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Abstrakt 

De senaste decennierna har medierna haft stort inflytande på den politiska processen, i syn-

nerhet genom att granska och kritisera en del politiker mer än andra, samt att ta upp de frågor 

som de tycker är viktigast. Detta gör att medborgarna för det mesta tar del av de frågor som 

kommer upp i medierna. Syftet med detta arbete är att undersöka vad relationen/samarbetet 

mellan politiker och journalister bygger på i lokalsamhället, samt urskilja vad aktörerna har 

för syn på det egna och motpartens roll/uppgift i lokalsamhället, samt vilka det är som har 

makten över dagordningen. Undersökningen visar att relationen mellan aktörerna är väl fun-

gerande och baserad på samarbete genom att utbyta information, samtala, debattera, granska 

och bli granskad. Politiker ansåg att journalisterna gör ett bra jobb, fast inte alltid tar upp de 

frågor som politikerna vill. Journalisterna ansåg att politikerna är samarbetsvilliga och till-

gängliga när man vill kontakta dem om information, debatter osv. Båda aktörerna ansåg att 

det är journalisterna som sätter dagordningen, men inte när det gäller den politiska dagord-

ningen. 

Nyckelord: politiker, journalister, lokalsamhället, dagordning, granskning. 
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1. Inledning 

1.1. Problem 

”Medierna har alltså en mycket central plats i människors dagliga liv. De utgör vårt huvud-

sakliga fönster mot den värld som ligger bortom våra egna erfarenheter - vilket är en allt 

större del av den värld som är relevant för oss”(Nord & Strömbäck 2010: S13f). Det betyder 

att mediernas roll i samhället är viktig för oss medborgare för att vi ska veta mer om den värld 

vi lever i. Eftersom medier sedan länge har haft stor betydelse i människornas vardagliga liv, 

samt i samhället i allmänt. Detta för att medier är våra egna öppna fönster gentemot den värl-

den vi kan påverka och som vi lever i. Medierna har en aktiv roll i den politiska processen 

också i samhället. dvs. att medierna spelar en aktiv roll under valkampanjer, samt när det är 

olika debatter om lag och förslag mm. Medan när det gäller valkampanjer så försöker ofta 

medierna tar upp de frågor som de anser är viktigast att uppmärksamma. Detta i sin tur kan 

leda till att i de flesta fallen blir medborgarna påverkade av medierna politiska granskningar 

och analyser.  

”Den svenska valrörelsen har stått mellan den borgerliga alliansens krav på skatte-

sänkningar och den rödgröna oppositionens krav på ökad välfärd. Med några dagar kvar 

pekar allt mot en borgerlig valseger. När detta skrivs leder regeringsalliansen i alla opin-

ionsmätningar” (Eva Franchell). Här ser man hur media kan beskriva politiker och de poli-

tiska blocken på olika sätt. Sedan länge så har medierna i Sverige haft stor betydelse under 

valkampanjer och i synnerhet dagarna innan valet. Eftersom de har uppmärksammat vissa 

frågor som de anser vara viktiga att allmänheten bör veta innan valdagen dessutom. Samt har 

medierna ofta granskat vissa partier och statsministerkandidater mer än andra. Detta i sin tur 

kan påverka negativ för visa partier, medan positivt för andra mm. Detta kan leda till olika 

misstolkningar, samt konflikter mellan politiker och journalister på både den lokala och riks-

nivån. Politiker och journalister är det uppenbara motsatsparet då man talar om aktörerna i 

den politiska nyhetsförmedlingen. dvs. att journalister försöker se på politiken från deras egen 

synvinkel och vill föra budskapet på det sätt som gynnar dem mest. Andra anser att politiker 

och journalister samarbetar mesta för att föra vidare politikernas budskap till allmänheten, 

samt allmänhetens budskap till politikerna osv. 
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I detta sammanhang är det intressant att undersöka hur relationen/samarbetet ser ut mel-

lan journalister och politiker på den lokala nivån. dvs. samt veta vad aktörers relation bygger 

på m.m. För det är intressant att undersöka om aktörernas relation bygger bara på utbyteshan-

del, vilket att byta information till varandra eller om dessa aktörer har för nära kontakter till 

varandra med. I detta fall är det intressant att veta hur den nära relationen mellan dessa aktörer 

gör att de uppfattar varandra och sin egen roll i samhället. Eftersom enligt forskning som visar 

att ifall om journalister och källor och i detta sammanhang ”politiker” har för nära kontakt 

med varandra. Då kan detta leda till att försvåras journalisternas distans och kritisk gransk-

ning gentemot politiker (Nord & Strömbäck 2004: S298ff).    

Detta gör ämnet ännu mer intressant för mig att undersöka för att få en tydligare och 

bättre förståelse om hur dessa aktörers relation ser ut i lokalsamhälle. Samt hur de uppfattar 

varandras roll och uppgifter. I denna undersökning så kommer jag att undersöka relationen 

mellan politiker och journalister i lokalsamhället. Med ”lokalsamhälle” anses här i en stads 

area, alltså på kommunnivå och inte region eller länsnivå. I min undersöknings fall så kom-

mer jag att undersöka relationen mellan politiker och journalister i Göteborgs stad. Det är in-

tressant att undersöka om aktörernas relation på lokalsamhälle. Därför att på lokalnivå är poli-

tiker och journalister från samma stad kanske samma område. Detta kan hända att de träffar i 

andra omgivningar och inte bara för jobbet eller i debatter kring politiska frågor och andra 

samhälliga frågor mm. 

1.2. Syfte 

Syftet med arbete är att undersöka vad relationen/samarbetet mellan politiker och journalister 

bygger på i lokalsamhälle, Samt undersöka om aktörernas syn på det egna och motpartens roll 

och uppgifter i lokalsamhället. Samt undersöka om vilka det är man uppfattar har makten över 

dagordningen i lokalsamhälle. 

1.3. Frågeställningar 

1. Vad har politiker respektive journalister för uppfattningar och syn om den egna och 

motparten roll och uppgifter i lokalsamhällen? 

2. Vad bygger politiker och journalisters relation och samarbetet på i lokalsamhälle? 

3. Vilka aktörer är det som man uppfattar styr över dagordningen i lokalsamhälle?   
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1.4. Metod 

Metoden i detta arbete är huvudsakligen kvalitativ och intervjuform. Detta för att få fram 

djupa och emotionella sidor och material till det ämnet jag undersöker, vilket relationen mel-

lan politiker och journalister i lokalsamhället. dvs. att jag vill undersöka för att jämföra mina 

intervju resultat med de teorierna som jag använder i min undersökning. Intervjufrågorna och 

de övergripande frågeställningarna har vidare formulerats utifrån de teorierna som jag har valt 

att omsätta i praktiken. Till analysdelen knyts huvudsakligen demokratimodellernas krav på 

journalistiken, samt journalistikens roll.  

I sin bok ”Intervjumetodik” (2007) tar Annika Lantz upp olika typer av intervjuformer 

som är relevanta att bygga undersökning på, då när det gäller att intervjua respondenterna. I 

denna undersökning så kommer jag att använd mig av den så kallade riktade öppna intervju-

modellen som brukar kallas även för halvstrukturerad intervjumodell. Det betyder att de frå-

gorna som man har att använda till intervju är bestämda till innehåll som jag har ett syfte med 

att uppnå ett visst resultat som jag är ute efter. För det är viktigt när det gäller den halvstruktu-

rerade intervjumodellen att man i förväg beslutar vad man vill ha ut av intervjun. dvs. att man 

ska ha en förståelse och lite information om det man ska undersöka, samt vad för slags svar 

man söker efter i sin undersökning. Med denna modell av intervju så är det möjligt för re-

spondenten att ge den typen av svar som man söker efter, som i min undersöknings fall om 

relationen mellan journalister och politiker. Samt detta ökar mina möjligheter att få fram de 

svar från respondenterna som jag är ute efter om just hur relationen mellan dessa aktörer ser 

ut i verkligheten (Lantz 2007 S.29ff). 

Jag kommer även att använda mig av kvalitativ textanalys som grundar sig på böcker. 

dvs. att jag kommer att analysera en del texter från olika böcker som jag läser och som jag 

redan har läst inför uppsats ämnet. Med den kvalitativa textanalysen syftar jag till att grundligt 

läsa visa delar av böcker som jag använder till min undersökning. Vilket när det gäller att 

skriva mina teorier som jag senare anknyta till analysdel. För teorierna som används för 

undersökningen är från olika böcker som man kan anknyta till undersökningen genom att ana-

lysera intervjusvaren och koppla till teorierna (Esaiasson 2009: 237). 
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1.5. Material 

Det material som jag använder är intervjufrågor som jag har utfört med några politiker och 

journalister som arbetar på lokalnivå i Göteborgs område. Undersökningen går ut på att få in 

material genom intervjuer med aktörerna som jag nämnde ovan. För det är mer intressant att 

söka efter svaret på egen hand genom att intervjua några politiker och journalister. Detta för 

att få tydligare bild om vad deras relation bygger på, samt vad aktörerna har för uppfattningar 

om den egna och motparters roll i lokalsamhälle. Jag kommer även att använda mig av en 

tidigare forskning som är gjord av Nicklas Håkansson på Högskolan i Halmstad som handlade 

om nästan samma ämne fast på internationell nivå.  

Intervjuerna ägde rum vid sju olika tillfällen, detta på grund av begränsad tillgänglighet 

och ändrade tider osv. Samtliga sju intervjuer spelades in för att jag ensam inte kunde an-

teckna och lyssna samtidigt. Jag hade fyra intervjufrågor, dvs. stora frågor sen hade jag följd-

frågorna. En del av mina intervjufrågor har Jag tagit från den gamla forskningen som jag 

nämnde ovan.  

När jag var ute och intervjuade journalisterna och politikerna, tyckte jag att några av 

mina intervjufrågor som jag hade bör tas borts och ha andra istället. Denna ändring gjorde jag 

till efterföljande intervjuer, då vissa frågor var upprepning. Det gick ganska bra för mig att 

kontakta respondenterna, men det var inte lika lätt att boka tid med dem för det var innan om-

valet som ägde rum i västra götland region den 15e maj. Desamma gällde det med journa-

listerna. Men till sist lyckades jag intervjua sju personer fyra politiker och tre journalister. 

1.6. Urval 

Inför min studie så kommer jag att intervjua några politiker och journalister från Göteborgs-

kommun. Detta för att få en tydligare bild och förståelse om hur samarbetet och relationen 

mellan aktörerna ser ut. Politiker som jag kommer att intervjua är från olika partier som har 

olika politiska positioner, samt har olika kön och ålder. Detta för att få bättre uppfattning om 

hur relationen och samarbetet mellan dessa två aktörer ser ut i lokalsamhälle, samt vad man 

har för uppfattningar om varandras roll. Medan när det gäller journalister så har jag tänk in-

tervjua opartiska journalister som skriver på antingen GP, Metro eller GT. Journalisterna som 

jag kommer att intervjua har jag tänkt skall också ha olika inriktningar. För det finns journa-

lister som skriver ledarartiklar, andra skriver om samhällsfrågor och problem på olika nivåer 
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osv. Tanken med detta är att det ska vara olika personer som har annorlunda uppfattningar om 

ämnet. Mitt urval utav respondenter är ett strategiskt urval. Som baseras på att man ska an-

vända sig av ett antal respondenter som man väljer själv ”Strategiska utvalda fall är visserli-

gen inte representativa för populationen som helhet i alla dessa detaljer, men genom att ana-

lytisk generalisera resultaten till en teori lyfter man fram allmängliga aspekter som kan för-

väntas säga något väsentligt som också övriga närliggande fall i population (Esaiasson 

m.fl.2007: 182).     

Nedan följer en kort beskrivning av respondenter som jag intervjuade:  

 

Politiker: 

Kvinna: Ersättare på stadshuset i Göteborg sedan 2,5 år tillbaka är hon biträde kom-

munalråd för socialdemokraterna. Innan dess jobbade hon som ombudsman för 

LO(Landsorganisationen i Sverige) i Göteborg. Hon har också varit ordförande för 

stadshuset i Bergsjön. 

 

Man: Politiker sekreterare för Folkpartiet liberalerna i kommunstyrelsen i Göteborg. 

Arbetar också som pressekreterare för partiet, men samtidigt har andra politiska om-

råde/frågor att arbeta med. har haft den posten sedan ett antal år tillbaka.  

 

Man: Kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs kommun sedan januari 2011. 

Innan dess var han Intreprenör, föreläsare, företagare och idrottare.   

 

Man: Ordförande i SSU-distriktet Göteborg, samt internationell ledare i SSUIS för-

bundsstyrelsen, ledamot i socialdemokraternas förtroenderåd. Samtidigt är han 2e vice 

ordförande i klimat och miljönämnden i Göteborgsstad. 

Journalisterna: 

Man: Politisk reporter och samtidig samhällsreporter för GT- Expressen i Göteborgs. 

Anställd sedan fyra år tillbaka inom denna sektor. Innan dess var han nöjesreporter. 

Har jobbat för GT sedan 30 år tillbaka.    

Kvinna: Är reporter på nyhetsredaktionen för GP (Göteborgs Posten). Anställd sedan 

1975.  

Man: Politisk reporter för Metro Göteborg sedan ett år tillbaka. Tidigare jobbade han 

för Metro i Stockholm i 5 år.   
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1.7. Tidigare forskning 

Jag kommer nedan presentera ett antal studier som har gjorts, där jag funnit ett antal likheter 

med min studie som jag kommer att utföra. Studierna som nedan presenteras anser jag är vik-

tiga att lyfta fram, samtidigt ger dessa studier en bra inblick på vilket ämne min studie kom-

mer att behandla. 

Den första studien är skrivet av Dr. Nicklas Håkansson om politisk kommunikations 

kultur i Västeuropa. Syftet för denna studie var att analysera attityder, normer och värderingar 

som driver relationen mellan politiska aktörer och journalister och därmed upptäcka underlig-

gande mönster för politisk kommunikation beteenden i Västliga demokratierna. Sammantaget 

kan dessa riktlinjer sammanfattas i begreppet "Politisk kommunikation kultur" i ett land. Stu-

dien syftar till att systematiskt kartlägga de befintliga typerna av politisk kommunikation kul-

turer i Västeuropa och upptäcka likheter och skillnader mellan länderna. Under deras studie så 

har de studerat nio länder och dessa är Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 

Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz. Genom att kartlägga 300 medlemmar i politiska 

och mediala eliten i varje land. Projektet genomförs inom ramen för European Science Foun-

dation EUROCORES ECRP 2006-programmet.  

Resultatet från denna forskning visar att det finns skillnader mellan olika politiker re-

spektive journalisternas svar. Då när det gäller deras uppfattningar kring attityder, normer och 

värderingar som drivar relationen mellan politiker och journalister.  Samt att del skillnader 

mellan de olika länderna som man har undersökt från norr och söder. Enligt forskningen så 

var en stor del av de politiska aktörerna bland respondenterna eniga om ”att medierna bör 

bidra till genomskinlig gör politiska beslut skapelser” detta för att underlätta för medborgarna 

att delta i politiken, och i mindre utsträckning, att ge en rättvis och balanserad täckning. Där 

olika grupper är representerade i enlighet med sina samhälleliga betydelser. Medan när det 

gäller journalisternas uppfattningar så anser de enligt forskningen att man bör ställa högre 

krav på öppenhet, representationer och ”empowerment” vilket någon slags tillit till sin egen 

styrka.  

Men kring detta svar var alla journalister inte eniga, utan journalister som arbetade i of-

fentlig tjänst organisationer var mer positiva och benägna om att medierna bör representera 

sociala grupper proportionellt mer än journalister som arbetar i de kommersiella medierna. 

Skillnader mellan länderna, dock i allmänhet visar sig vara större än skillnaderna mellan yr-
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kesgrupper. Insatserna för att tolka denna mångfald ger ett blandat resultat. Å ena sidan ett 

mönster som skiljer nordiska länderna (Danmark, Finland, Sverige) från tysktalande länderna 

(Tyskland, Österrike, Schweiz) framträder, men de lägre förväntningar på media som ut-

tryckts av den nordiska eliten i förhållande till deras motsvarigheter längre söderut strider mot 

antaganden (Håkansson 2009/2010). 

En annan studie som handlar om nästan samma ämne är, Makten över det offentliga 

rummet. Om relation mellan politiker och journalister ur ett demokratiskt samhälle. skriven 

utav Marie Svenungsson och Sara Ålebring från Lund universitet. Författarnas syfte med upp-

satsen var att studera dagspressens roll i opinionsbildningsprocessen och i relation till det stu-

dera politikens förändring i dagens mediesituation i Sverige. Detta gjordes genom att under-

söka politikers och journalisters relation på såväl kommunal, regional och riksnivå.  

Författarna kom fram till att politikern har blivit allt mer mediefokuserad. dvs. att poli-

tikernas förutsättningar har förändrats då medierna är den huvudsakliga kommunikationska-

nalen till medborgarna. Samt att medierna styr diskussionen i det offentliga rummet, vilket när 

det gäller de olika politiska sakfrågorna osv. ”Mediernas tillfälliga modeämnen skapar en 

tillfällig opinion vilken påverkar den politiska beslutsprocessen i en riktning som påverkar det 

långsiktiga politiska arbetet” (Svenungsson & Ålebring 2000). 

En tredje studie som är intressant i förhållande till studien jag kommer att göra är en 

studie som gjorts utav Jesper Strömbäck, Medialisering och makt ” en analys av mediernas 

politiska påverkan” Syftet med undersökningen var att analysera begreppen ”medierade” och 

"mediala" politik. Detta genom att empiriskt undersöka hur svenska riksdagsledamöter och 

politiska journalister uppfattar mediernas inflytande i politiken. 

  Författaren kom fram till, att både riksdagsledamöter och politiska journalister anser 

att medierna har stort inflytande över politiken samt allmänheten. Mer detaljerat så visar re-

sultaten att medierna har ett stort inflytande över dagordningen, politiken i allmänhet och över 

allmänheten. Resultaten visar också att mediernas betydelse är så pass stor att runt hälften av 

både riksdagsledamöterna och de politiska journalisterna anser, att det är viktigt för politiker 

att få utrymme i medierna än att arbeta hårt för att kunna påverka medier. dvs. att politiker är 

redo att göra nästan vad som helst för att få uppmärksamhet av medierna (Jesper Strömbäck 

2009).  
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1.8. Disposition 

För att få en klar bild av min uppsats så har jag deponerat den på följande sätt. Kapitel två 

kommer att behandla teori delen, som är baserat på två teorier och en definition av dagord-

ningen. Teorierna är demokratimodellernas krav på journalistiken och Journalistikens roll. 

Kapitel tre kommer att behandla analysdelen. Kapitel fyra kommer behandla resultat och slut-

satser. Kapital fem kommer att behandlas diskussion utifrån det hela. Avslutningsvis kommer 

kapitel sex som bestå utav källförteckningar. Jag deponerade inte första kapitlet vilket inled-

nings kapitel. Detta för att jag redan har redovisat vad som förekommer på inledningskapitlet 
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2. Teori 

För att kunna studera relationen mellan politiker och journalister, då behöver man teorierna 

som beskriver aktörerna på olika sätt. i detta kapitel förekommer två teorier och definitionen 

av dagordningen, den första teorin är demokratimodellernas krav på journalistiken. Valet av 

denna teori kom, eftersom det är dessa modeller som ställer krav på journalisterna och politi-

ker. Detta genom att ställa olika krav för aktörerna som gör det lättare för en att förstå hur 

journalister respektive politiker bör utföra deras uppgifter/roll i samhället. Jag använder mig 

av denna teori för att kunna veta vad demokratin har för krav på journalister och politiker, 

därefter kopplar teorin till respondenters svar. I detta sammanhang får man en tydligare bild 

om hur det ser ut i verkligheten. dvs. att när man har en uppfattning om demokratins krav på 

aktörerna då är det lättare att förstå hur dessa aktörer är i verkligheten.  

Den andra teorin är journalistikens roll som betonar av olika uppfattningar som journa-

listerna har. Dels om sig själva och deras yrke som journalister och dels om deras källor vilket 

allmänheten och politiker mm. Valet av denna teori bygger på att veta vad journalisterna har 

för uppfattning om sig själva samt deras källor och andra aktörer i samhället. Definitionen av 

dagordningen kommer också i denna kapital, den har jag använd mig av för att veta vad dag-

ordningen innebär och vad den bygger på, för det finns olika typer av dagordningen som är 

viktiga att definiera när man skriver om dagordningen.  

2.1. Demokratimodellernas krav på journalistiken 

”Utmärkande för demokratier är att de politiska makthavarna är valda av folket i fria, all-

männa och rättvisa val, att det råder yttrande och pressfrihet liksom fri tillgång till informat-

ion /…/ att i princip alla människor som påverkas av den politiska besluten ska räknas som 

medborg med allt vad det innebär av friheter, rättigheter och skyldigheter”(Nord & Ström-

bäck 2004: S21). Det betyder att i demokratin är det viktigt med yttrande och pressfrihet. Ef-

tersom medborgarna får ta del av information om den politiska processen i samhället. Samt 

detta underlättar för journalistiken att granska och spegla politiska sakfrågor utifrån demokra-

tiska perspektiv. Samt att politiker kan föra vidare deras politiska budskap genom medierna 

till medborgarna och anpassa sig till medierna. När man undersöker om politiker och journa-

listernas uppfattningar och syn på sin egna och motpartens roll, då är det viktigt att veta i för-
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väg hur dessa aktörer bör uttrycka sig. Samt hur de ska bete sig gentemot varandra och med-

borgarna. 

När det gäller demokratimodellernas krav på journalistiken så är det viktigt att nämna 

dessa modeller, eftersom de tydligtgör för både journalister och politiker hur journalistiken 

bör fungera i en demokrati. Detta underlättar för politiker att veta hur journalister bör jobba 

samt hur de ska granska politiker och de politiska sakfrågorna. För som politiker det är viktigt 

att veta vad det finns för krav på journalister i en demokrati, samt hur politiker ser på journa-

listernas roll och uppgifter i samhället. 

Det finns tre olika demokratimodellernas krav på journalistiken som definierar kraven 

på journalistiken på olika sätt, men samtidig ser man en likhet mellan dessa modeller när det 

gäller journalister och journalistiken. Den första modellen är konkurrensdemokratiskt per-

spektiv. Denna i sin tur har två delar, den första betonar valen som en möjlighet för människor 

att utkräva ansvar av de politiska makthavarna, dvs. att enligt denna modell är det centeralt att 

journalistiken skall granska hur de politiska makthavarna har hanterats och skött sig. dvs. de 

kräver av journalistiken att komma fram med så sanningsenligt information som möjligt, samt 

tydliggöra och analysera vilka som har haft makten över de viktigaste frågorna osv. Samt att 

medierna själva sätter dagordningen kring de viktiga frågorna. 

Den andra delen betonar valen som en möjlighet för att ge mandat till den politik som 

de tror på. Utifrån deras perspektiv är det viktigt att journalistiken informerar allmänheten om 

de olika partiernas sakfrågor, samt vad de olika partierna har för politiska ideologier. Samt att 

journalister informerar om ändringar och kommande politiska blocken, dvs. vilka politiska 

partier kan tänka sig gå samman osv. Det som skiljer denna modell från det första är att dessa 

anser att det är viktigt att journalisterna låter politiker sätta dagordningen. Gemensam för mo-

dellerna är att både fokuserar på de politiska aktörerna i samhället (Nord & Strömbäck 2004: 

S24).  

Den andra demokratimodellen är deltagardemokratiskt perspektiv. Modellen baserar på 

att det är viktigt att kräva journalistiken så att dem låter de vanliga medborgarna som är enga-

gerade att komma fram och få en framträdande plats i journalistiken. dvs. att journalistiken få 

dessa människors röst höjd och inte som offer utan som aktiva subjekt. Samt är det viktigt 

enligt denna modell att journalisterna tillhandhåller informationer om politiska partierna och 

de olika medborgarorganisationers åsikter och värderingar. Enligt denna modell är det viktigt 

att journalisterna ska utgå från medborgarnas dagordning och fungera som en längre arm för 
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medborgarna gentemot politiker. Ju mer medborgarna engagerar sig i politiken, desto bättre 

anser deltagande demokratin (Nord & Strömbäck 2004: S24). 

Den sistnämnda demokratimodellens krav på journalistiken är baserat på det samtals-

demokratiska perspektivet. Enligt denna modell är det viktigt att journalistiken granskar och 

informerar medborgarna om de olika politiska partiernas roll i samhället. Samt ur hur dessa 

partier har sköt sig under deras mandatperiod. Det är också viktigt enligt denna modell att 

journalister tillhandhåller information om de olika medborgarorganisationers åsikter. Samt att 

journalister deltar i de olika samhälliga diskussionerna. Detta för att ge information till med-

borgarna och ta del av dem informationen som allmänheten vill föra vidare till politiska par-

tier. Det viktigt att journalistiken tillhandhåller de sakliga och relevanta information om för-

hållanden i verkligheten med politisk relevans (Nord & Strömbäck 2004: S24). 

2.2. Journalistikens roll 

Inom journalistiken så finns det tre områden eller aspekter som anser vara viktiga att kolla på 

när man skall undersöka journalisternas autonomi och etik. Samt hur journalisterna ser på sig 

själva som viktiga aktör i samhället. Dessa områden är journalisternas relationer till sina käl-

lor, relationen till allmänheten/publiken, journalisternas syn på deras yrke och sig själva. 

Alla dessa tre områdena är ganska viktiga att undersöka för att får en tydligare bild om jour-

nalisterna och deras yrke och roll i samhället (Asp 2007: S 119). 

När det gäller det första området vilket journalisternas relation till sina källor är det 

viktigt att veta vilka källor som journalist man har. Eftersom det är dessa källor som är av 

central betydelse för journalisterna. Detta för att det är dessa källor som bidrar med informat-

ioner, samt bevakas och granskas av journalisterna. Det finns både privata(vanliga medbor-

gare) och politiker som är källor till journalisterna. I detta sammanhang är det viktigt för jour-

nalisterna att behandla de privata aktörerna med etisk riktigt och respekt. Eftersom medierna 

enligt författarna kan förändra en människas liv detta synnerligen i kritiska situationer som 

när folk begår brott mm.  

Medan när det gäller relationen till politiker som är också källor, så är situationen an-

norlunda. Enligt en undersökning som utfördes 2005 så anser nästan hälften av intervjuade 

journalister på drygt 44 procent, att de medveten är ute efter att skapa misstro mot politiker. 

Men enligt undersökningen så var de flesta av de som tyckte sådant var unga som var under 
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34 år. Detta förklarar en del om hur journalister synnerligen de unga är ute efter att misstro 

politikerna och deras roll i samhället. Enligt undersökningen så anser 71 procent av journa-

listerna att stora journalistiska avslöjande/ källorna till allmänheten beror på de läckande käl-

lor och inte av granskning och grävande från journalisterna. Detta förklarar också en del miss-

tro mot journalistikens arbete genom att utnyttja sina källor för att få fram den information 

man är ute efter (Asp 2007: S 119ff).         

När det gäller journalisternas relation till allmänheten/publiken så är detta en ganska 

viktigt del i det journalistiska yrket anser de flesta journalister. Relationen mellan aktörerna 

vilket journalister och publiken baserar på att journalisterna skall spegla de frågor som all-

mänheten tycker vara viktiga. Samt att journalisterna ska ha som regel samma syn som all-

mänheten har på de viktigaste samhällsfrågor. dvs. att det är viktigt enligt journalistiken att tar 

upp de frågor som publiken anser vara viktiga. Eftersom journalisterna anser att det är viktigt 

och se till vad allmänheten/publiken tycker och tänker i ett samhälle.  

Men denna syn har förändrats enligt undersökningen som visar att relationen mellan 

journalisterna och allmänheten/publiken har minskat i de senaste decennierna och att alla 

journalister tycker inte det är viktigt att tar upp de frågor som allmänheten anser vara viktig-

ast. Men denna uppfattning är också varierat mellan olika tidningar och journalist grupper. 

vissa anser att det är viktigt att spegla och tar upp frågor som allmänheten anser är viktigas, 

medan andra journalist grupper tycker att det är mindre viktigt (Asp 2007: S 121ff).   

Den tredje aspekten här är journalisternas syn på deras yrke och sig själva, enligt de 

flesta journalister så är det en klarhet att journalistikens uppgift är att granska samhällets 

makthavare. Detta har sedan länge varit en ledstjärna för den journalistiska gärningen. Det 

innebär att journalisterna har som uppgift att granska och gräva vidare efter informationer om 

olika frågor som anser vara viktiga i samhället. men i detta sammanhang är alla journalister 

inte eniga om det utan det varierar och detta beror på journalisternas grupper, kön mm. dvs. 

att visa journalister ser sig själva som granskare, vilket att leta upp efter frågor som är viktiga 

och intressanta för allmänheten. Medan andra ser sig själva som speglare, vilket de speglar 

och tar upp de frågor som allmänheten anser vara viktiga att tar upp. 

Enligt en undersökning som utfördes 2005 så anser majoriteten av svenska journalister 

att de ser sig själva som granskare av samhällets makthavare. Men samt är det viktigt att veta 

vad dessa aktörer har för gransknings metoder. dvs. vad är det de vill granska och tar upp för 

allmänheten. För det finns olika yrkesroll som en journalist kan utföra. Dessa är granskare av 
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samhällets makthavare, enkel förklara komplicerade händelser, stimulera nya tankar och 

idéer, spegla den allmänna opinionen mm (Asp 2007: S 79ff). 

 Medan om man vill se vad journalister personligen tycker om deras yrke som journa-

list, samt vad bör man ha för egenskaper osv. detta är också varierat mellan olika grupper. 

Enligt vissa journalister så är journalistyrket en slags talang som inte kan läras ut. Men samti-

digt anser de att det är viktigt att som journalist skall man ha god framställningsförmåga, ef-

tersom de anser att detta är viktigare än att ha specialkunskapar i ämnet. Men angående detta 

påstående så är det skillnad mellan könen här. Eftersom de kvinnliga journalisterna inte tycker 

likadan, detta kan beror på att en del av de manliga journalisterna saknar journalistutbildning-

en osv. (Asp 2007: S 124f). 

2.3. Definitionen av dagordningen 

Med dagordningen avses här frågor som förekommer ofta i samhällets diskussioner som kan i 

sin tur bli föremål för politiska besluter i någon form. Det finns olika typer av dagordningen 

som är viktiga och som spelar en aktiv roll i samhället. dessa är medborgarnas dagordning, 

mediernas dagordning och den politiska dagordningen (strömbäck 2009: S103ff). Alla dessa 

tre typer av dagordningen är viktiga i samhället som bör nämnas när man undersöker om mak-

ten över dagordningen.  

När det gäller medborgarnas dagordning då är det mest diskussion om frågor som all-

mänheten tycker är viktigast och bör komma fram och diskuteras. Detta genom att medierna 

tar upp de viktiga frågor som medborgarna anser vara viktig. dvs. Att medborgar dagordning-

en handlar om frågor som människor vilket de vanlig medborgare anser vara viktiga att disku-

tera och lyfta upp i samhällets debatter och medier mm (strömbäck 2009: S103ff). 

 Medan när det gäller mediernas dagordning då handlar det om frågor som medierna 

anser vara viktiga att lyfta upp. dvs. att denna typ av dagordning handlar om frågor som olika 

medierna anser vara viktiga och försöker ge mycket uppmärksamhet åt frågorna. På detta sätt 

blir dessa frågor de viktiga och kommer ofta upp till allmänheten genom medierna. Eftersom 

de frågorna som medierna anser vara viktiga och ger mycket uppmärksamhet åt den, leder till 

att medborgarna upplever också att dessa frågor är viktiga och vill diskutera (strömbäck 2009: 

S103ff). 
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 Den politiska dagordningen handlar om frågor som förekommer ofta i de politiska dis-

kussioner och debatter. dvs. att det är frågor som är föremål för politiska beslutfattande i olika 

organ. I denna typ av dagordningen diskuteras dessa frågor på olika nivåer. Dels på de olika 

organ och politiska nivåer, dels mellan de olika politiska partierna och dess organisationer i 

samhället. Frågorna som förekommer på politiska dagordningen anser vara viktiga och bör 

lyfta upp till medierna enligt politiska dagordningen. dvs. att de vill ge uppmärksamhet åt 

dessa frågor för att detta i sin tur gör det tydligare för allmänheten som gör det lättare att de 

också tar en del förståelse och synpunkter kring dessa frågor (strömbäck 2009: S103ff). 



15 
 

3. Analysen 

I detta kapitel kommer jag att analysera materialet från min intervjuundersökning, samt teorier 

som jag har använt mig av. dvs. i analysen försöker jag svara på de övergripande frågeställ-

ningarna och integrerar här de teorier som jag har valt att knyta an till, framför allt den första 

teorin som baseras på olika demokratimodellernas krav på journalistiken. I analysens första 

del kommer jag att analysera politiker respektive journalisters uppfattningar och syn om det 

egna och motpartens roll och uppgift i det lokalsamhället. I andra delen kommer jag att analy-

sera vad aktörernas relation/samarbete bygger på och hur den ser ut. I den sista delen av ana-

lysen så kommer jag att analysera aktörernas syn och uppfattning när det gäller makten över 

dagordningen i lokalsamhälle. 

3.1. Politiker/journalister uppfattning och syn om 

det egna och motpartens roll i lokalsamhälle. 

Analysen på denna fråga är baserat på fyra punkter. Den första punkten handlar om politiker-

nas uppfattning och syn om deras roll och uppgifter i lokalsamhälle. Andra delen handlar om 

politikernas uppfattning och syn om journalisters roll och uppgifter i samhälle. Den tredje 

delen handlar om journalisternas uppfattning och syn om sig själva, då det gäller deras roll 

och uppgift i lokalsamhälle. Den sista och fjärde punkten i denna fråga handlar om journa-

listernas uppfattning och syn om politiker och deras roll och uppgift i samhället. Analysen 

kommer att vara utifrån intervjufrågorna som jag har samlat med mina intervjuer med fyra 

politiker och tre journalister. Jag kommer sedan analysera de svar som jag fick utifrån inter-

vjuerna med teorin om demokratimodellerna. vilket Konkurrensdemokratimodell, samtalsde-

mokratimodell och deltagardemokratimodellen. 

Konkurrensdemokratisk modell: 

Under denna rubrik så kommer den analysdelen som passar bäst med just denna modell av 

demokratimodellernas krav på journalistiken. 
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3.1.1. Politikernas uppfattning och syn om deras egen roll/ uppgifter 

i lokalsamhälle.   

Konkurrensdemokratiskt perspektiv som betonar valen som en möjlighet för människor att 

utkräva ansvar av de politiska makthavarna. Samt ge mandat till den politik som de tror på. 

Det som var viktigt för samtliga politiker var att man ska lyssna till medborgarna, tar del 

av deras förslag och synpunkter. Samt att det är viktigt att politiker ställer upp för debatter när 

det gäller att uttrycka sina åsikter om politiken. Detta för att medborgarna ska få del av in-

formationer om den politiken man står för. Detta är viktigt i ett demokratiskt samhälle, ef-

tersom det är viktigt att politiker skall vara bland invånarna och ha samtal och debatter med 

media. ”Det är viktigt att företräda allmänintresse och att lyssna och ta hänsyn till de med-

borgarna som inte hörs mycket, samt lyssna till medborgarna och tar deras förslag och åsik-

ter. Detta för att allmänheten skall ha bättre förståelse och tydligare bild om oss själva och 

våra politiska värderingar Politiker (A). 

Politiker (B) tyckte nästan likadant och ansåg ”att det är oerhört viktigt att lyssna till 

medborgarna och ta del av deras förslag och synpunkter, för som politiker sitter man på de-

ras mandat, då är det ett krav att ställa upp för dem. Detta kan man koppla till konkurrens-

demokratiska perspektivet som ge mandat. Eftersom enligt denna modell är det viktigt att 

journalistiken informerar allmänheten om de olika partiernas sakfrågor. Samt att journalisti-

ken fokuserar på de politiska aktörerna i samhället. Samtidigt det är viktigt att journalisterna 

kräver debatter och samtal från politiker. Detta för att allmänheten ska ha bättre förståelse om 

de olika partierna (Nord & Strömbäck 2004: S24). 

Politiker (D) ansåg ”att hitta vägen till de medborgarna som söker sig till politiken är 

en viktig del av det politiska engagemanget. dels att vara tillgängligt för de, men samtidig att 

samtala med de och ta del av deras förslag och synpunkter är viktigt för oss som politiker.  

Detta kan man koppla till konkurrensdemokratiska perspektivet som utkräver ansvar. 

Enligt denna modell är det centralt att journalistiken granskar hur de politiska makthavarna 

har hanterats och skött sig, samt kräva av journalistiken att komma fram med sanningslikt 

information som möjligt, samt tydliggöra och analysera vilka som har haft makten över de 

viktigaste frågorna osv. Därför är det viktigt att politiker också ställer upp för journalister och 

allmänheten. Så att medborgarna får tydligare bild om makthavarna mm (Nord & Strömbäck 

2004: S24). 
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 När det gäller att ställa upp för debatter på medier så anser samtliga politiker att det är 

viktigt och ställa upp för debatter i media med andra partier. Detta för att tydliggöra den poli-

tik man står för. Samt de sakfrågor vi vill utveckla och föra vidare till allmänheten. När det 

gäller att informera journalister om ändringar som sker i samhället så beskrev politikerna den 

processen på olika sätt. ”Om man ska tar på sig ansvaret att ta politiska uppdrag, då har man 

skyldighet att vara bered att delta i debatter och politiska samtal med medborgarna. Samt det 

är viktigt att meddela om visa frågor som vi vill komma upp med de i medier” (Politiker A). 

Enligt politiker (C) är det viktigt att politiker ställer upp för debatter och samtal med 

andra politiker samt medborgare ifall möjligheten finns. ”Vi försöker alltid tacka ja till debat-

ter vi blir inbjudna till om det är möjligt. Målet med detta är att diskutera vår politik och vara 

tydliga för det vi står för” politiker(C).  

Medan när det gäller att informera journalister om ändringar och olika sakfrågor så an-

ser politikerna att de har olika kanaler. Dels genom deras pressekreterare som har oftare kon-

takt med journalister. Men även genom deras hemsidor, Facebook, Twitter och andra sociala 

medier. Detta var svaret för samtliga respondenterna men synnerligen politiker(B) som anser 

vara mycket positiv när det gäller sociala medier. Politiker(D) tyckte att det är viktigt att ställa 

upp för debatter samt att prata i TV, Radio på torg mm. för att allmänheten ska kunna ta del 

av den politiken man står för. Samt anser han att det är ofta journalister som söker oss för de-

batter och synpunkter om vissa ändringar som sker i partiet osv.   

Detta relaterar till konkurrensdemokratiskt perspektiv som avser att det är det viktigt att 

journalistiken informerar allmänheten om de olika partiernas sakfrågor. dvs. att det är centralt 

enligt denna modell att journalistiken skall granska hur de politiska makthavarna har hanterats 

och skött sig. samt är det ett krav journalistiken att komma fram med sanningslikt information 

som möjligt, samt tydliggöra och analysera vilka som har haft makten över de viktigaste frå-

gorna osv. dvs. att journalisterna tillhandhåller information om de politiska partiernas sakåsik-

ter och sambanden mellan partiernas ideologier och sakfrågor. Detta för att allmänheten skall 

ha bättre förståelse och uppfattning om journalisterna.  (Nord & Strömbäck 2004: S24). 
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Samtalsdemokratiska modellen:  

Under denna rubrik så kommer den analysdelen som passar bäst med just denna modell av 

demokratimodellernas krav. 

3.1.2. Politikernas uppfattning och syn om journalister och deras 

roll/uppgifter i lokalsamhälle. 

Politikernas uppfattning om journalister var olika, Detta beror på vad man som politiker har 

för politiks bakgrund, samt relation till medier. Enligt politiker (A) och (D) så ansåg de att 

journalisterna har väldigt bra uppgift vilket är att granska politiker och informera allmänheten 

om förändringar som sker i samhället, samt att tar upp de viktiga frågorna till allmänheten. 

Men det är inte alltid de tar upp de viktigaste frågorna som politikerna vill, utan istället tar 

upp visa frågor som få mer uppmärksamhet och som journalister anser vara viktiga för all-

mänheten” 

Detta relaterar till samtal demokrati modellen som baserar på att det är viktigt att jour-

nalistiken granskar och informerar medborgarna om de olika politiska partiernas politiska 

sakfrågor. Eftersom enligt modellen är det viktigt att informera medborgarna om de olika par-

tiernas sakfrågor, samt meddela om de ändringar som sker i politiken. För att tydliggöra för 

allmänheten (Nord & Strömbäck 2004: S24).  

Politiker (B) ansåg att ”journalister och samtidig andra aktörer som är inblandade i 

denna process använder sig och tar upp de frågor som de tycker är intressant” medan politi-

ker (C) hade en annorlunda uppfattning och ansåg att ”Journalisterna har ganska bra roll 

genom att granska oss politiker” för enligt honom är det ganska vanligt att journalister tar upp 

de frågor som de anser vara viktiga. Det är viktigt att granska och spegla de viktiga” frågorna 

enligt honom. 

”Det är viktigt att träffar folk på gator och torg samt prata med de genom social medier 

så som internet, för de har vald oss för att vi ska representera de, tar del av deras synpunkter 

och förslag” ansåg politiker (C). Enligt honom är det viktigt när det gäller att samtala med 

medborgarna, dels för att ta del av deras förslag och synpunkter. Dels för att medborgarna 

skall veta vilka de är och vad de har för politiska värderingar osv. 

Denna är fortfarande samtal demokrati modellen, eftersom enligt modellen är det 

centralt att journalistiken granskar och informerar medborgarna om de olika politiska partier-
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nas politiska sakfrågor, samt att tillhandhålla information om de olika politiska partierna och 

medborgarorganisationernas åsikter. dvs. att enligt denna modell så har journalisterna en vik-

tig roll i samhället. därför är det viktigt enligt politikerna att journalister skall vara aktiva och 

granska alla politiker, samt informera allmänheten om den politiska beslutfattningen m.m. 

(Nord & Strömbäck 2004: S24). 

Enligt politiker (A) och (D) så tyckte dessa två politiker att ”journalister gör ett bra 

jobb, men ibland är de mer kritiska mot visa politiker än andra. samt när det gäller att tar 

upp viktiga sakfrågor så anser de, att journalister tar upp viktiga frågor men inte alltid de 

frågor som vi tycker är viktiga osv. Generellt sätt tycker dessa två politiker att journalistiken 

sätt att granska och spegla har ändrat på sätt och viss dvs. att det har blivit mer personligt en-

ligt dem. Detta genom att medierna inte använder samma gransknings metoder mot alla poli-

tiker, utan en del politiker blir mer granskad och negativt beskrivna i medierna än andra 

Detta relaterar till samtalsdemokratiska modellen som anser att journalisterna har i upp-

gift att se till att de politiska diskussionerna i offentligheten präglas av sakligt och rationell 

argumentation. Därför är det viktigt enligt politikerna att journalister använder samma meto-

der till alla politiker, samt är det ett krav för journalistiken att komma med sanna och rele-

vanta argument (Nord & Strömbäck 2004: S24).   

Deltagardemokrati modell: 

Under denna rubrik så kommer den analysdelen av citaten som passar bäst med just denna 

modell av demokratimodellernas krav. 

Enligt politiker(A)och(C) så hävdar de att ”det är viktigt journalister granskar och 

speglar de viktiga politiska frågor, samt politikerna själva i samhället. Medan när det gäller 

att föra vidare allmänhetens budskap så är det jätte viktigt att medierna tar del av de sakfrå-

gor som medborgarna vill föra vidare till journalisten, det kan vara frågor om olika samhäl-

liga frågor som allmänheten vill föra vidare till politikerna” .  

Medan politiker (B) ansåg att ”det är viktigt att medborgarna också gör sig hörda till 

politiker och journalister, genom att blir mer aktiva via sociala medier, samt att delta i olika 

debatter och samtal med politiker osv.”  

Detta är viktigt enligt deltagardemokratiskt perspektiv, eftersom det är ett krav på jour-

nalistiken att låter de vanliga medborgarna som är engagerade att komma fram och få en 
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framträdande plats i journalistiken enligt deltagarmodellen. dvs. att få dessa människors röst 

hörd, för enligt modellen är det viktigt att journalisterna tillhandhåller de olika sakfrågor från 

politiska partier samt medborgarorganisationer osv. (Nord & Strömbäck 2004: S24). 

3.1.3. Journalisternas uppfattning och syn om deras egen 

roll/uppgifter i lokalsamhälle.   

Konkurrensdemokrati modell: 

Under denna rubrik så kommer den analys delen som passar bäst med just denna modell av 

demokratimodellernas krav. Konkurrensdemokratiskt perspektiv som betonar valen som en 

möjlighet för människor att utkräva ansvar av de politiska makthavarna. Samt ge mandat till 

den politik som de tror på. 

Det som var viktig för samtliga journalister var att man som journalist ska granska, 

spegla och meddela. dvs. att enligt samtliga journalister så är det viktigt att som journalist 

jobba så mycket som möjligt för att granska politiker i samhället. 

Enligt journalist(A) och (C) så ansåg de att ”det är viktigt att som journalist berätta för 

medborgarna vad som sker i samhälle, samt är det viktigt att hitta bakom nyheterna. dvs. att 

gräva djupare kring de nyheter som man berättar. För att allmänheten skall ha tydligare bild, 

samt att man skall veta vad majoriteten tycker och säger kring de beslut eller nyheter man 

berättar. Det är också viktigt att se till så att ge utrymme åt så många grupper i samhället 

som möjligt”.  

Denna kan man koppla till konkurrensdemokratiskt perspektiv som utkräva ansvar. En-

ligt denna modell är det centeralt att journalistiken granskar hur de politiska makthavarna har 

hanterats och skött sig. Samt det är ett krav på journalisterna att komma fram med så san-

ningslikt information som möjligt. Det betyder att journalisternas uppgift är att granska politi-

kerna och komma fram med sanningen om de ändringarna kring den politiska beslutfattning-

en(Nord & Strömbäck 2004: S24).     

Enligt journalist(B) så ansåg hon att ”det är omöjligt att som journalist man kan 

granska och meddela på det sättet som att ge utrymme åt alla sidor i samhället. Vilket att 

skriva om allt som händer och sker. Eftersom som reporter är det omöjligt att kunna täcka 

alla sidor i samhället. Men man försöker så god man kan för att det är journalisternas uppgift 

att granska och meddela om det som sker i samhället”. Detta relaterar till kurrensdemokra-
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tiskt perspektiv som utkräva ansvar. Detta för att modellen baserar på att det är viktigt att 

journalisterna kommer fram med sanningslikt information som möjligt. Det betyder att jour-

nalisternas uppgift är att granska politikerna och komma fram med sanningen om de ändring-

arna kring den politiska beslutfattningen(Nord & Strömbäck 2004: S24). 

Att ge information till medborgarna och granska politiker är central för journalistiken 

som roll och uppgift i samhället. Men olika journalister har olika uppfattningar kring detta. 

dvs. när det gäller att informera medborgarna och skriva om de olika nyheter och beslut. Samt 

att föra vidare allmänhetens budskap och synpunkter till politiker och politikernas budskap till 

allmänheten osv. 

Enligt journalist (C) så ansåg han att ”klart det är viktigt att meddela medborgarna om 

de olika sakfrågor och beslut som politiker fattar samt att försöka meddela det till medbor-

garna. Men det är inte lika lätt att vidare föra allmänhetens budskap till politiker. Eftersom 

det är svårt att veta vad medborgarna vill ha. Med samtidigt är det centralt för oss att skriva 

så intressant som möjligt för att få en bred publik. Eftersom vi vill tro, tycka och hoppas på 

att det vi meddelar är intressant och att medborgarna få tillräcklig med information om saker 

och ting” 

Denna relaterar till den andra faktorn i konkurrensdemokratiskt perspektiv, vilket det 

som ge mandat. Utifrån denna modells/perspektiv är det viktigt att journalistiken informerar 

allmänheten om de olika partiernas sakfrågor dvs. att ge så mycket information som möjligt 

för att allmänheten skall ha bättre förståelse om politiker som styr de. Samt meddela om vad 

de olika partierna har för politiska ideologier. Samt att journalister informerar om ändringar 

och kommande politiska blocken för medborgarna(Nord & Strömbäck 2004: S24). 

Deltagardemokrati modell: 

Under denna rubrik så kommer den analysdelen som passar bäst med just denna modell av 

demokratimodellernas krav. 

Enligt journalist (B) och (C) så är det viktigt att granska politiker och den politiska pro-

cessen, samt spegla och ifrågasätta politiska sakfrågor som de kommer fram med. ”Det är 

väldigt sällan en politiker ifrågasätter sig själv. Utan som journalist är det vårt jobb att ifrå-

gasätta politikerna för att vi skall kunna senare föra budskapet till allmänheten. dvs. att be-

rätta för allmänheten vad som sker och vad politikerna har för planeringar osv. För det som 

politiker säger måste vi ifrågasätta de så att vi ska veta hur de tänker det de planerar osv. för 
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att allmänheten ska kunna veta vad dessa politiker står för, samt veta vilka politiska värde-

ringar har dessa politiker. Detta gör det lättare att folket vill delta och tar del av synpunkter 

och förslag. På det sättet kan vi ifråga sätta politiker och berätta hur andra tycker och tän-

ker”  . 

Denna kan förknippas med deltagandedemokrati perspektivet. Enligt denna modell är 

det viktigt att journalistiken låter de vanliga medborgarna som är engagerade att komma fram 

och får en framträdande plats. dvs. att journalistiken få dessa människor röst höjd, samt till-

handhålla informationer om politiska partierna och de olika medborgarorganisationers åsikter 

och värderingar i samhället. för detta underlättar för medborgarna att delta i poliotiken och 

vara en del av den politiska processen i samhället (Nord & Strömbäck 2004: S24).   

”För att kunna ifrågasätta politiker på ett bra sätt och granska de om de olika sakfrå-

gor som de kommer fram med är det viktigt att vara bland medborgarna och vara aktiv i nå-

gon slags medborgarrörelse. Eftersom genom den vägen kan man hitta intressanta frågor 

bland medborgarna och fråga vidare till politikerna. dvs. det är viktigt att kunna hitta ett 

problem och sedan spela upp mot politiker för att de ska göra någonting åt det” berättade 

journalist (A).  

Detta är något som kan förknippas med deltagande demokrati perspektivet. Enligt teorin 

är det viktigt att journalistiken låter de vanliga medborgarna som är engagerade att komma 

fram och få en framträdande plats. dvs. att de vanliga medborgarnas röst blir också höjd, samt 

dessa medborgare delta i de olika medborgarorganisationer och rörelser som gör det lättare att 

komma fram och delta i politiken. därför har journalisterna som roll och uppgift att granska 

och informera medborgarna om det som sker i samhället (Nord & Strömbäck 2004: S24).   

Samtalsdemokrati modell: 

Under denna rubrik så kommer den analysdelen som passar bäst med just denna modell av 

demokratimodellernas krav. 

3.1.4. Journalisternas uppfattning och syn om politiker och deras 

roll/uppgift i lokalsamhälle. 

När det gäller journalisternas uppfattning om politiker och den politiska processen, så hade 

dessa tre journalister nästan samma synpunkter då det gäller deras uppfattning om politiker. 

Enligt journalist(B) så ansåg hon att politikerna är folkvalda som sitter på folkets mandat. ”en 
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del politiker är kunniga medan andra inte är så kunniga som man tror. Synnerligen när det 

gäller politiker som har politiska uppdrag på stadsdelsnämnder. Hon berättade också att de 

flesta av dem kan ingenting och att de inte sköter sig lika bra som man tror att de gör det” 

denna kan man koppla till samtalsdemokratiska perspektivet. Eftersom enligt denna modell 

är viktigt att journalisterna informerar om de olika partiernas sätt att fungera, samt hur dessa 

partier har sköt sig under deras mandatperiod osv. Detta för att medborgarna skall ha tydligare 

bild om hela processen. Detta kan förklara tydligt hur journalisterna granskar och berättar om 

de olika politiker och deras sätt att fungera som politiker i det lokala samhället (Nord & 

Strömbäck 2004: S24).   

När det gäller politikernas sätt att dela informationer till allmänheten och synnerligen 

journalister, samt hur dessa politiker lägger fram sina förslag och synpunkter. Då hade samt-

liga journalister samma svar kring detta. ”de ansåg att politiker lägger tillräckligt bra med 

informationer som de vill föra vidare till allmänheten genom medier”. Enligt samtliga journa-

lister så ansåg de att politiker meddelar pressen på olika sätt. Detta genom att skicka mejl eller 

ringa och berätta vad de vill meddela osv. Men journalisterna ansåg att trots detta så är det 

svårt att vänta på vad politikerna vill komma fram till med informationer. För ibland tar det 

lång tid tills politikerna har kommit fram med vissa politiska frågor som vi anser är viktiga att 

komma fram med. I detta sammanhang ä det journalisternas uppgift att kräva politikerna att 

delta i samtal med pressen kring olika sakfrågor. Detta för att så snabbt som möjligt vi skall få 

svar till vissa frågor som kanske politiker inte vill komma fram med det. 

Enligt samtal demokratiska modellen som anser att journalisterna har för uppgift, ge-

nom att se till så att de politiska diskussionerna i offentligheten präglas av sakligt och rationell 

argumentation. Så kan man koppla detta till respondenternas svar kring uppfattningen om 

politiker. För de ansåg att det är journalisterna ansvar att se till så att politikerna kommer fram 

med olika sakfrågor till pressen så att medborgarna får bättre förståelse och uppfattning. För 

enligt denna modell är det också viktigt att journalisterna tillhandhåller sakligt och relevanta 

informationer i verkligheten till allmänheten. På det sättet kan journalisterna kräva politiker 

att komma fram med de olika frågorna som de vill föra vidare till medborgarna (Nord & 

Strömbäck 2004: S24).   

Sammanfattningsvis kan man säga att enligt respondenternas svar så kom jag fram till 

att. När det gäller politikernas syn om det egna och motpartens roll. Så ansåg samtliga politi-

ker att de är tillgängliga och arbetsamma med medborgarna och journalister. dvs. att de ställer 
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upp för debatter, samtalar med medborgarna och delar olika informationer till allmänheten 

genom medierna. När det gäller politikers syn om journalisternas uppfattning, så ansåg de att 

journalisternas gör ett väldigt bra jobb. De granskar och informerar allmänheten om det som 

sker i samhället osv. När det gäller journalisternas uppfattning om sig själva och vad de anser 

ha för roll och uppgift i samhället ansåg de att de är där för att granska politiker, samt infor-

mera om de saker och ting som sker i samhället. När det gäller journalisternas syn om politi-

ker, så ansåg de att det är lätt att kontakta en politiker för att få information. Samt att politiker 

ställer ofta upp för debatter och samtal för att tydligare förklara och definiera deras politiska 

värderingar osv.  

Slutligen vill jag notera att när det gäller demokratimodellernas koppling till responden-

ternas svar i frågan ovan, så ser man tydligen att det blir en slags upprepning och likheter mel-

lan de olika modellernas tolkningar när man kopplar till respondenternas svar. Detta beror 

tydligen på likheten mellan modellerna. Eftersom enligt alla tre modeller är det viktigt med 

granskning och information, men när det gäller att utkräva ansvar och ge mandat. Då före-

kommer detta bara på konkurrensdemokrati modellen.  

 

3.2. Vad bygger politiker och journalisters relation 

och samarbete på i lokalsamhället? 

I denna fråga så kommer jag analysera de svar som jag fick från politiker och journalister 

kring kommunikationen och samarbetet mellan dessa två aktörer. Analysen på denna fråga 

kommer och vara utifrån min andra teori som jag har använd mig av, vilket journalistikens 

roll. 

 Denna teori som jag har nämnt på teori kapitlet handlar om journalisternas uppfattning 

om deras roller och kommunikationen/relation. dvs. journalisternas relationer till sina källor, 

relationen till allmänheten/ publiken, samt journalisternas syn på sig själva.  

När det gäller politikernas uppfattning om relationen/samarbetet mellan aktörerna. Så 

ansåg politiker (A), (B) och (D) så ansåg de att ”Man kan inte vara goda vänner med en jour-

nalist som försöker hela tiden granskar en. För det skulle kännas konstigt, samt det kan 

hända att detta leder till konflikter mellan aktörerna. Enligt politiker är det viktigt att journa-



25 
 

listerna bidrar till att granskar och kritisera politiker, för de ansåg att det är journalistikens 

uppgift. Men att umgås med journalisterna som bidrar till det skull inte alls funka. För det 

kan hända att man blir utnyttjad och kommer ut med vissa frågor som är hemliga, samt att 

man berätta och saker och ting som man skulle inte ha berättat för en vanlig journalist. Där-

för är det inte alls bra att ha en kompis relation med någon som bidrar till att granska politi-

kerna” 

Detta kan man koppla till journalistikens roll teori som baserat på att det är viktigt som 

journalist att veta vilka källor man har. Eftersom det är dessa källor som är av central bety-

delse för journalisterna. Det mesta av informationerna som journalisterna har när det gäller 

politiska frågor och andra samhälliga frågor är från källorna, detta synnerligen när det gäller 

läckande källor. Med läckande källor avses de avslöjande information som journalisterna har 

fått från medborgarna och politiker. Därför är det viktigt att veta vilka källor man har som 

journalist. Med källor anses här vanliga medborgare men framför allt politiker som sitter på 

beslutsfattande områdena. Eftersom det är genom dessa aktörer vilket källorna man som jour-

nalist får informationen ifrån. Man får informationer genom att bevaka och granska dessa 

aktörer synnerligen politiker. För att på sätt och viss hitta frågor som gör att det bli lättare för 

en journalist att stå mot politikerna och kritisera de. Därför är det svårt för dessa två aktörer 

att ha en god relation, för det kan hända att de utnyttjar varandra osv. (Asp 2007: S119ff).          

Enligt politiker(A) så ansåg hon att ”om en journalist ska ha trovärdighet i sin yrkesut-

övning, så den kan inte samtidig vara god vän med personen som han/hon vill granska. För 

då blir det nära en slags form av korruption. Då är det lika bra att undvika en sådan relat-

ion” .  Politiker(C) berättade att han har några kompisar som är journalister, medan kompisar-

na jobbar inte på det området eller staden som han jobbar på. Utan kompisarna jobbar på 

andra städer. ”Detta kan inte leda till att min journalist kompisar ska utnyttja mig och an-

vända mig som sina källor. Men jag skulle inte tänka mig bli kompis med en journalist som 

granskar mig. För då skulle detta leder till konflikter och förstöra vänskapen”.  Detta relate-

rar till journalistikens rolls teori som anser att de flesta journalistiska avslöjande/ källorna till 

allmänheten beror på de läckande källor och inte av granskning och grävande från journa-

listerna. Därför det är viktigt att man som journalist jobbar så bra som möjligt på att granska 

politikerna. För på det sättet blir journalisternas jobb mer trovärdigt och acceptabelt av alla 

aktörer i samhället (Asp 2007: S 119ff). 
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När det gäller samarbetet mellan journalister och politiker då ansåg samtliga fyra politi-

ker att de har ganska bra samarbete relation med journalisterna. Samarbetet/relationen baserar 

på att dela informationer till varandra, samt ställa upp för intervjuer och debatter osv. När det 

gäller att dela informationer så ansåg de att journalisterna för det mesta ringer och ställer frå-

gor om vissa politiska sakfrågor. Med samtidig har vi också pressekreterare som delar in-

formation till journalisterna. Journalister i sin tur för vidare informationen till medborgarna. 

Men det kan hända att journalisterna inte alltid vill ta upp de frågor som vi anser vara viktiga, 

utan de tar upp frågorna som de anser vara viktiga. Men generellt sätt tyckte alla politiker att 

journalisterna gör ett bra jobb och att det är lätt att kontakta dem.  

Detta kan man koppla till teorin journalistikens roll,  enligt teorin så är journalistikens 

uppgift att granska samhällets makthavare. Eftersom den uppgiften/rollen har sedan länge 

varit en ledstjärna för den journalistiska gärningen. Det innebär att journalisterna har som 

uppgift att granska och gräva vidare efter informationer om olika frågor som anser vara vik-

tiga i samhället. Men i detta sammanhang är alla journalister inte eniga. En del journalister se 

sig själva som granskare genom att leta upp efter frågor som är viktiga och intressanta för 

allmänheten. Medan andra ser sig som speglare. dvs. de speglar och tar upp de frågor som 

allmänheten anser vara viktiga att tar upp. 

 I detta sammanhang kan man koppla detta till politikernas uppfattning om samarbetet 

med journalisterna. För de ansåg att journalisternas uppgift är att granska och bidra till in-

formationer till allmänheten. Det är just detta som är en av journalistikens uppgift enligt teo-

rin. Men trots detta är det viktigt att veta vad dessa aktörer har för gransknings metoder. dvs. 

vad är det de vill granska och tar upp för allmänheten. För det finns olika yrkesroll som en 

journalist kan utföra. Dessa är granskare av samhällets makthavare, enkel förklara komplice-

rade händelser, stimulera nya tankar och idéer, spegla den allmänna opinionen mm (Asp 

2007: S 79ff).    

När det gäller journalisternas uppfattning om relationen och samarbetet mellan journa-

lister och politikerna. Så hade dessa aktörer annorlunda uppfattningar och synpunkter än de 

politikerna hade. Enligt samtliga journalister så är relationen mellan journalisterna och politi-

ker ganska komplicerade när det gäller kompisrelationer. Eftersom det är ganska svårt att vara 

både kompis och granskare. 

Enligt journalist(A)(B) så ansåg de att ”det är svårt att ha en kompis relation med en 

person som man granskar. dvs. att man kan helt enkelt inte granska en god vän, för då skulle 
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detta leda till ovänskap samt konflikter”. Men båda två personer ansåg att de har kompisar 

som är politiker som de brukar träffas på en köpcenter eller närbutik. Med relationen baserar 

på en vanlig relation så som att ha ett prat/skoj stund med varandra inget mer. För enligt re-

spondenterna det är inte vanligt att man blir god vän med någon man försöker hela tiden 

granska den personen. 

Detta relaterar också till teorin, för enligt journalistikens rolls teori är det viktigt att 

journalisterna utför deras jobb på ett objektivt sätt. dvs. att bidra så mycket som möjligt för att 

kunna granska och spegla de viktiga samhälliga frågor som allmänheten anser vara viktiga 

också. Enligt personernas svar är det viktigt att man skall kunna granska en person utan att 

detta leder till konflikt. Därför är det viktigt att man inte ska ha någon slags kompis relation 

med de man granskar för detta kan leda till att man inte blir riktigt objektiv och granskar på 

det sättet som inte gynnar allmänheten (Asp 2007: S 119ff).        

Enlig journalist (C) så ansåg han att ”det är svårt att granska en kompis som är politi-

ker och jobbar på samma stad eller område där man bör. Med ifall om en av mina bästa 

kompisar blir vald till kommunstyrelse ledamot så kan jag inte helt enkelt bli ovän med ho-

nom/henne /…/. Det är bra tycker jag att man skall ha goda relationer med någon politiker 

som vi litar på varandra. För då kan den politikern(kompisen) komma fram med vissa in-

formationer som är viktiga som jag vill sprida eller föra vidare till allmänheten”.   

Enligt teorin är det flesta avslöjande källorna eller informationer som politikerna får 

från deras källor är inte av journalisternas granskning, utan av läckande källor som journa-

lister bidrar med den. Detta kan i sin tur leda till misstro mot journalisternas objektivitet (Asp 

2007: S 119ff).  

När det gäller journalisternas uppfattning och syn om samarbetet mellan dem och politi-

ker så ansåg samtliga journalister att de samarbetar bra när det gäller att informera. Enligt 

journalisterna så är de flesta politiker oftare tillgängliga när man behöver de. dvs. att politiker 

inte brukar tacka nej när man ringer de och vill ha informationer ifrån dem. Det kan hända att 

ibland de säger nej till vissa sakfrågor som de anser är hemliga. Generellt sätt tyckte journa-

listerna att samarbetet mellan de och politiker fungerar bra och att politiker kontakter de för 

det mesta för att dela med de informationer om de olika sakfrågor som politiker vill föra vi-

dare till allmänheten.  Enligt samtliga journalister så ansåg de att det inte är alltid man skall 

vänta på att politikerna skall meddela oss om ändringar som sker i samhället. Utan det är vårt 
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jobb som journalist att kräva de till debatter och samtal om de olika sakfrågor som vi anser 

vara viktiga för att allmänheten skall del av dem.     

Detta kan man koppla till journalistikens roll, enligt teorin så är det journalistikens upp-

gift att granska samhällets makthavare. Det innebär att journalisterna har som uppgift att 

granska och gräva vidare efter informationer om olika frågor som anser vara viktiga i sam-

hället. Eftersom det är deras uppgift att granska och spegla dessa frågor till allmänheten. Där-

för är det viktigt enligt teorin att journalisterna skall granska och spegla sakfrågor som all-

mänheten vill veta om. Enligt journalisterna så anser de att de ibland kräver av politiker att 

ställa upp för debatter, samtal med medier, samt be de om informationer och förklaring till 

vissa sakfrågor som inte verkar vara tydliga för allmänheten (Asp 2007: S 79ff).   

När det gäller aktörernas relation kring tolkningsmönster och språkbruk ansåg samtliga 

politiker som jag intervjuade att det är viktigt att vara tydlig och tala klarspråk när man blir 

intervjuad av en journalist. Samt är det viktigt att oftare spela in de man har sagt på intervju-

erna, så att journalisterna inte hittar på felaktiga saker. Enligt politikerna så ansåg de att det är 

väldigt sällan man hör detta händer. dvs. att journalister misstro politiker eller skriver felakt-

iga saker om osv. men det händer ofta att de granskar och ifrågasätter en del politiker med än 

andra synnerligen när det gäller de som är på lednings nivå.    

Sammanfattningsvis kan man säga att aktörernas relation/samarbete bygger på att ge 

och ta information, samt att granska och bli granskad. dvs. att de samarbetar för det mesta för 

att ha någon slags växling de emellan. Eftersom journalisterna är av stor behöv från politiker, 

detta för att med hjälp av politiska frågor så kan journalister komma fram med olika politiska 

sakfrågor. Samt att granska och kräva informationer från politiker, eftersom detta är journa-

listernas uppgift. Men samtidigt är politikerna också av stor behöv från journalisterna för att 

föra vidare deras synpunkter och förslag till allmänheten. Samt får del av medborgarnas för-

slag och synpunkter genom medier osv. 

3.3. Vilka aktörer är det som man uppfattar styr 

över dagordningen i lokalsamhället? 

I denna fråga kommer jag att analysera politiker och journalisternas svar kring deras uppfatt-

ning om dagordnings frågan. dvs. vad respondenterna har svarat om vilka aktörer som styr 

dagordningen osv. I denna fråga har jag analyserat utifrån både teorierna vilken den demokra-
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timodellens krav på journalistiken och journalistikens roll. För enligt min uppfattning så är 

både dessa två teorier relevanta att använda i denna fråga.    

3.3.1. Politikernas uppfattning om makten över dagordningen. 

I denna del analyserar jag politikernas uppfattning om frågan kring makten över dagordning-

en.  Att diskutera frågan om makten över dagordningen är väldigt aktuell i de flesta politiska 

diskussioner. För det är ganska viktigt enlig politiker, medborgare och journalisterna vilka är 

det som styr över dagordningen. Uppfattningen kring denna fråga gav mig olika intressanta 

svar från respondenterna som jag intervjuade. 

Enligt politiker så är makten över dagordningen varierat, dvs. som en slags växelverkan 

mellan politiker och medier. Det är snarare fråga om i vilka områden man vill styra i dagord-

ningen osv. Enligt Politiker (A) och (C) så ansåg de ”att makten över dagordningen har blivit 

som en slag växelverkan mellan journalister och politiker. Men i de senaste åren så har jour-

nalistiken stärkt sin makt. Eftersom idag är man väldigt kritisk till politiker, samt medierna 

har en del makt över vilka politiska frågor som ska komma upp i media. Men ibland är politi-

ker också bra på att sätta dagordningen”.    

Medan politiker(A) hade en annan uppfattning om frågan om makten över dagrodning-

en. Enligt henne så är det inte enbart journalister som kan sätta dagordningen, utan det finns 

en del politiker som kan göra detta med. ”Är man en duktig politiker på att föra ut ett budskap 

och gör det på det sättet som media tycker är intressant så har man möjlighet att sätta dag-

ordningen”.  Enligt politiker (B) så ansåg han att det varierat från situation till situation, när 

det gäller att sätta dagordningen. ”Han ansåg att politiker för det mesta sätter dagordningen, 

men om det är en skandal eller någonting annat i samhället. då är man som politiker tvungen 

att byta frågor och anpassa sig till medierna” . Generellt sett så anser dessa politiker att me-

diernas makt har utvecklats när det gäller att sätta dagordningen  

Detta kan man koppla till konkurrensdemokratiska perspektivet som utkräver ansvar. 

Enligt denna modell är det är det centeralt att journalistiken granskar hur de politiska maktha-

varna har hanterats och skött sig, samt kräva av journalistiken att komma fram med sannings-

likt information som möjligt. Samt tydliggöra och analysera vilka som har haft makten över 

de viktigaste frågorna osv. man kan koppla denna modell med respondenternas svar, eftersom 

det är centralt för modellen att medierna sätter dagordningen på de viktiga samhällens frågor. 

Utifrån respondenternas svar så ser man hur journalisterna i de senaste åren har haft makt att 
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kunna påverka och sätta dagordningen. Enligt teorin är detta viktigt eftersom journalistiken 

har som roll att granska och tydlig göra de viktiga frågorna i samhället (Nord & Strömbäck 

2004: S24). 

Enligt samtliga politiker så är detta ganska vanligt i dagslägget att medierna sätter dag-

ordningen kring vissa viktiga samhälliga frågor. Men för att vi som politiker skall bli bättre på 

att ha makten över dagordningen så har vi flera aspekter framför oss att utveckla oss bättre när 

det gäller att sätta dagordningen. 

Det gäller att vara tydlig med budskapet man vill föra vidare till allmänheten. Samt är 

det viktigt att utveckla bättre på vår politik, detta genom att hitta olika kanaler som man kan 

igenom dessa kanaler koma åt medborgarna i samhället. det gäller att ta sig till och diskutera 

med människor, för att veta vilka frågor är intressanta och viktiga för de. Samt är det ganska 

viktigt att förenkla vårt språk så att alla medborgarna skall förstår det vi säger. Förstår vårt 

budskap och tar sig del av de synpunkter och förslag som vi politiker vill utveckla och jobba 

med. men det är förstfarande jätte viktigt enligt samtliga politiker att man ska göra det bästa 

för att hitta frågor som är intressant för journalistiken med. för det är genom medierna mar når 

medborgarna i samhället på det bästa möjliga sätt.  

Detta relaterar till deltagandedemokrati perspektivet. Enligt denna modell är det viktigt 

att vanliga medborgarna som är engagerade att komma fram och få en framträdande plats. 

dvs. att det är ett krav på journalistiken att få dessa människors röst hörd. Samt tillhandhålla 

informationer om politiska partierna och de olika medborgarorganisationers åsikter och värde-

ringar i samhället. För detta underlättar för medborgarna att delta i poliotiken och vara en del 

av den politiska processen i samhället. Detta kan man koppla till politikernas svar, eftersom 

det viktigt att låta vanliga medborgare som engagerad att delta i politiken. För det är viktigt att 

ha fler röster och idéer inom den politiska processen. Enligt denna modell är det viktigt att 

journalister utgår från medborgarnas dagordning (Nord & Strömbäck 2004: S24).   

Detta är väldigt svårt för politiker att vända på situationen när det gäller makten över 

dagordningen. För enligt samtliga politiker så anser de att det inte är lätt i dagens samhälle att 

avleda uppmärksamhet kring vissa frågor som vi inte vill komma upp i medier. För medierna 

har makten att granska och ifrågasätta politiker, samt kräva ansvar att politikerna besvarar de 

obesvarade frågor kring vissa samhälliga frågor. Men enligt dessa politiker så anser de att det 

kan hända att politiker vänder diskussion från en intressant fråga till en ännu mer intressant 
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och viktig fråga. På det sättet har politikerna makten att avleda uppmärksamheten från vissa 

frågor.  

Enligt Samtalsdemokratiska modellen är det viktigt att de politiska diskussionerna i of-

fentligheten präglas av sakligt och rationell argumentation. Det är viktigt enligt modellen att 

politiker kommer fram med de viktiga samhälliga frågorna till pressen. Detta för att medbor-

garna får bättre förståelse och uppfattning. För enligt denna modell är det också viktigt att 

journalisterna tillhandhåller sakligt och relevanta informationer i verkligheten till allmänhet-

en. På det sättet kan journalisterna kräva politiker att komma fram med de olika frågorna som 

de vill föra vidare till medborgarna. (Nord & Strömbäck 2004: S24).  

 

3.3.2. Journalisternas uppfattning om makten över dagordningen. 

I denna del analyserar jag journalisternas uppfattning om frågan kring makten över dagord-

ningen.   

Journalisternas uppfattning skiljer sig ganska mycket från politikernas. När det gällde 

frågan kring makten över dagordningen. Så hade två av tre journalister som jag intervjuade 

inget direkt svar kring frågan. De ansåg att det är svårt att veta hur det ser ut, det kan varierar 

mellan aktörerna. Samt att det är situation mässigt från fråga till fråga om makten över dag-

ordningen. Medan journalist(A) ansåg att ”det är journalisterna som sätter dagordningen på 

de olika frågorna i samhället. Han ansåg att det är journalisterna som bestämmer vilka frå-

gor de skalla osv. Men detta gäller bara den medborgarliga och media dagordningen”.  

Medan när det gäller den politiska dagordningen så ansåg samtliga tre journalister att 

politikerna har makten över den politiska dagordningen. Men samtidigt kan det hända att 

journalister inte tar upp de frågor som politikerna vill att de skall ta upp eftersom journalister-

na/medierna generellt sett tar upp de frågor som de anser vara viktiga. Men det kan hända att 

de frågor som journalister tar upp som viktiga får fortfarande inte så stor uppmärksamhet från 

allmänheten. För ibland är politiker duktiga i vissa områden tar de upp frågor som får alldeles 

för mycket uppmärksamhet. 

När det gäller samhälleliga frågor så har journalisterna inte samma syn som de vanliga 

medborgarna har. Enligt samtliga journalister så ansåg de att deras sätt att se saker och ting är 

annorlunda från medborgarna. Detta för att journalisterna inte är bland medborgarna så ofta 
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för att veta vad de tycker och anser vara viktiga. Det är detta som gör det svårare för journa-

listerna att se på saker och ting lika som medborgarna.   

Denna kan man koppla till journalistikens roll, enligt teorin är det viktigt att journa-

listerna utför deras jobb på ett objektivt sätt, dvs. att bidra så mycket som möjligt för att kunna 

granska och spegla de viktiga samhälliga frågor som allmänheten anser vara viktiga också. 

Enligt personernas svar så verkar det som att en del journalister inte har så mycket koll på vad 

som händer ute bland medborgarna. Utan de är i sin egen värld och skriver om saker och ting 

som är intressanta för en del medborgare men inte alla. Men enligt teorin är det viktigt att 

journalisterna utför deras jobb på ett objektivt och aktiv sätt(Asp 2007: S 119ff).        

Sammanfattningsvis kan man säga att enligt samtliga journalister så anser de att politi-

kerna har makten då det gäller den politiska dagordningen. Men när det gäller medborgar och 

mediers dagordning så har politikerna inte så stor makt. Det kan hända att de avleder upp-

märksamheten från vissa frågor som journalisterna har tagit upp och vill ha svar på dem. 

Journalisterna ansåg att det finns en del duktiga politiker som kan dra mediers uppmärksam-

het åt vissa andra frågor som är ännu mer intressanta. Men att sätta dagordningen är det jour-

nalister som gör för det mesta i dagens samhälle, ansåg samtliga journalisterna. 
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 4. Resultat och slutsatser 

4.1. Politikers/journalisters uppfattningar och syn 

om den egna och motpartens roll i lokalsamhället? 

När det gäller politikernas uppfattning om det egnas roll/uppgifter i samhälle. Så ansåg samt-

liga politiker att det är viktigt att lyssna till medborgarna, tar del av deras förslag och syn-

punkter. Samtidigt är det är viktigt att man som politiker ställer upp för debatter när det gäller 

att uttrycka sina åsikter om politiken. Detta för att medborgarna ska få ta del informationer 

om de politiska sakfrågor som man står för.  

Samtidigt är det viktigt att kommunicera med journalister och informera de om olika 

sakfrågorna. Detta för att journalisterna i sin tur informerar allmänheten, För att allmänheten 

skall ha bättre förståelse om den politiken och de olika politiska värderingarna. Samt att jour-

nalisterna skall kunna granska och ifrågasätta olika politiker och partier om deras politiska 

sakfrågor och planeringar osv. Generellt sett kan man säga att politikernas uppfattning om sig 

själva är baserat på att lyssna till medborgarna, tar del av deras synpunkter och förslag, samt 

ställa upp för olika politiska debatter med andra politiker genom att ställa upp för olika debat-

ter på medier.  

När det gäller politikernas syn/uppfattning om journalister, så ansåg de att journalisterna 

gör ett bra jobb. Genom att granska och ifrågasätta politiker, detta för att de i sin tur informera 

medborgarna om det som sker i samhället. Enligt samtliga politiker så har journalisterna som 

uppgift att granska politiker, för att folket skall ha bättre förståelse om det som sker i sam-

hället. dvs. att journalisterna gör ett bra jobb som granskare och att ifrågasätta politiker och 

skriva om de olika partiernas samarbete och koalitioner. Men samtidigt ansåg en del politiker 

att journalisterna är ganska hårda mot vissa politiker och granskar och ifrågasätter en del mer 

än andra. Detta kan leda till misstro och konflikter mellan politiker och journalister. Men ge-

nerellt sett så ansåg samtliga politiker att journalister gör ett bra jobb genom att granska och 

att sätta politiker under debatter och samtal.  

När det gäller journalisternas uppfattning om sig själva och vad de anser sig ha för 

roll/uppgift i samhället. Så ansåg de att de är där för att granska politiker, samt informera om 
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de saker och ting som sker i samhället, dvs. att det som var alldeles viktig för samtliga journa-

lister var att man som journalister ska granska, spegla och meddela. dvs. arbeta så mycket 

som möjligt för att granska och spegla de olika politiska sakfrågorna. Samt granska maktha-

varna och se till och få svar på deras frågor av politikerna. Detta för att allmänheten skall ha 

bättre förståelse och fakta om vilka som styr dem och vad de har gjort osv.  

Enligt respondenternas svar så är det centralt att journalisterna uppgift och roll i sam-

hället är att granska, spegla och informera. dvs. att granska de olika politiska sakfrågor, samt 

ifrågasätta politiker om de olika politiska sakfrågorna genom att ställa de under debatter. 

Detta genom att informera om de olika politiska ändringar som sker i samhället till medbor-

garna mm. Men när det gäller att föra vidare allmänhetens budskap till politiker och politiker-

nas budskap till allmänheten, så är detta ganska svårt att utföra. Eftersom journalisterna anser 

att det är svårt att veta vad medborgarna vill och har för frågor som de vill tar upp de till me-

dierna. 

När det gäller journalisternas uppfattning om politiker, så ansåg de att det är lätt att kon-

takta en politiker för att få informationer om de politiska frågor man söker efter. Samt att poli-

tiker ställer ofta upp för debatter och samtal för att tydligare förklara och definiera deras poli-

tiska värderingar osv. Journalisterna ansåg att i dag är det lättare att hitta massinformation om 

politiker och deras politiska sakfrågor. Dels genom att kontakta dem eller kolla på deras hem-

sidor, samt att ringa och fråga de om olika politiska frågor. Generellt sett tyckte journalister 

att det är ganska lätt att kontakta politiker för de ställer ofta upp för debatter och samtalar. 

Men det är inte ofta man får svar på alla frågor som man vill, utan man behöver gräva djupare 

för att kunna få det svaret man vill. Detta gör man genom att granska och spegla dessa frågor 

som man vill ha tydligare svar på. 

 Politiker som aktörer i samhället är ganska duktiga och pålästa om de olika sakfrå-

gorna. Samt att de utrycker sig ganska bra och ger tydlig information om sakfrågor som är 

intressanta för allmänheten och vill tar del av. Men samtidigt finns det en del politiker som är 

inte kunniga, synnerligen de som sitter på stadsdelsnämnderna. Men generellt sett är de ok 

och ställer ofta upp för debatter och samtal med journalisterna ansåg journalisterna.         
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4.2. Vad bygger politiker och journalisters  

relation/samarbetet i lokalsamhälle? 

När det gäller relationen mellan aktörerna så anser samtliga politiker och journalister att de 

har ganska bra relation till varandra. Men relationen är inte någon kompisrelation. För samt-

liga politiker ansåg att de inte kan bli nära vänner med någon som försöker hela tiden grans-

kar de. För det skulle känna konstig och jobbigt för både aktörerna. samt ansåg politikerna att 

detta inte skulle vara en trovärdighet, synnerligen för journalisterna. För de ansåg att om en 

journalist skall ha trovärdighet i sitt arbete så ska den inte vara en god vän med någon hon/han 

granskar. 

Samma tyckte journalisterna som ansåg att det skulle inte vara lätt att granska en bästa 

vän. För då skulle detta säkert leda till konflikter och förstöra vänskapen. För det är inte lätt 

att granska en bra vän, samtidigt det skulle inte vara trovärdigt för vårt jobb som journalist att 

umgås med någon vi alltid försöker granska. Men samtidigt är det bra att känna några politi-

ker som man har tillit för varandra genom att dela informationer osv.       

När det gäller samarbetet mellan aktörerna så ansåg samtliga respondenter att relationen 

mellan de är ganska bra och att de har lätt att kommunicera med varandra. Fast relationen som 

aktörerna har är baserat på arbetet och inte en slags kompisrelation relation. dvs. att deras re-

lation bygger på någon slags utbyttes information. Det betyder att aktörernas relat-

ion/samarbete bygger på att ge och ta information, samt att granska och bli granskad. dvs. att 

de samarbetar för det mesta för att ha någon slags växling de emellan. För journalisterna är av 

stor behöv från politiker, detta för att med hjälp av politiska frågor så kan journalister komma 

fram med olika politiska sakfrågor. Samt att granska och kräva informationer från politiker, 

eftersom detta är journalisternas uppgift att utföra i ett demokratiskt samhälle. Men samtidigt 

är politikerna också av stort behöv från journalisterna, för att kunna föra vidare deras syn-

punkter och förslag till allmänheten. Samt får del av medborgarnas förslag och synpunkter 

genom medier osv. 

Generellt sätt kan man säga att när det gäller relationen mellan aktörerna så ansåg samt-

liga respondenter att de inte har någon bästa vän som är journalist eller politiker. Med bästa 

vän anses här någon man umgås med och träffar utanför jobbet. Men de ansåg att relationen 

mellan de är bar och baserar på samarbetet osv. 
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4.3. Vilka aktörer är det som man uppfattar styr 

över dagordningen i lokalsamhälle?   

Enligt respondenterna så är svaren kring makten över dagordningen annorlunda. Samtliga 

hävdar att det är journalisterna som har makten över dagordningen. Men samtidigt är det vari-

erat mellan både politiker och journalister, dvs. att i vissa frågor så har politiker makten att 

avleda uppmärksamheten och komma på andra frågor som är ännu mer intressanta. Enligt 

samtliga politiker så har journalisterna makten över dagordningen. Men det kan hända att i 

vissa fall och situationer gör att vissa duktiga politiker tar upp en del frågor som kan få upp-

märksamheten på medier. Men generellt sett ansåg politikerna att journalisterna på de senaste 

decennierna har deras makt stärkts över dagordningen. 

För det är inte lätt att dra uppmärksamheten från frågorna som vi inte vill att de skall 

komma på medier. dvs. att ifall om ett parti vill inte att skattefrågor ska komma upp utan istäl-

let tar upp sjukvård och andra frågor. Så har det partiet väldigt svårt att kunna utföra detta. För 

politiker för det mesta blir granskade och ifrågasätta av journalisterna. För journalister kräver 

alltid svar på de frågor som de vill ta upp till allmänheten. 

Enligt samtliga politiker är det viktigt att som politiker man ska vara tydlig med de sak-

frågor som man vill ta upp i medierna. Samt att hitta frågor som är väldigt intressanta och 

viktiga så att på det sättet anpassa sig till medierna. Men generellt är det journalisterna som 

har makten över dagordningen. Eftersom det är journalisterna som brukar ta upp de viktiga 

samhälliga sakfrågor som politiker i de flesta fallen är tvungna att anpassa sig till dem.   

När det gäller journalisternas uppfattning om makten över dagordningen så hade de inte 

så mycket att säga kring denna fråga. Fast de ansåg att det är inte journalister som styr den 

politiska dagordningen, utan det är själva politiker som har den makten. Men samtidigt ansåg 

en av journalisterna att det är journalister som styr dagordningen och har makten över att be-

stämma vilka frågor som ska komma upp på medierna osv. Det händer att politiker kan på sätt 

och viss avleda uppmärksamheten från vissa frågor som journalisterna vill ha svar på. Men 

journalisterna brukar inte tystas om det utan de försätter att söka efter svaret på de frågor de 

vill. Enligt journalister så finns det duktiga politiker som kan dra mediers uppmärksamhet åt 

vissa andra frågor som är ännu mer intressanta. Men att sätta dagordningen är det journalister 

som gör det mesta i dagens samhälle, ansåg samtliga journalisterna.      
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Om man jämför politikernas svar med journalister, så anser samtliga respondenter att 

det är journalisterna som har makten över dagordningen. Detta har utvecklat i de senaste de-

cennierna. Men samtidigt ansåg de att politikerna har också makten över dagordningen när det 

gäller det politiska områdena. Samt det kan hända att politiker avleder uppmärksamhet från 

vissa intressanta frågor som medier tar upp. Detta gör de genom att tar upp ännu mer intres-

santa frågor så att får medier och folkets uppmärksamhet osv.         
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5. Diskussion 

Efter att jag har undersökt detta så kom jag fram till att, när det gäller politiker respektive 

journalisters uppfattning om varandra, då var de ganska positiva och ansåg att motparters gör 

ett bra jobb. Fast politikerna ansåg att journalisterna ta inte alltid upp de frågor som vi anser 

viktiga, men generellt sett gör de ett bra arbete. Medan när det gäller aktörernas relation och 

samarbete, så är deras relation baserat på en arbetsrelation och inte en kompisrelation. alltså 

aktörerna samarbete bygger på att byta informationer till varandra, samt att vara tillgängliga 

för debatter, samtal osv. Det som är intressant med resultatet kring relationen mellan aktörer-

na är, att de har inte någon slags kompisrelation med varandra. Utan relationen är baserat på 

arbete. Enligt politiker så ansåg de att de inte har kompisar som är journalister, samma sak sa 

journalisterna om relationen mellan politiker. 

 Men generellt sett kan man säga att det är viktigt att aktörerna samarbetar i samhället 

enligt demokratin. Eftersom enligt demokratin så är det ett krav på journalisterna att granska 

och ifrågasätta politikerna. Samt att politikerna skall vara tillgängliga och samarbetsviliga. 

Detta för att allmänheten skall ha bättre förståelse om de som styr över dem. Samtidigt när det 

gäller granskningsmetoder så är det bra att relationen mellan aktörerna skall vara arbetsrelat-

ion så att journalisterna skall kunna på alla möjliga sätt granska politikerna osv. När det gäller 

frågan om dagordningen, så är det medierna som har mest makt när det gäller dagordningen 

enligt resultatet. Medan politikerna har makten över den politiska dagordningen.  

Kring detta är det intressant att påpeka vad som skulle hända ifall politikerna hade mak-

ten över mediernas dagordning. Samtidigt undrar man hur detta skulle gå ifall journalisterna 

satte dagordningen på alla områdena till och med den politiska dagordningen. Sen kan man 

fråga när det gäller dagordningen om det handlar om att ha makten i samhället eller om det är 

att göra det bästa för att tydliggöra de olika samhälliga sakfrågorna och hantera de på bästa 

möjliga sätt. Generellt sett kan man säga att det är bra när det gäller demokratin att journa-

listerna och politiker samarbetar. Detta genom att låta varandra granska och bli granskade. 

Samt att journalisterna skall ha makten att kunna granska, spegla och ifrågasätta politiker. 

Detta är viktigt i ett demokratiskt samhälle. 
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  Utifrån det jag kom fram till så kan man säga att journalisterna har uppfyllt deras syfte. 

Detta genom att stärka deras makt i samhället de senaste decennierna. Men detta kan man inte 

generalisera. Eftersom underökningen inte var så bred att täcka flera områden osv. Det skulle 

vara intressant att undersöka om samma ämne som jag har gjort fast mellan olika kommuner 

eller städer, samt ha flera respondenter för att få fler synpunkter och uppfattningar om relat-

ionen och samarbetet mellan politiker och journalister i lokalsamhälle. Men detta kan man 

tänka på ifall man vill försätta skriva om detta ämne på en mer avancerade arbete.     
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