal på grund av Reinfeldts tafatthet. Han gjorde 
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inte så stor uppståndelse av skandalen vilket ledde till att statsministerns ledareegenskaper 

ifrågasattes (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=711939 ). 

 

Aftonbladet avslöjade den 4 november att även toppmoderater hade lurat staten genom att 

skattefuska i 13 år. Toppmoderaterna och äkta paret Carl och Charlotte Cederschiöld har en 

miljoninkomst. I 13 år har de anlitat svart städhjälp och lurat staten på tiotusentals kronor i 

skattepengar. Hon är EU-parlamentariker och han är regeringens förhandlingsman för 

Stockholms infrastruktur och var under många år moderaternas starke man i Stockholm. Trots 

deras miljoninkomst har paret inte betalat avgifter för tjänsterna sedan 1994 och har lurat 

staten på 27 718 kronor i skatt. Moderattopparna har betalat 80 kronor i timmen svart till sin 

städhjälp. När städarna protesterade och begärde löneförhöjning, fick de inte det och övertid 

betaldes inte heller ut till dem. Paret bytte då i stället ut städhjälpen mot billigare utländsk 

arbetskraft. Paret har fortfarande svart städhjälp, men säger att de ska sluta med att betala dem 

svart och i fortsättningen betala vitt enligt regelverket. Enligt Carl Johan Swanson tar 

moderaterna mycket allvarligt på det här (www.aftonbladet.se/nyheter/article1162726.ab). 

 

Aftonbladet visar den 3 november 2007 även ett annat exempel på moderaternas 

skatteskandaler då statssekreteraren Nicola Clase som efterträdde Ulrika Schenström som 

krishanterare var i fokus. Man uppskattade att Nicola har köpt svarta byggtjänster för 68 000 

kronor Hon vill dock inte kommentera varför och säger sig göra allt för att lämna detta bakom 

sig (www.aftonbladet.se/nyheter/article1162356.ab). Till DN säger hon att det var till hennes 

sommarbostad som pengarna skulle gå. Hon sa även att det inte fanns någon ursäkt till varför 

det blev så här, men att hon nu ska ta sitt ansvar 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=711839 ). 

 

Den 2 november skrivs det i Aftonbladet att Fredrik Reinfeldt är besviken på sina 

medarbetare och han är rädd att inte kunna vinna tillbaka förtroendet hos sina väljare. Enligt 

Sifo har det gjorts undersökningar som visar hur väljarnas förtroende påverkat de angående de 

senaste händelserna. Reinfeldt har gjort allt för stoppa nergången av väljare och det har han 

lyckats med, men frågan är om han lyckas få tillbaka de han förlorat och deras förtroende. Det 

kommer i så fall att påverka nästa valomröstning 

(www.aftonbladet.se/nyheter/article1154053.ab). Aftonbladet redovisar den 6 november att 

10 av 15 moderata statssekreterare har köpt svarta tjänster vilket TT:s kartläggning visar. Det 

handlar om städhjälp, barnflicka, golvslipning och kakelsättning 
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(www.aftonbladet.se/nyheter/article1183579.ab). Den  6 november redovisade DN att enligt 

en undersökning gjord av Synovates att stödet till det Moderata partiet inte har minskat trots 

de rådande skandalerna under hösten. Men enligt Källebring vet man inte hur det kommer att 

sluta och om dessa skandaler kommer att påverka partiet på lång sikt 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=713102). 
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5. Journalistens roll i samhället 

Har journalisterna rätt att publicera vad som helst i tidningarna om politikerna? Hade vi frågat 

en journalist hade svaret säkerligen varit enkelt. Man anser att det är deras plikt att förmedla 

oss om vad som händer även om de många gånger hänger ut politikerna möjligen onödigt 

mycket.  

 

En av nyhetsmediernas viktigaste uppgift i samhället är att informera. De är en viktig länk och 

en indirekt kommunikationskanal mellan medborgarna, partierna, organisationer, 

intressegrupper, politiker och myndigheter. Deras viktigaste uppgifter är bland annat att 

informera medborgarna om vad som händer i vårt land, men även det som händer ute i 

världen. Eftersom det är ett stort nyhetsflöde så måste medierna göra ett urval av nyheterna, 

vilket ska ske med hänsyn till ”allmänhetens bästa”. (A. Halvarson, K. Lundmark & U. 

Staberg 2003:66). Journalister har som sagt i uppdrag att rapportera och förmedla ett budskap 

till allmänheten genom meddelande som de sänder ut. För att medierna ska bli ett såkallat 

öppet forum är det även deras uppgift att ställa motfrågor och visa motstridiga uppgifter. 

Varför detta är viktigt för medierna är i den linje att medierna ses som en tredje statsmakt, i 

alla fall enligt den frihetliga mediesynen (Hadenius & Weibull 2003:325).  

 

Ekström menar att ett centralt begrepp för journalistik är förtroende. Vilket förtroende har 

egentligen medborgarna för journalistiken och medierna? För att journalistiken med 

legitimitet skall kunna upprätthålla en särställning i samhället förutsätts förmodligen att 

allmänheten har ett relativt starkt förtroende för journalistiken (Ekström 1998:13-14). Elliot 

(1997) visar i en doktorsavhandling att vi inte utifrån den allmänna kritiken mot journalistiken 

kan dra slutsatsen att allmänheten helt saknar förtroende för medierna och journalistiken. En 

av slutsatserna är att förtroendet för olika mediatyper skiljer sig åt. Riksradion och Sveriges 

Television erkänns högst förtroende. Förtroendet för till exempel TV4 och kvällspressen är 

dock lägre (Ibid. s.14). Många av oss förlitar sig på det som medierna skriver och ser inte 

igenom journalisterna. De vill gärna publicera för att tjäna på de skandaler som sker genom 

att de då säljer mer.  

 

I ”Nyheter – att läsa tidningstexter” hävdar Lundgren att produktionen av nyheter fungerar 

som en fabrik. När det sker en sådan massproduktion kan journalisterna ibland ge en 

snedvriden bild av verkligheten. Alla journalister har sina egna åsikter och intressen vilket 
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också påverkar innehållet. Det är upp till läsaren själv att bedöma innehållet, men de 

vanligaste är att folk tar till sig allt utan att tänka efter om det verkligen är sant. Vi är så vana 

att förlita oss på medierna och tänker inte att det kanske är en förvrängd bild av verkligheten 

vi får. Även om vi ibland gör en självtolkning av media och istället granska och ifrågasätter 

innehållet. (Lundgren 1999:7-8). Schröder (1997) betonar att människor måste ha motivation 

att titta, annars avbryts receptionsprocessen redan innan den egentligen börjat. Det som avgör 

om man har motivation är om man uppfattar ett program som relevant och värt att titta på. 

Vad som är värt att titta på bestäms av såväl sociala och kulturella som kognitiva och 

emotionella förhållanden. TV-tittandet är en social handling genom att man interagerar med 

TV mediet (Ekström 1998:20-21). 

 

Axberger skriver att etik och moral inom den journalistiska världen är svår att definiera. 

Journalistens främsta uppgift är att publicera nyheter och det är här de flesta pressetiska 

konflikter kommer fram. Publiceringsinstinkten är svår att fullfölja utan betänkligheter och 

utan att andra värden kränks eller sätts i fara. Det blir stora problem mellan sanningskravet 

och hänsynskravet. Det är viktigt att sanningen kommer fram men journalisterna måste även 

tänka på att visa hänsyn mot de personer de skriver om. De omskriva personerna kan genom 

att de hängs ut i media bli stämplade för livet. Ärekränkningslagstiftningen ser å ena sidan till 

sanningen och å andra sidan till hänsynen (Axberger 1994:14-16). Det är här som den stora 

frågan ställs om vad som är rätt eller fel. Vad är nödvändigt för journalister att publicera 

egentligen och vad har de för nytta? Även om det inte är ovanligt att publicister anser att det 

som publiceras skall ha en samhällsuppgift så kan man fråga sig vem som avgör var gränser 

går (Ibid, s.18).  

 

Enligt Axberger har alla olika syn på vad som kan vara viktigt för allmänheten att känna till. 

Det är viktigt att pressen beter sig ansvarfullt och anständigt samt fungerar som 

informationsförmedlare och kritiskt granskande. Men det är mycket som spelar in för att det 

skall bli en bra journalistik. Axberger hävdar att det finns en indelning på fyra grupper av 

journalistiken: försiktig och bra, offensiv och bra, försiktig och dålig samt offensiv och dålig. 

Den första gruppen innebär att journalistiken är hänsynsfull och lyhörd för kritik. Den är 

etiskt oproblematisk och är mån om att inte handla fel. Den andra gruppens uppgift är att 

publicera och kritisera, men inte att döma och ta hänsyn. Den har hela tiden etiska problem 

eftersom den driver publiceringskravet så långt som de går. Den tredje gruppen är den 

försiktiga men dåliga journalistiken, den är slarvig, okunnig och inlevelselöst. Den fjärde och 
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sista gruppen är mycket dålig och opålitlig journalistik som på sätt får etiska problem (Ibid, 

s.108).  

 

Severinsson skriver, ”Om fri åsiktsbildning kan anses vara en nödvändig förutsättning för 

demokratin kan massmedier i praktiken sägas vara en nödvändighet för att en fri 

åsiktsbildning ska kunna äga rum. Det är svårt att tänka sig hur ett folkstyrelse kan existera 

och fungera utan massmedier” (Severinsson 1995:9). Det är massmedias uppgift att ge den 

information som behövs för att vi medborgare skall kunna ta ställning i samhällsfrågorna.  

 

Det är upp till oss som läsare att tolka det som står i media, men det beror mycket på hur 

media har valt att vinkla händelserna. Mediernas partiskhet spelar stor roll för oss som läsare 

(Severinsson 1995:160). De senaste händelserna inom regeringen har skapat en ganska negativ 

bild hos läsarna. Detta gynnar inte politikerna och det kan bli svårt för medborgarna att få 

tillbaka förtroendet för dem. 

 

Lundgren menar att det är journalistens uppgift att berätta händelser i verkligheten och det är 

viktigt att vara sanningsenlig, analytisk, pedagogisk och etisk i sitt berättande. Journalisten 

väljer ut en nyhetshändelse, ett perspektiv och en vinkel för att ange vad denna nyhet handlar 

om och att läsare bör ta till sig det som står (Lundgren 1999:42). Ekström skriver att en 

medieproduktion som skall ge vinst måste vara en produktion av något som är populärt. En 

aspekt av detta är att det måste uppfattas som värdefullt av tillräckligt många. Det måste 

samtidigt ha relevans. Relevansen kan vara baserad på olika förhållanden, sociala, kulturella, 

kognitiva och emotionella: att det handlar om sådant som relaterar till den potentiella tittarens 

liv, erfarenheter, värderingar och referensramar, att det påminner tittaren om något för henne 

viktigt, att man identifierar sig med till exempelvis personerna i en berättelse, att man blir 

känslomässigt berörd (Ekström 1998:21). 

 

Det som förstärker tillförlitligheten är vart tidningens nyheter kommer ifrån. Lundgren menar 

att det är nyhetens ursprung, alltså dess källa som har stor betydelse för trovärdigheten. Att 

analysera källor är viktigt både för journalisten och för läsaren, men tyvärr är de nog inte så 

många som följer det (Lundgren 1999:47). Journalister kan lätt vinkla nyheter så att de låter 

mer än vad de är och vi är lika duktiga på att tro på allt som de skriver även om de ibland låter 

osannolikt. Att vi är så naiva utnyttjar journalisterna ofta till sin egen vinnig genom att de då 

säljer mer. Ekström skriver om teori inom den inomvetenskapliga diskussionen, vilket 



 11 

innefattar läsarens makt, motstånd och kritik. Detta har sin utgångspunkt i 

receptionsprocessens karaktär av aktivt meningsskapande. Det som står på spel är sociala 

ordningar i betydelsen meningssystem, hegemoniska värderingar och ideologier. Det som står 

på spel är hur vi skall förstå, definiera och klassificera verkligheten. Kampen handlar om 

förhållandet mellan mediernas makt att skapa och reproducera sådana sociala ordningar samt 

läsarens makt att göra alternativa, varierande och oppositionella tolkningar (Ekström 

1998:57).  

 

Mediebilden kan ses både som ett forum och som en marknad. Där man talar om att medierna 

är en plats för yttrandefrihet och tryckfrihet. Tidningars mediebild ses som ett forum för 

exempelvis de politiska partierna som genom tidningar kan uttrycka sina åsikter till 

medborgarna. Men det ses även som en marknadsplats för idéer och varor som samhället kan 

intressera sig för att bland annat köpa. Publicservice är ett forum som är reglerat utifrån staten 

för att allmänheten ska få en kommunikativ kanal av ett rättfärdigt informationsflöde. Men 

om Publicservice ses som ett forum ses de kommersiella kanalerna som en marknad. Detta 

gör att publiken har ett val, de kan genom att använda sina fjärrkontroller rösta om de vill 

delta i ett forum eller i en marknad (Alasuutari 1999:90-91).  

 

Yttrandefrihet och tryckfrihet handlar om den fria debatten, i Sverige råder de båda dock 

under vissa lagar och regleringar som medierna ska följa. Dessa två är likasinnade, 

tryckfriheten är inom tidningsmediet och yttrandefriheten inom de elektroniska medierna. 

Friheten för yttrande är så att säga begränsade, de får trycka, sända och visa det som de anser 

är av intresse för allmänheten och allmänhetens rätt att veta. Men de kan även trots yttrande 

och tryckfrihetslagen bli dömda för förtal och liknande (Spelregler för press, tv, radio 

2002:4). Amnestål menar att tryckfriheten är en självklar rättighet som utvecklas i takt med att 

samhället förändras. Tryckfriheten är ingen förmån för journalisterna. Både yrket och 

samhället skulle skadas om det spred sig att dessa friheter är till för massmediernas skull. 

Offentlighetsprincipen innebär att allt offentligt tryck är tillgängliga för alla att ta del av. Men 

ibland anger sekretesslagen att en uppgift inte får lämnas ut om det är klart att någon skadas 

(Amnestål 2002:225-227).  
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6. Receptionsstudie 

Det intressanta med receptionsstudier är att genom undersökningar se hur publiken förhåller 

sig till massmedierna. Studierna kan dela in samhället i grupper som ålders-, klass- och köns 

grupper för att se om det finns likheter och olikheter dess emellan. Inom det område vi har 

valt att undersöka har vi valt att använda denna form av receptionsstudie att dela in de vi 

intervjuat i grupper. Genom denna form av receptionsstudie kan man påvisa hur de olika 

gruppernas livsstilar och vardagsliv påverkas av medierna som har tagit en allt större plats i 

samhället. 

 

Receptionsstudier använder sig mycket av de olika tillvägagångssätt och metoder, exempelvis 

intervjuer och observationer som man använder sig av inom etnografiska studier. 

Receptionsstudierna är mer inriktade på hur processen av hur allmänheten tolkar medierna. 

Medan medieetnografiska studier går in på hur det används mer praktiskt. Det man bör 

påpeka här är att etnografiska studier inte enbart gör studier inriktade på medier utan har en 

bredare forskningssyn (Hagen & Wasko 2000:8-9).  

 

Stuart Halls modell ”encoding/decoding” är den största kopplingen mellan cultural studies 

och receptionsstudier. Halls modell har som mål att teoretisera samhällsideologierna i olika 

texter, genom det sociala, ekonomiska och historiska perspektivet. Publiken som väljer att 

läsa texten kan genom avkodning acceptera den dominerande ideologin som produktionen 

domineras av. De kan även välja att vara kritiska mot den dominerande ideologin i texten 

(Ibid. s.6). Halls modell utvecklades från det tekniska i ett meddelande till att inrikta sig på 

det semiotiska i meddelandet. Tidigare hade man sett meddelanden som sändes från medierna 

som ett paket eller boll, som skickades till en mottagare som tog emot den. Det vill säga att 

man trodde att meddelandet innehöll samma betydelse när det mottogs som när det sändes. 

Men Hall hävdar att den som producerar meddelandet kodar det genom sitt budskap, när 

meddelandet sedan tas emot av publiken avkodar dem det. Med Halls modell kan man då se 

att det sända och mottagna meddelandet inte innehåller direkt samma budskap. Detta på grund 

av att mottagaren återskapar meddelandet på olika sätt (Alasuutari 1999:3). Avsändaren kodar 

sitt meddelande vilket menas med att sändaren ger det en språklig och symbolisk dräkt. Sedan 

avkodar eller tolkar mottagaren meddelandet utifrån sig själv. Men förutsättningen för att 

meddelandets budskap ska kunna överföras är att både mottagaren och sändaren har en 

gemensam kod. Det vill säga att det innehar vissa gemensamma symboler men även att de har 
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ett gemensamt språk. Det huvudsakliga är att mottagaren kan tolka och avkoda de symboler 

som visas i de sända medietexterna (Hadenius & Weibull 2003:13).  

 

Inom receptionsstudier använder man sig som tidigare nämnts ibland av en etnografisk 

inriktning. Dessa studier innehåller både receptionsstudier men även en mer genuin 

etnografisk vinkling. Meningens betydelse, i både medier och undersökningsstudier utvecklas 

genom kommunikativa repertoarer. Lättare kan man förklara det genom att: budskapet kodas 

av avsändaren som sedan tolkas av mottagaren genom den kommunikativa repertoaren. 

Avsändaren och mottagarna har inte likadana kommunikativa repertoarer och därför blir 

meddelandet och dess betydelser inte densamma hos dem båda (Alasuutari 1999:43). 

 

Hall hävdar att det finns olika sätt att avkoda ett meddelande, preferred reading, negotiated 

reading och oppositional reading. Medieproducenterna utformar sitt budskap i sina 

nyhetstexter genom samhällets dominanta ideologi, vilket är grundat i en marxistisk syn. 

Preferred reading är när publiken avkodar den dominanta ideologin precis så som 

nyhetstexten är utformad, de tror på allt som mediebolagen sänder ut. Negotiated reading är 

när publiken ser på tillexempel nyhetstexter med delvis kritisk syn. Oppositional reading 

handlar om att publiken är helt kritiska till nyhetstexterna och inser att berättelserna är en 

konstruktion av verkligheten (Ibid. s.4). 

 

Mediebegreppen är större än vad man först kan tyckas tro, det innefattar inte enbart 

medieinstitutionerna som pressen, journalistiken, radion eller televisionen. Det innefattar även 

hela sammansättandet av den sociala verkligheten. Vilket handlar om relationen inom massan 

och den personliga kommunikationen, det som binder samman människor och platser. 

Samhället och världssystemet skulle troligtvis inte kunna uppfattas och föreställas utan denna 

kommunikation. Kommunikationen är en viktig och stor del av företagens, politikens och 

allmänhetens liv vilket gör att det fungerar, och att det fungerar i en helhet (Ibid. s.86). 

Mediernas existens har blivit en vardag för offentligheten och den tas allt mer förgivet. När 

det uppdagas problem kring mediernas roll i samhället reflekterar allt fler människor kring 

dem och deras betydelse. Människor idag är uppväxt med medierna och reflekterar inte kring 

hur mycket man influeras av dess kultur. De tas även förgivet på grund av att individens 

dagliga liv är uppbyggt av rutiner som följs omedvetet kring medierna. De är som ett invant 

mönster i vardagslivet, man ser och hör men man reflekterar inte kring vad det är som man 

verkligen ser eller hör. Man reflekterar inte heller över att ens kunskap skapas och överförs 
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ifrån medierna som lägger en stor grund till ens vetskap om saker och ting (Alasuutari 

1999:86-87). 

 

Alasuutari tar som ett exempel en TV-enkät som gjordes under presidentvalet i Finland 

(1994). Där ställde man frågan till medborgarna, hur de cirkulerande mediebilderna av 

kandidaterna har påverkat dem. Det knepiga med denna fråga var att det endast var i medierna 

som kandidaterna presenterades och porträtterades. Alasuutari hävdar att genom studien 

visades det att genom medborgarnas uppfattningar fanns det två huvudtyper av 

mediebevakning i samhället, men han själv hävdar att det finns tre olika perspektiv på 

mediebevakning. Alla har vi olika inställningar till mediernas uppgift och ser på medierna 

med olika perspektiv.  

Alasuutari menar att publikens relation till medier kan ses som tre olika perspektiv. Genom 

studien ses den första mediebilden av medierna som en direkt länk ut till världen. I detta 

perspektiv ser allmänheten inte vad som visas och hörs med kritiska ögon. Utan de följer 

dagliga politiska händelser och får en övergripande bild av händelserna. Genom detta 

perspektiv menar Alasuutari att allmänheten ser medierna som ett fönster mot en objektiv 

verklighet vilket håller dem uppdaterade. Alasuutari kallar detta perspektiv för en 

länkmetafor, det är en länk mellan världen i sig och människor som lever i samhället. 

I det andra perspektivet av mediebilderna ses medierna som en mer teknisk och institutionell 

bild av verkligheten. Det involverar att medierna kan välja ut vad de vill visa av exempelvis 

presidentkandidaterna och vad de inte vill visa. Personliga intervjuer, fakta eller bara skvaller 

om deras privatliv är något av det som ofta förekommer i sådana situationer.  I denna bild av 

medierna ser man hur det kan vinklas och förvrängas, publiken är mer kritiska mot det som 

visas och hörs. Detta perspektiv kallar Alasuutari för representationsmetafor. Med det menar 

han att medierna ses mer som en representation av verkligheten än som en länk ut till världen. 

De kritiska tittarna litar inte på en enda källa, utan analyserar i stället och kolla efter flera 

källor för att se hur medierna representerar händelsen/händelserna (Alasuutari 1999:89-90).  

 

Det finns som Alasuutari hävdar även ett tredje perspektiv av mediebilder vilket är den 

individuella relationen till medierna. Hur vardagslivet påverkas av medierna och hur 

individerna själva påverkas. Det har gjorts studier kring hur människor uppfattar sin egen 

medieanvändning. Exempelvis användandet av radion i vardagslivet, radion ger oss nyheter 

och matar oss med information. Men när man lyssnar på radio har man också en tendens att 

göra något annat. Själva medieanvändandet och informationsflödet av radion kopplas inte 
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samman med att man faktiskt lyssnar på radion. Radion ses oftast som en stimulans till någon 

annan form av aktivitet (Alasuutari 1999:92-93).  

Informationsflödet och påverkan ifrån televisionen kan ses utifrån som en blandning av det 

första och andra perspektiv av mediebilderna. Exempelvis kan man se utifrån den extremt 

kritiska publiken till televisionen att de ser länken ut till världen som en felaktig bild av själva 

verkligheten. De är inte kritiska till sanningen bakom informationsflödet men de tycker att 

medierna visar upp en förvrängd bild av världen. Det ses även som representationen av 

verklighetens sanning där de ser problemet utifrån att det saknas realism i tv-programmen. 

Men publiken använder televisionen som ett avkopplande komplement. Där de vill fly 

vardagens viktiga frågor, stress och ansvar till att bara koppla av. Televisionen ses som ett 

forum utifrån att det genom programmen kommer fram olika åsikter som passar olika 

människors liv och intressen. Televisionens program bör även vara reglerade efter att de ska 

ha ett moraliskt perspektiv och underliggande budskap ifrån samhällets grundvärderingar 

(Ibid. s.96-97, 99). 
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7. Teorier 

Vi har valt att utgå ifrån dagordningsteorin och kultivationsteorin för att kunna komplettera 

vår receptionsstudie kring journalistens roll i samhället. Hur allmänheten beskådar 

verkligheten utifrån de fakta de tar till sig från medierna.  

 

7.1. Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin handlar om hur masskommunikationen bidrar till allmänhetens uppfattning 

av politik, och andra offentliga angelägenheter. Hur medierna influerar allmänhetens åsikter 

kring världsbilden, hur de frågor som betraktas viktiga i medierna även blir viktiga för 

allmänhetens åsiktsbildning (McCombs 2006:97). Walter Lippmann publicerade 1922 i 

”Public Opinion” en tes som skulle bli början av det vi idag kallar dagordningsteorin. – 

Nyhetsmedierna är våra fönster ut mot den stora världen, som vi inte direkt har några 

erfarenheter ifrån. Medierna bestämmer våra kognitiva kartor över denna värld (Ibid. s.25). 

 

Synerna på mediernas makt diskuteras ofta i termer av mediernas effekter. Man har inom 

medieforskning tittat närmare på hur effekten av medierna har varit i ett historiskt perspektiv. 

Man kan dela in synen på mediepåverkan i tre perioder, allsmäktiga medier – maktlösa 

medier – och mäktiga medier. Under den allsmäktiga medieperioden ansåg man att publiken 

mer eller mindre trodde på allt som sades och trycktes. Medierna var fönstret ut till 

verkligheten och det de skrev om kunde bara vara den sanna sanningen. När denna 

medieperiod gled in i den maktlösa medieperioden menade forskaren istället att allmänheten 

inte längre hade något förtroende för medierna. De hade inte längre någon som helst makt till 

att påverka allmänheten. I nuläget ser forskningen på medierna som mäktiga. Medieforskaren 

Kent Asp kan ge en förklaring till hur mediernas makt att påverka har hamnat där den är idag. 

Asp hävdar att medierna gick från maktlösa till mäktiga på grund av minskad 

auktoritetsbundhet och att väljarrörelsen ökade under 1960-talet. Men det berodde även på att 

televisionen gjorde sig mer betydelsefull i samhället under denna period (Ibid. s.7, 10). 

 

Att medierna idag är mäktiga kan man se att individer influeras av det som exempelvis 

Aftonbladet skriver om. Men att de har även andra nyhetskanaler som de kan få information 

ifrån och vara kritisk mot det som Aftonbladet skriver om i sina artiklar.  
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McCombs och Shaw påvisade i sin artikel ”The Agenda-Setting  function of MassMedia” att 

medierna har en relativt stor makt över om vad allmänheten tycker är viktiga frågor i 

samhället. De viktigaste frågorna för allmänheten är oftast de frågor som det har cirkulerats 

kring mest om i medierna. Frågorna handlar oftast om samhällsorienterade frågor, exempelvis 

så att allmänheten håller sig uppdaterade kring valfrågorna inom politiken. Dagordningsteorin 

handlar alltså om överföring av objekt, ifrån en dagordning till en annan dagordning.  

Första nivån av dagordningen är att medierna har en viss makt att påverka allmänheten över 

vad de tycker är viktiga frågor. Den andra nivån av dagordningen är hur allmänheten 

uppfattar de olika frågorna som rapporteras utifrån medierna (McCombs 2006:11). 

Journalisterna har en stor makt över vad de vill visa i medierna, de kan välja och sortera bort 

mycket material för att sedan strukturera upp händelserna för allmänheten. På så vis visar 

medierna upp sin syn av den allmänna dagordningen för medborgarna. Eftersom det är detta 

som syns i medierna, är det ofta så att allmänheten ser det som den verkliga sanningen. De 

frågor som är viktiga inom den medierade dagordningen blir även allt mer viktiga i den 

allmänna dagordningen för samhället (Ibid. s.24).  

 

Bernard Cohen skriver om att: ”nyhetsmedierna inte kan bestämma vad medborgarna ska 

tänka men att de är bra på att tala om för medborgarna vad de ska tänka på” (McCombs 

2006:24-25).  

Det är sant i sig, medierna kan inte bestämma över individernas tankar men de kan styra deras 

tankar i viss mån. Som nämnts tidigare kommer mycket av individernas kunskap ifrån 

medierna, och på så vis styr alltså medierna individens tankebanor. Viktiga frågor begrundas 

kring utan att reflekteras över att det faktiskt är ifrån medierna som budskapet och de aktuella 

tankarna kommer ifrån.  

 

Som vi nämnde i vårt syfte har studier gjorts kring allmänhetens begränsade dagordning, 

Samuel Popkin skrev i ”The Reasoning Voter” – att utbildning påverkar synen på politiken. 

Det handlar inte om att de som utbildar sig får en djupare kunskap kring ämnet utan att de får 

fler perspektiv på samhället. De har en tendens att läsa fler tidningar och de diskuterar viktiga 

samhällsfrågor med sina familjer, med sina vänner och även med sina kollegor. Genom 

utbildning får de möjligen en större inblick i hur samhället fungerar. Även intresset för 

politiken och hur den påverkar samhället blir möjligen större. På grund av en bredare syn tar 

allmänheten till sig fler frågor under en kortare tid, alltså frågorna avlöser varandra allt 



 18 

snabbare. Detta leder i sin tur till att den allmänna dagordningen blir en mer rörlig dagordning 

på grund av att frågorna avlöser varandra allt snabbare (McCombs 2006:64-65).  

Det spelar egentligen ingen roll om man är låg eller högutbildad man har ändå samma 

tendenser till att kunna argumentera för eller emot en viss fråga i mediernas dagordning. Men 

med utbildning ger det en viss effekt som ökar individens intresse för allt fler frågor som 

kommer upp i mediernas agenda. Detta gör att de blir mera mottagliga för ett bredare urval av 

de prioriteringsfrågorna som tas upp i mediernas dagordning (McCombs 2006:67).  

 

Dagordningsteorin har en del teorier som kompletterar den, exempelvis kultivationsteorin. 

Kultivationsteorin utgår från en långtidsgranskning av masskommunikationens kognitiva 

effekter för att undersöka hur massmedierna får publiken att prioritera vissa perspektiv (Ibid. 

s.117).  

 

7.2. Kultivationsteorin 

Kultivationsteorin handlar om televisionens delaktighet av värden. Det kan vara enformiga, 

genomgripande och verkliga mönster av bilder och ideologier som televisionen förser tittarna 

med. Denna teori handlar alltså inte om hur publiken blir berörda av de olika ämnena som 

visas på televisionen (Shanahan 1999:4-5). Kultivationsteorin handlar inte om att göra en 

undersökning om hur samhället påverkas av de meddelanden som skickas ifrån medierna. 

Meningen är att undersöka bredare mönster mellan relationer av den sociala förbrukningen av 

mediemeddelanden och det stabila förtroendet till mediemeddelanden som byggts upp i en 

större grupp av människor. Gerbner, som är kultivationsteorins grundare, hävdar att 

kommunikationens effekter inte bör ses ur en kortsiktig syn eller utifrån beteende 

förändringar. Det borde mer ses ur långtidsprocessen i ett historiskt perspektiv och den 

dynamiska relationen mellan strukturer från de institutioner som producerar 

mediemeddelanden. Det vill säga mediesystemet och strukturen av de symboler som ligger 

inbäddade i den rådande kulturen (Ibid. s 6-7). 

 

Gerbner menar att publiken tror att samhället ser ut som det diskuteras i medierna. Om ett 

ämne eller ett problem tas upp och diskuteras i medierna kan man i det stora hela ana hur hela 

samhället ser och diskutera kring ämnet. Men även möjligen att man kan se hur samhället 

kommer att diskutera kring det. Om ett ämne inte hamnar som en debatt i televisionens forum 

kan detta bero på att medieproducenterna inte tycker att deras medieinstitution har med det 

aktuella ämnet att göra. På så vis sätter medierna sin prägel på vilka ämnen som är ”inne” 
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eller möjligen ”ute”, de kan påverka en viss frågas uppmärksamhet (Shanahan 1999:105). 

Medierna har en stor makt att kunna sålla bland vad de vill visa och vad de inte vill visa, på så 

vis får de även sin publik att bli insatta i vissa ämnen mer än andra. Om nu inte publiken 

väljer även andra informationskanaler.  

 

Kultivationsteorin är en teori om berättandets roll i samhället och inom de olika kulturer som 

råder. Samhället är uppbyggt av berättelser ur olika sorters former. Mycket av det som 

allmänheten vet och tror sig veta har de egentligen ingen direkt erfarenhet ifrån. De vet detta 

på grund av de historier som de hör (Shanahan 1999:12-13). Kultivationsteorin förutsätter att 

de sociala handlingarna är uppbyggda av möjligheten att själva kunna producera ett socialt 

meddelande. Att allmänheten själva kan föra en form av kommunikation genom 

meddelanden. Man lär sig hur man ska tolka meddelanden i olika delar, ifrån själva systemet 

som sänder ut meddelandena, exempelvis medierna (Ibid. s.33). 

 

Kultivationsteorin har att göra med hur allmänheten använder sig av berättelser för att kunna 

göra bedömningar angående samhället och världen. Historier berättas genom medierna precis 

så som i det ”riktiga” livet, det handlar om att lära sig hur världen fungerar. Att lära sig ifrån 

TV är inte direkt en större skillnad än mot att lära sig ifrån andra erfarenheter. I båda fallen 

berättas historier för att dela med sig av fakta, göra bedömningar och minnas. Men 

huvudsakligen är berättelserna och historierna en form av kommunikation som har ett syfte i 

den sociala meningen (Shanahan 1999:193-194). 

 

Dessa båda teorier kan användas i vår studie genom att det handlar om överföring och 

prioritering av de meddelanden vi får ifrån medierna. Dagordningsteorin medför att ett 

meddelande förs ifrån mediernas dagordning till individens dagordning. Kultivationsteorin 

handlar om hur individen värdesätter den information som medierna tillför till individen. De 

båda teorierna är intresserade av hur individerna använder sig av det medierna informerar de 

om. Alltså att informationen som medierna tar upp blir också individerna intresserade av på 

olika nivåer beroende på hur mottagliga de är. Detta beror om man ser på Popkins studie på 

vilken form av utbildning man har. Att informationen som medierna sänder ut intresserar till 

viss del alla individer men att det är på olika stadier som de tar till sig informationen. 
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8. Metod 

Vi använder oss av intervjuer i vår undersökning. Vi gjorde en kvalitativ undersökning för att 

få djupare och mer ingående resonemang om vad det finns för inställningar angående den 

politiska journalistikens rapportering kring regeringens skandaler.  Vi ville genom att skilja på 

intervjupersoner när de gällde bakgrund och ålder få fram uppfattningar kring journalistiken 

och om det är rätt att av journalisterna att offentliggöra så mycket om politikerna som de gör. 

Vi valde personer i 30- 50 års ålder utan eftergymnasial utbildning och personer i 30- 50 

årsåldern med eftergymnasialutbildning för att se om deras uppfattning angående ämnet skilde 

sig åt. Vi valde att bland annat att intervjua lokalvårdare och grundade detta på att personer 

med ett sådant yrke kan känna förståelse till de personerna som blivit utsatta för städjobb med 

svart arbetskraft. De personerna har kanske en mer negativ syn på regeringens beteende än 

personer som har en högre utbildning. Vi valde även elever på gymnasiet och studenter på 

högskolan mellan 16 och 23 för att även få den yngre generationens syn på det. Sammanlagt 

deltog 27 personer i vår studie och det var tre stycken i varje gruppintervju.  

 

Vi använde oss av gruppintervjuer för att på så sätt få igång en diskussion om vårt ämnesval. 

Vi arbetade hela tiden tillsammans under intervjuerna Detta underlättade för oss under 

intervjuerna då vi kunde fördela rollerna mellan varandra och turas om att vara aktiva och 

passiva lyssnare. Vi turades om att ställa frågor och anteckna svaren. Att själv ta emot all den 

information vi fick är väldigt svårt men vi kunde då avlasta det lite mer på varandra. De 

intervjuade kunde också känna att det var lättare att samtala med två personer än en då den 

intervjuade annars lätt kunde känna sig utlämnad och utsatt. Det blir en mer avslappnad 

stämning då det hela tiden finns en person till som den intervjuade kan vända sig till (Jarlbro 

2000:206). 

 

Vi använde ingen inspelningsutrustning utan antecknade istället svaren under intervjuerna. 

Därefter valde vi ut viktiga och intressanta svar. Det är lika viktigt att ställa rätt frågor som att 

välja rätt anteckningsteknik. Många föredrar att använda bandspelare i stället för att anteckna. 

Det anses vara lättare att koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor i stället för att 

skriva ner svaren. Vi tyckte däremot att det blir lättare att skriva ner svaren vi fick, då slapp vi 

lyssna igenom alla intervjuerna igen när vi skrev ut dem vilket skulle vara väldigt 

tidskrävande (Amnestål 2002:162). Vi tänkte även på att intervjusituationen kan bli stressande 

för de som vi intervjuar om vi samtidigt spelade in vad de sa. Det hade kunnat påverka 



 21 

intervjupersonerna och svaren kanske inte hade blivit så utförliga. Vi hann med att anteckna 

utan problem och skrev ner det som vi tyckte var relevant.  

 

8.1. Urval 

Vi har gjort ett urval genom att välja ut personer och dela upp dem i olika grupper. Vilket 

resulterade i grupper så som de med eftergymnasialutbildning, de utan eftergymnasial 

utbildning, samt studenter via högskola och elever på gymnasiet.   

 

Personerna som vi valde att intervjua var allt ifrån 16 till 50-årsåldern, detta för att få ett så 

brett synfält som möjligt på de vi intervjuade. Personerna hade yrken som yrkesvägledare, 

poliser, lärare, försäkringsmäklare, lokalvårdare, industriarbetare och vaktmästare. Vi valde 

att använda oss av variationsurval, vilket innebär att vi valde intervjupersoner som 

representerade olika yrkesval men även att intervjupersonerna representerade olika 

åldersstadier. Variationsurval menas med att man försöker kartlägga variationen inom en viss 

faktor (Ekström, Larsson 2000:56). För att underlätta för oss själva kategoriserade vi in dem i 

yrken, samt en viktig faktor var om de hade eftergymnasial utbildning eller inte. Vi valde 

studenter och elever beroende på vilka program de läste, men att de blev slumpmässigt 

utvalda av oss.  

 

Detta var inte så svårt då de flesta var väldigt tillmötesgående när det gällde att ställa upp på 

intervju. De studenter vi intervjuade går på högskolan där vi själva studerar och därför var det 

lätt att söka upp några som ville ställa upp på intervju. När det gällde studenter via gymnasiet 

var det svårare att få några att ställa upp på intervjuer. Vi fick tillslut tag på elever som gick 

industriprogrammet. Vi inser dock att vi kanske också borde ha sökt elever som gick 

exempelvis samhällsprogrammet eller media programmet. Detta för att vi skulle ha fått ett 

bredare synfält utifrån ett gymnasialt synsätt. Sammanlagt var det 27 personer som deltog i 

vår undersökning. Det var tre personer i varje gruppintervju vilket vi valde för att få igång en 

diskussion.  

 

Vi valde att använda oss av dessa fyra olika grupper för att få olika syn kring den 

frågeställning vi anammat. Därför valde vi att dela in grupperna i de som hade eftergymnasial 

utbildning och de som inte hade det. Vi ville ta reda på om de med eftergymnasial utbildning 

var mer informerade och insatta eller om det inte spelade någon roll om man hade en högre 

eller lägre utbildning för att vara insatt och välinformerad. Utbildning behöver inte ha något 
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med att göra med att man är mer intresserad och reflekterande kring denna fråga. Möjligen 

påverkar ens egen förförståelse hur mycket eller hur lite man reflekterar på sådana frågor.  
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9. Diskussion och analys 

I vår studie har vi mött personer som är allt ifrån 16 år och upp till 50årsåldern. Det är 

personer med en högkvalificerad utbildning, de som har jobb utan yrkeskvalificeringar, 

studenter på högskolan och elever på gymnasiet. Vi har mött de personer som har levt ett 

långt liv och som länge varit insatta i den politik som råder och länge följt politiken dagligen i 

de olika medierna. Vi har även mött personer som är unga som inte än har satt sig in i hur den 

politiska journalistiken fungerar, och hur själva politiken i samhället fungerar i det stora hela. 

Vi har mött intresserade och ointresserade personer, de som vill veta och de som inte alls bryr 

sig om vad som händer. Vi har delat in personerna i tre grupper: de som har en eftergymnasial 

utbildning, de som inte har en eftergymnasial utbildning och studenter, både på högskole- och 

på gymnasienivå. 

 

Vi tänker här redovisa vad vi har kommit fram till med vår studie. De skillnader och likheter 

mellan de olika grupper vi har intervjuat. Men även om det finns skillnad beroende på ålder, 

yrke och utbildning.  

 

9.1. Vuxna med eftergymnasial utbildning och utan eftergymnasial utbildning 

Vi kunde se relativt många likheter men även olikheter mellan de personerna som hade 

eftergymnasial utbildning och de som inte hade det. Deras syn på politikerna var ganska 

kritisk och de tyckte att det är bra att det mesta om politikerna uppdagas i medierna. Det vill 

säga att de var positiva angående den politiska journalistikens granskning som görs. De ansåg 

att förtroendet för regeringen självklart har minskat utifrån att de fått denna information från 

mediernas politiska journalistik, även om det inte skulle påverka dem själva i nästa val. Vi 

kunde se vissa tendenser till att många av dem inte röstade på Moderaterna och inte tänkte 

göra det i fortsättningen heller, vare sig med eller utan dessa skandaler. Våra intervjupersoner 

påpekade mycket vilken skillnad det var om liknande skandaler hade hänt i ett annat yrke.  

 

”Då hade de inte bara blivit omplacerade utan i stället direkt avskedade. 

Politiker anses ha väldigt hög status och kan på så sätt få en andra chans 

vilket en vanlig arbetande medborgare aldrig hade fått på samma sätt.” 

(Kvinna, 55, med eftergymnasial utbildning) 
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”Man retar sig på det direkt när man hör om skandalerna, men de 

rinner snabbt ut i sanden och man glömmer bort det”. 

  (Kvinna, 50, utan eftergymnasial utbildning)  

 

Flertalet av de med eftergymnasial utbildning var överens om att journalisterna skall 

rapportera om det som ”är väsentligt och undvika de saker som bara är bagateller och som är 

oviktiga i det stora sammanhanget”. Det finns mycket som journalisterna tar upp som inte 

kan påverka det politiska styret. Journalisterna vill ofta smutskasta politikerna för att sedan 

tjäna på det själva exempelvis med fler sålda lösnummer inom tidningsbranschen.  

 

Personerna vi intervjuade med och vissa utan eftergymnasialbakgrund påpekar att i och med 

att de är offentliga personer får de stå ut med granskningen som journalisterna gör, men att det 

givetvis finns gränser.  

 

”Politikerna är också privatpersoner med familj och barn, men de har 

dock valt ett yrke där det är svårt att lämna privatlivet utanför 

granskning av medierna”.  

  (Man, 45, utan eftergymnasial utbildning) 

 

Intervjupersonerna påpekade även att som medborgare kan man bli ganska trött på att höra 

om alla de skandaler som sker eftersom många av dem inte känns befogade i det stora hela. 

Ekström menar att det centrala begreppet för journalistik är, förtroende. Vilket förtroende har 

egentligen individen för journalistiken och medierna? För att journalistiken med legitimitet 

skall kunna upprätthålla en särställning i samhället förutsätts förmodligen att allmänheten har 

ett relativt starkt förtroende för journalistiken. Elliot (1997) visar i en doktorsavhandling att vi 

inte utifrån den allmänna kritiken mot journalistiken kan dra slutsatsen att allmänheten helt 

saknar förtroende för medierna och journalistiken (Ekström 1998:13-14). 

 

”För oss medborgare är det viktigt att få tillbaka förtroendet till politikerna 

nu när dessa skandaler har uppdagas. De måste ligga steget före och passa 

sig för att göra samma misstag igen och tänka på att de blir granskade” 

   (Man, 45, utan eftergymnasial utbildning)  
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De som inte har någon eftergymnasial utbildning hade lite olika uppfattning om det som hänt 

inom politikervärlden och journalisternas uppdrag. Å ena sidan tyckte de att journalisterna får 

skriva om vad de vill, men å andra sidan finns det de som tycker att journalister ska värna om 

politikernas privatliv för att de är trots allt mänskliga och har rätt till sitt privatliv. De ansåg 

att journalister ofta skriver om ”för mycket snaskeri” som inte har något större innehåll eller 

värde för medborgarna. De tycker att journalisterna borde lägga mer vikt på det som är viktigt 

att rapportera om och som faktiskt rör samhället. Axberger skriver att journalisterna har 

skyldighet att publicera nyheter och det är här de flesta pressetiska konflikter kommer fram. 

Publiceringsinstinkten är svår att fullfölja utan betänkligheter och utan att andra värden 

kränks eller sätts i fara. Det blir stora problem mellan sanningskravet och hänsynskravet. Det 

är viktigt att den relevanta sanningen kommer fram men journalisterna måste även tänka på 

att visa hänsyn mot de personer de skriver om. De omskrivna personerna kan genom att de 

hängs ut i media bli stämplade för livet. Ärekränkningslagstiftningen ser å ena sidan till 

sanningen och å andra sidan till hänsynen (Axberger 1994:14-16). 

 

Men i de stora hela tycker intervjupersonerna att det är bra att politikerna granskas av 

journalisterna för att medborgarna skall få en bild av dem.  

 

”Det kan överdrivas och bli värre om det inte uppdagas i medierna, det blir 

en varningsklocka både för politikerna och för allmänheten. ” 

   (Man, 50, med eftergymnasial utbildning) 

 

”Det blir mycket irritation då politikerna försöker vara för mer än oss andra 

medborgare. De lever inte som de lär så att säga.” 

(Man, 55, utan eftergymnasial utbildning) 

 

 De anser att politiker får finna sig att de blir granskade då de valt detta yrke. En del av dem 

såg det utifrån sig själva och att det gynnar deras yrke. Alltså att den ”vanliga” människan 

väljer den politik som ger mest jobb inom deras yrkeskategori. 

 

Väljarnas förtroende för politikerna tror de med eftergymnasial utbildning har påverkats 

mycket genom det som den politiska journalistiken har redovisat.  
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”Om politikerna själva inte följer de lagar och regler som finns varför ska 

då allmänheten göra det? Politikerna vill propagera för ett samhälle som de 

inte själva kan stå för.” 

   (Kvinna, 35, utan eftergymnasial utbildning) 

 

”Detta påverkar självklart allmänheten då de är förtroende valda av just 

allmänheten och sitter i regeringen för att styra Sverige till ett bättre 

demokratiskt land. Men om de själva inte lever som de lär är det klart att 

det blir en debatt om det i medierna.”  

(Kvinna, 50, med eftergymnasial utbildning) 

 

Många av de som saknade eftergymnasial utbildning tror inte att de aktuella skandalerna 

kommer att påverka väljarna inför nästa val. Det som hänt nu kommer att lägga sig och folk 

kommer att glömma bort det mesta. Skandaler är trots allt något som är en vardag för 

politikerna, att dessa skandaler har uppdagats nu är inget ovanligt när det är en ny regering 

som sitter vid makten.  

 

”När en ny regering kommer till makten är det klart att den granskas, men 

skandaler är inget nytt utan det förekommer på hög och låg nivå vilket parti 

som än sitter vid makten. Det bästa de kan göra för att få tillbaka förtroende 

till sina väljare är att jobba vidare och vinna ny tilltro.” 

(Kvinna, 50, utan eftergymnasial utbildning) 

 

”De kan ta bort de som gjort de största skandalerna och sätta dit nya 

politiker vid makten för att försöka vinna förtroendet tillbaka. Många går 

kvar trots skandalerna vilket kan medföra att förtroendet inte stärks. De får 

i framtiden passa sig från att göra fler skandaler som skapar negativa 

rubriker.” 

(Man, 55, utan eftergymnasial utbildning) 
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Vi frågade intervjupersonerna vad de anser om etik och moral, både de eftergymnasiala och 

de utan fortsatt utbildning efter gymnasiet svarade i stil med att:  

 

”Det är viktigt att man ser att man inte är själv i världen utan att man lever 

tillsammans på jorden. Att det är därför det finns regler och lagar för att 

lättare kunna styra allmänheten till vad som är rätt och fel.”  

(Man, 50, med eftergymnasial utbildning) 

 

Men det finns även kommentarer i stil med att: 

 

”Man lever efter sina egna moraliska perspektiv genom uppfostran och 

egna erfarenheter, det som är moraliskt för allmänheten är kanske skillnad 

mot journalistikens moraletik, samt politikernas.” 

(Kvinna, 35, utan eftergymnasial utbildning) 

 

 De säger även att det är viktigt med att vara ärliga, om man ser på politikerna:  

 

”Om de inte är ärliga om saker och ting kommer det till slut att uppdagas i 

medierna som granskar dem. Det blir som ringar på vattnet när politikerna 

gör fel, då kan även allmänheten känna sig berättigad till att göra 

detsamma som ”godkänts” för politikerna.” 

(Man, 54, med eftergymnasial utbildning) 

 

Det omnämns ofta i medierna om hur politiker och även andra högavlönade skattefuskar. 

Några av intervjupersonerna påpekar:  

 

”Att det är en sak om personer som lever i existensminimum fuskar. Men att 

de som tjänar så mycket pengar och som styr vårt land skattefuskar är en 

stor skandal. Politikerna styr en politik där alla ska betala skatt och att det 

är gemensamt för hela befolkningen för att få ett bra grundskydd till 

samhället.” 

(Kvinna, 50, med eftergymnasial utbildning) 
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 De frågar sig själva om detta då är rätt att så många politiker själva skattefuskar, lever dem i 

ett annat samhälle än det som de styr?  

 

Sammanfattningsvis tycker samtliga att det är bra att journalisterna granskar politikerna och 

att det är viktigt att frågorna uppdagas i medierna. Det är bra att det kommer fram för att det 

bidrar till en process både inom politikervärldens och i väljarnas tänkande. Det blir möjligen 

en tankeställare så att politikerna tänker efter innan de gör något liknande igen. Detta i och 

med att de vet att journalisterna granskar dem så pass noga som de faktiskt gör.  

 

Journalisternas främsta uppgift är att förmedla nyheter även om det ibland innebär att de 

hänger ut politikerna onödigt mycket. Det är viktigt att det som journalisterna förmedlar är 

sant så att läsarna inte får en snedvriden bild av politikerna. Journalisterna har en otrolig makt 

att kunna ge läsaren information som kanske inte alltid stämmer. För att läsarna ska få ökat 

förtroende för det som står tidningarna borde både journalisterna och läsarna granska källorna 

mer noggrant. 

 

Men det gör även att kommande politiker måste blir mer medvetna om att deras egen 

bakgrund kommer att granskas och möjligen uppdagas i medierna. Det vill säga att den bäste 

politikern för det demokratiska styret är den som har ”rent mjöl i påsen”. Att den politiska 

journalistiken uppdagar ”skandaler” bidrar även till en tankeställare för väljarna, på grund av 

att detta kan påverka deras förtroende och deras framtid.  

 

”Åtgärdas inte förtroendet kan det leda till att allmänheten i större 

utsträckning slutar att rösta och mister förtroendet helt för den nuvarande 

regeringen.” 

(Man, 55, med eftergymnasial utbildning) 

 

 

 ” I allmänhet är vi, svenska medborgare, ganska godtrogna och naiva, vi 

tror inte att politikerna gör fel på grund av att inte vi gör det. Vi tror på 

politikerna och blir därför besvikna när de bevisar motsatsen”.  

(Kvinna, 50, med eftergymnasial utbildning) 
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9.2. Studenter på gymnasie- och högskolenivå 

Mellan eleverna på gymnasiet och högskolan kan vi se en stor skillnad. Gymnasieeleverna 

visade ett ganska stort ointresse och okunskap angående både politik och journalistik. De gav 

oss inte några direkta svar om vad de tyckte eller tänkte kring ämnet utan gav oss ganska 

svävade åsikter. De hade inte sådan kunskap att de kunde gå in på djupet i svaren vilket gav 

oss en ganska liten grund att stå på vid analys av svaren.  

 

”Journalisterna ska ge oss information om större händelser, men undvika 

små saker som inte är relevanta” 

(Kvinna, 16, gymnasieelev) 

 

De tror att väljarna påverkas av det som står i medierna, men inte så pass att de skulle 

påverkas till nästa val. De säger även själva att som det ser ut nu så kommer de inte att 

påverkas när det är dags för dem att rösta.  

 

Högskolestudenterna gav däremot en helt annan bild kring ämnet. De gav mycket mer 

utförliga svar och det märktes att de var betydligt mer insatta och välinformerade i ämnet. 

Studenterna tycker att det är viktigt att medierna granskar politikerna. Politikerna skall vara 

våra förebilder och de måste veta vad som är rätt och fel. Däremot tycker de inte att de ska gå 

in för mycket på deras privatliv och familjefrågor vilket känns oväsentligt. De tror även att det 

som hänt påverkar väljarna.  

 

”De borde tänka på att de ska visa upp sina bästa och starka sidor, vi ska se 

upp till dem, men att de ger allmänheten ingen motivation att leva ett 

moraliskt liv när inte ens politikerna själva gör det.” 

(Kvinna, 20, högskolestuderande) 

 

För att få väljarna att ändra uppfattning om politikerna är det viktigt att de går ut i medierna 

och erkänner sina misstag, anser de tillfrågade.  

 

”Att de kan stå för att de gjort fel, men att de ska ändra på sig för att 

kunna skapa en bättre framtid. Det är viktigt att de övertygar oss så att 

vi kan känna ett förtroende för dem igen.” 

    (Man, 23, högskolestuderande)  
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Studenterna anser att det som kommer ut i medierna är viktigt för oss att veta. Journalisterna 

har en mening med det de skriver och det är något som väljarna bör ha vetskap om. Som vi 

förstod på dem var att de inte tidigare röstat på Moderaterna och skulle inte göra de nästa val 

heller.  

 

”Ju fler skandaler desto bättre för då slipper vi kanske att moderaterna 

styr i nästa period”. 

   (Man, 23, högskolestuderande)  

 

Vi märkte att eleverna på gymnasiet saknar intresse för politiken och bryr sig inte om det 

heller. Däremot högskolestudenterna visar ett mycket större intresse för de politiska frågorna. 

Som vi ser det kan detta bero på att de inte ligger på samma nivåutveckling mentalt. Man kan 

sätta detta samman med kultivationsteori om att de sociala handlingarna är uppbyggda av 

möjligheten att man själv ska kunna producera ett socialt meddelande (Shanahan 1999:33). 

Eleverna på gymnasiet har inte hunnit väcka sitt intresse för politik eller veta hur ett socialt 

meddelande är uppbyggt så som de studenterna på högskolan möjligen har. Det skiljer ganska 

många år på dem och det faller sig ganska naturligt att de som är i 16 till 18 årsålder inte 

lägger så stor energi på politikiska skandaler som de som är över 20 år. Men vi tar även i 

beaktandet att vi bara intervjuade elever som gick det industriella programmet. Det hade 

säkert varit skillnad om vi istället hade intervjuat elever som gått samhällsprogrammet, de är 

förmodligen mer insatta i det ämnet och hade kunnat ge mer utförliga svar.  

 

”Är inte så insatt i politikern över huvudtaget och bryr mig inte om det 

heller direkt. Hoppar ofta över den delen i tidningen”. 

   (Man, 17, gymnasieelev)   

 

Sammanfattningsvis visar det att både gymnasieeleverna och högskoleeleverna tycker att det 

är bra att journalisterna granskar politikerna.  

 

”Det är regeringen som leder vårt land och det är klart vi vill veta.” 

(Kvinna, 22, högskolestuderande) 
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 Men samtidigt är det viktigt att den politiska journalisten tar upp saker som är av det slag 

som berör väljarna.  

 

”Folket måste få en inblick i vad som händer inom den rådande 

politikervärlden. Det som nu är viktigt är att politikerna bör ta sig i 

kragen och visar allmänheten att de vet vad som är rätt och fel.”  

   (Kvinna, 20, högskolestuderande) 

 

Detta resultat kopplar vi direkt till de eftergymnasialas åsikter då även de ansåg att de är 

viktigt att journalisterna visar väljarna vad som händer inom den politiska världen.  
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10. Slutdiskussion 

Vår frågeställning löd, Hur resonerar människor kring politisk journalistik och hur påverkas 

deras syn på politiken av journalistiken? Vårt syfte med vår uppsats är att se hur människor 

påverkas av medierna vid politiska frågor. Vi har formulerat frågor som rör regeringens 

skandaler som Aftonbladet och Dagens Nyheter har rapporterat om under hösten 2007, men 

även om journalistens roll i denna debatt. Vi har intervjuat 27 personer i 30 till 50 årsåldern 

och ungdomar i 16 till 23 årsåldern. Vi har haft tre stycken i varje gruppintervju och hälften 

av dem i den äldre ålderskategorin har eftergymnasial utbildning, resten var utan 

eftergymnasial utbildning. De andra två grupperna med bara ungdomar läste hälften av dem 

på gymnasiet och hälften på högskolan. Vi ville se om personer med eftergymnasial 

utbildning till skillnad från dem som inte har det har en annan syn och intresse när det gäller 

den politiska journalistiken. Vi ville även se om åsikterna skilde sig beroende på hur gammal 

man är.   

 

Vid analys av svaren från våra intervjuer ser vi ett visst samband. Vi ville med 

gruppintervjuer få igång en diskussion mellan deltagarna. Men i de grupper vi intervjuade 

hade likvärda åsikter kring de frågor vi ställde och därför blev denna diskussion inte så 

påtaglig som vi hade hoppats på. De med eftergymnasial och utan eftergymnasial utbildning 

samt studenter på högskolan var ganska ense om att de ville få reda på det mesta inom den 

politiska världen. Detta för att kunna skapa sig en bild om vad som försiggår inom regeringen. 

Intervjupersonerna tyckte det var viktigt att journalisterna redovisar skandalerna, men 

samtidigt var de ganska trötta på all publicering politikerna får som inte är relevanta.  

 

Media är en slags fabrik som ger ut nyheter till läsare som slaviskt litar på allt som står. Även 

om inte alla medior håller mottet för trovärdighet köper läsarna tidningarna utan att tänka 

efter vad som är sant. Människan är nyfikan och är beroende av att bli uppdaterade av nyheter 

och tänker inte alltid på att granska det som står. Journalisternas kunskap om att skriva 

trovärdiga artiklar gör att vi inte reflekterar på innehållets trovärdighet. 

Deras förtroende till politikerna har minskat på grund av den politiska journalistikens 

granskning och de tycker att det krävs en omorganisation i regeringen för att få tillbaka tilliten 

igen. En del av våra intervjupersoner tog ganska hårt på de politiska skandalerna och vill att 

många av politikerna ska avgå eller omplaceras. De tycker även att de ska gå ut i medierna 
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med debatter och prata om sina misstag så det inte händer igen. En del däremot tror inte att 

det som hänt kommer att hålla i sig så länge utan att de kommer att glömmas bort.   

 

Många av våra intervjupersoner ser upp till våra politiker och känner besvikelse för det som 

hänt.  

”Vi svenskar är väldigt godtrogna och tror aldrig att någon gör fel, speciellt 

inte de högt uppsatta i vårt samhälle.” 

(Kvinna, 55, med eftergymnasial utbildning) 

 

Flertalet av våra intervjupersoner anser att en del av skandalerna som kommer fram inte tillför 

någon information som de kan dra nytta av när det gäller vilket part man ska rösta på. Saker 

som deras privatliv och liknande anser de inte har någon betydelse för deras framtida val. 

Mediernas inflytande över samhällsprocessen kommer inte att påverkas inför nästa val enligt 

de personer vi intervjuade. Många tar den här typen av journalistik relativt lätt. De kommer 

inte att påverka dem i någon större utsträckning utan det kommer att lägga sig så snart 

medierna slutat uppdatera om de aktuella fallen.  

 

Walter Lippman påstod att nyhetsmedierna är våra fönster ut till den stora världen. Det är dem 

som berättar det som vi inte har en direkt kontakt med, och på så vis bestämmer 

nyhetsmedierna hur vi bör tänka kring detta (McCombs 2006:25). Detta kan man se att idag 

har det blivit en mer kritisk syn på nyhetsmedierna, att man väger fakta mot fakta, 

nyhetsmedier mot nyhetsmedier. Man kan se en viss verkan av detta på de intervjupersoner vi 

har valt att intervjua. De blir till visst del påverkade av det som medierna skriver om 

politikerna, på så sätt att deras förtroende minskar för politikerna.  

 

De som hade en eftergymnasial bakgrund granskar de politiska skandalerna mer ur ett 

samhällskritiskt synsätt. De visar en mer negativ syn på det som hänt och vill gärna få reda på 

allt som händer inom den politiska världen än vad de med en lägre nivå av utbildning visar. 

Genom Halls encoding/decoding modell kan man se att mottagaren avkodar 

mediemeddelanden på olika vis. Det sända meddelandet och det mottagna meddelandet 

innefattar inte direkt detsamma budskap som avsändaren har menat (Alasuutari 1999:3). Man 

kan dra samband med att de grupper vi har intervjuat avkodar meddelanden på olika vis och 

på så vis är de olika insatta i ämnet som vi har diskuterat. Men det är också viktigt att påpeka 

att det även är grundat i deras intresse till den aktuella frågan. Publiken och även 
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medieorganisationerna har olika kommunikativa repertoarer vilket även det gör att man 

avkodar meddelanden på olika vis. Meddelandet blir annorlunda och även dess betydelse 

genom den kommunikativa repertoaren som sker mellan avsändare och mottagare (Alasuutari 

1999:43). De två grupperna med olika utbildningsnivåer innehar möjligen olika sorters av 

kommunikativa repertoarer och det är därför som de uppfattar informationen på olika vis. 

Men det finns även tendenser till att de har en del gemensamma koder. Där av har de många 

gemensamma uppfattningar och inställningar till vissa av frågorna kring den politiska 

journalistiken. Exempel är att de bägge grupperna vill ha samma förutsättningar, det vill säga 

att det ska vara jämställt mellan könen vid exempelvis vid löneavtal.  

 

 Man kan även dra ett samband med att de som hade eftergymnasial utbildning visar ett större 

intresse och har ett bredare synsätt till ämnet. De är mer insatta på grund av det är lättare för 

dem av att sätta sig in i den politiska världen, då de är mer på samma nivå genom sin 

utbildningsnivå. Detta kan man relatera till den studie som Samuel Popkin gjort, att utbildning 

breddar ditt synsätt för det som handlar om demokratin. Eftersom vår studie handlar om hur 

människor i allmänhet påverkas av journalismens uttalande om politiker har vi dragit 

samband med det han skrev i sin artikel ”The reasoning Voter”. McCombs tar upp Popkins 

studier i sin bok ”Makten över dagordningen”. Det handlar om att genom utbildningen 

breddar man sitt synsätt. Det handlar inte om att de utan eftergymnasial utbildning har ett 

”fel” synsätt utan om att högutbildade genom sina kunskaper kan se det och ta till sig det på 

ett bredare vis. De har en tendens att diskutera kring frågor med familj, vänner och kollegor. 

Detta gör i sin tur att de får en större kunskap. Högutbildade läser tidningar mer och oftast ser 

de det de läser med mer kritiska ögon (McCombs 2006:64-65). Detta har vi själva sett genom 

att de som hade en bredare utbildning kunde förklara och prata mer på djupet kring de frågor 

vi ställde. Det spelar inte någon roll vilken nivå av utbildning man har, man har fortfarande 

samma förmåga att kunna sålla och kunna argumentera för och emot vad de läser, ser och hör. 

Det kan även vara så att de som är högre utbildade förstår och relaterar till sin utbildning mer 

än vad de med utan eftergymnasial utbildning kan göra. Detta beror på att utbildning ökar 

intresset för nyhetsmedier hos enskilda personer (McCombs 2006:67). Det kan även vara så 

att de som är högre utbildade förstår och relaterar till sin utbildning mer än vad de som inte 

hade en eftergymnasial utbildning kan göra. Vi hävdar dock inte att de utan eftergymnasial 

utbildning skulle vara mindre insatta i det som händer och sker kring dem men att de med 

eftergymnasial utbildning möjligen ger sig in mer på djupet kring frågorna och diskuterar 

kring ämnena mera.  
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Sammanfattningsvis gav vår uppsats en ganska klar bild av hur de tillfrågade reagerar vid 

politiska frågor. De vill få reda på vad som händer även om det kan skada politikernas karriär. 

Medierna skapar en bild av våra politiker som kommer att prägla deras framtid inför nästa val. 

De skillnader det blev mellan de som hade eftergymnasial utbildning och de som inte hade en 

eftergymnasial utbildning var att de med en vidareutbildning hade en mer kritisk syn 

angående de politiska skandalerna.  

 

Intervjupersonernas syn på journalistiken är å ena sidan positiv, i den bemärkelse att det är 

viktigt att de granskar och informerar väljarna kring aktuella frågor som berör dem. Å andra 

sidan är de negativa till hur vissa ämnen presenteras i medierna. Så som att politikerna får för 

stort utrymme när det gäller små saker som egentligen inte rör väljarna. Den politiska 

journalistiken påverkar till en viss del väljarnas syn på regeringen på grund av hur den 

framställs. När medierna påvisar att politikerna själva inte lever som de lär påverkar det 

väljarnas syn till det negativa. Vilket också våra intervjupersoner påpekar i de olika 

grupperna. Detta kan man även dra samband till dagordningsteorin, där mediernas dagordning 

överförs till individens dagordning. Om då medierna har en negativ inställning till politikerna 

i sin dagordning har det tendens till att individens dagordning influeras och också blir negativt 

inställd till politikerna. 

 

Genom intervjuer med de olika grupperna kunde vi även se att åldern spelade roll huruvida 

insatta man är kring den politiska journalistikens påverkan på väljarna. Skillnaden visades 

störst mellan de elever på gymnasiet och de studenter på högskolan som vi intervjuade. Elever 

på gymnasiet visade inget stort intresse för journalistikens uppdrag och uppgift gentemot hur 

viktig deras rapportering kring regeringen var. Studenter på högskolan visade däremot ett 

större intresse och var mer villiga att diskutera kring den politiska journalistikens uppdrag.  

 

De personer som intervjuades visade å ena sidan ett förtroende till journalistiken men å andra 

sidan var de kritiska till mycket av hur medierna rapporterar kring politikerna. De visade att 

de vill tro på det som rapporteras men att emellanåt blir även de mättade av all information 

som cirkulerar kring detta i medierna. De påvisade även en viss undran kring huruvida 

sanningsenligt och relevant de olika rapporteringarna faktiskt är för allmänheten. Med detta 

kan man dra ett visst samband till kultivationsteorin om hur individen värdesätter 

informationen som kommer ifrån medierna.  
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Diskussion kring Popkins teorier: 

Tidigare studier som gjorts kring allmänhetens begränsade dagordning var av, Samuel Popkin 

som skrev i ”The Reasoning Voter” – att utbildning påverkar synen på politiken. Detta menas 

dock inte med att välutbildade personer har mer kunskap kring ämnen som visas i medierna 

utan att dem gärna ta till sig mer information. De med en bredare utbildning har en större 

tendens att diskutera frågor med sin familj och sina vänner. Deras intresse till frågorna gör att 

deras dagordning expanderas och detta är ett intressant synsätt för hur fler frågor prioriteras 

av allmänheten (McCombs 2006:64-65). Detta är intressant för vår egen studie då vi vill se 

om det spelar stor roll huruvida individer intresserar sig för mediernas prioriterings frågor. 

Men även hur de intresserar sig för frågorna beroende på vilken sorts utbildning de har. Det 

som vi tyckte kom fram ganska tydligt i vår undersökning var att detta inte spelade någon roll. 

Utifrån de svaren vi fick från våra frågor visade de klart och tydligt att detta inte hade 

betydelse. Både de med eftergymnasial och de utan hade ungefär samma uppfattning och 

värderingar om de skandaler som uppdagats i medierna. Vi anser utifrån dessa svar att 

Popkins teorier inte riktigt stämmer in på vårat resultat. Det tycker vi var en mycket intressant 

aspekt då Popkins resonemang inte riktigt var vad vi kom fram till.  

 

Men man kan även se att beroende på vad man har för utbildning så tar man till sig 

informationen på olika vis, och man diskutera det på olika vis genom den språkbank man har. 

Att de med eftergymnasial utbildning kunde diskutera det med andra termer än vad de utan 

eftergymnasial utbildning gjorde. Man kan se samma tendens mellan de som studerade på 

högskolenivå och de på gymnasiet, att de använde sig av olika termer när de uttryckte sig om 

det aktuella ämnet.  

 

Man kan dela upp dessa fyra grupper, de med eftergymnasial utbildning, de utan 

eftergymnasial utbildning, högskolestuderande och gymnasieelever, i två grupper. De med 

eftergymnasial utbildning, de utan och högskolestuderande i en grupp som hade en större 

vetskap om politik och de var mer intresserade av att diskutera detta. Medan gymnasieelever 

var i en grupp för sig själv, där de inte direkt var intresserade eller införstådda i ämnet. Med 

dessa två grupper kan man dra samband med Popkins studie att det visst skiljer sig, men att 

det kanske i själva verket handlar dels om utbildning och dels om livserfarenhet om man är 

intresserad av dessa frågor eller inte. Att de som har en eftergymnasial utbildning samt de 

som i nuläget utbildar sig är mer införstådda i ämnet. De utan eftergymnasial utbildning är i 
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medelåldern och har mer livserfarenhet, därför blir även de mer införstådda i det aktuella 

ämnet som diskuterats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Referenser 

Böcker 

Alasuutari P. (1999) Rethinking the media audience. SAGE. 

 
Amnestål P. (2002) Så arbetar en journalist. Liber Stockholm. 
 

Axberger H-G. (1994) Press etik. Juristförlaget. 
 

Bexell G. (1995) Svensk moralpolitik. Lund University press. 
 

Ekström M & Larsson L (red.) (2000) Metoder i Kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur. 

Lund. 

 

Ekström M. (1998) Vad är det som står på spel? Högskolan i Örebro, Repro. 

 

Hadenius S & Weibull L. (2003). Massmedier. Åttonde upplagan. Albert Bonniers Förlag. 

 

Hagen I & Wasko J. (2000) Consuming Audiences? Hampton Press, Inc. 

 

Halvarson A, Lundmark K & Staberg U. (2003) Sveriges statsskick. Tolfte upplagan. 

Stockholm: Liber. 

 
Hansen S. (1997) Intervjua. Ordfront förlag. 
 
Jarlbro G (red.) (2000) Vilken metod är bäst – ingen eller alla?. Studentlitteratur, Lund. 
 

Lundgren K, Ney B & Thurén T. (1999) Nyheter – att läsa tidningstexter. Stockholm: 

Ordfront förlag. 

 

McCombs M. (2006) Makten över Dagordningen.  SNS Förlag. 

 
Severinsson R (red.) (1995) Studier i medielandskapet. JMG. 
 
Shanahan, J. (1999) Television & Its Viewers : Cultivation Theory & Research. Cambridge 
University Press.  
(http://site.ebrary.com/lib/halmstad/Doc?id=5001729&ppg=1) 
 

Spelregler för press tv radio. (December 2002) Utgiven av Pressens Samarbetsnämnd. 



 39 

Internet 

Artiklar hämtade ur Aftonbladets nättidning hösten 2007. 

www.aftonbladet.se/nyheter/article1144632.ab 

www.aftonbladet.se/nyheter/article1150309.ab 

www.aftonbladet.se/nyheter/article1162726ab 

www.aftonbladet.se/nyheter/article1162356.ab 

www.aftonbladet.se/nyheter/article1183579.ab 

www.aftonbladet.se/nyhterna/article1154053.ab 

 

Artiklar hämtade ur Dagens Nyheters (DN) nättidning hösten 2007. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=711242 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=711939 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=711839 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=713102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Bilaga 
 
 
Intervjufrågor  
 

• Vad har journalistiken för uppdrag att rapportera om politikerna?  
 

• Har journalisterna rätt att skriva hur mycket de vill om våra politiker även fast de kan 
skada deras karriär? 

 
• Politikervärlden är känd för sina skandaler, men hur mycket påverkar det allmänheten 

egentligen?  
 

• Vad kan politikerna göra för att få tillbaka sitt förtroende till sina väljare? 
 

• Vad tror du detta innebär att dessa skandaler har uppdagats i medierna? 
 

• Vad tycker du etik och moral innebär? 
 

• Har ditt förtroende till Moderatpartiet minskat?  
 

• Kommer det som hänt påverka dig i nästa val? 
 

• Tycker du att det är bra att journalisterna skriver om detta? 
 




