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After a longer period of abscense due to sickness, the leader of the Swedish Democrats 

(SD) announced his return to his political mission in a the popular talkshow “Skavlan” 

which airs in the Swedish public television. The news leaked out before the show was 

aired and caused a mayor debate among journalists in massmedia and among the public 

about the legitimacy of the interview. After the transmission the debate continued and 

was fueled by the fact that a massive amount of complaints were made to the review 

board by citizens claiming that the interview was bias and not objective enough. 

This study analyses a number of columns written by journalists that reason about the 

event. Our aim was to get a better understanding of how they view themselves in 

relation to their audience, this by using argument analysis. We found that they dipslay 

signs of the “third person effect” which means they view “the others” (the viewers) as 

more impressionable to masscommunications with messages they perceive as harmfull. 

Our conclusion is that the columns can be seen as a result of this, an attempt to warn the 

public about a harmfull message. Connecting this to the agenda setting theory this 

paradoxically leads to more attention and publicity for a politician whos opinions they 

try to counteract. 
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1 Introduktion och problembakgrund 
 

Måndagen den 23 mars 2015 släpptes nyheten att partiledaren för Sverigedemokraterna, 

Jimmie Åkesson, skulle medverka i tv-programmet Skavlan den kommande fredagen. 

De följande dagarna rådde en debatt i media om lämpligheten i att en partiledare för ett 

enligt skribenterna främlingsfientligt parti blir intervjuad i ett underhållningsprogram på 

bästa sändningstid i en public service-kanal. Det diskuterades hur de inblandade borde 

och förväntas agera, vilka samtalsämnen som borde tas upp och om intervjun ens borde 

äga rum. Det faktum att Jimmie Åkesson är en partiledare som hade varit sjukskriven de 

senaste 6 månaderna och att han är en kontroversiell person, bidrog till nyhetsvärdet av 

framträdandet hos Fredrik Skavlan. Skavlans roll som journalist, Åkessons roll som 

sjukskriven partiledare och SVT:s roll som public service-kanal blev en del av debatten. 

Efter att programmet sänts recenserades deltagarna i media och debatten fortsatte. Inte 

bara bland journalister utan även genom insändare och anmälningar från tittare som 

tyckt att intervjun hanterades fel (Liebermann, 2015). Det är denna debatt som ligger till 

grund för vår undersökning. 

 

Public service skiljer sig från kommersiella massmedier i sitt uppdrag och det finns 

andra krav på medieinnehållet. Det är mot bakgrund av detta som vi kan förstå de texter 

vi ska analysera. I sändningstillståndet återfinns de bestämmelser som reglerar 

innehållet i public service. Dessa är sedan tolkade av SVT och återfinns i 

varumärkesstrategin Ordboken – Fri Television/Om Alla för Alla. I denna slår man fast 

att ett av SVT:s viktigaste samhällsuppdrag är att 

 

... granska, skapa debatt och få fler att bry sig, både om samhället och om varandra. 

Men för att få människor att ta ställning, tänka själva och engagera sig, duger det 

inte att stryka medhårs. Vi måste också våga uppröra och provocera (SVT, 2011). 

 

Med detta samhällsuppdrag kommer också vissa skyldigheter: 

 

Public service-företagen är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till 

debatt och granska företag, myndigheter och organisationer. Med public service-

företagens skyldighet att kommentera följer också ett visst utrymme för värderande 

omdömen (Myndigheten för radio och tv, 2015). 
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SVT och dess programledare, reportrar med mera ska i sin programverksamhet 

hävda det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors 

lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (den så kallade 

demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen). Bestämmelsen innebär en skyldighet 

att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden 

och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas (SVT, 2015). 

 

De opinionsjournalistiska texterna som förekom i debatten behandlar just det faktum att 

ledaren för ett främlingsfientligt parti medverkar i ett underhållningsprogram i en public 

service-kanal. I dessa texter uttrycker de åsikter och gör ställningstaganden angående 

hanteringen av detta. Vi anser att det är ett intressant material att analysera då det kan 

säga något om journalisters syn på det offentliga samtalet och vad deras roll är eller bör 

vara, samt deras syn på publiken. 

 

Opinionsjournalistik är en genre som växer, mycket på grund av hur mediesamhället ser 

ut idag. Vi har allt fler tidningar som kallar sig oberoende och inte vill knytas till ett 

parti, vilket öppnar upp för friare journalistik. Tidningarnas ledarsidor har då 

möjligheten att vara mer personliga och uttrycka de egna åsikterna. Att nyheter 

dessutom idag går att få tag på gratis ökar bredden av människor som dessa texter når ut 

till. Sverige har även ett partilandskap i upplösning. Man bestämmer sig allt senare vad 

man ska rösta på och opinionsjournalistiken kan då agera som kompasser för att 

orientera sig i flödet av nyheter och politiska utspel (Nordenson, 2008). 

 

Rollen som opinionsjournalist är, som Nordenson (2008, s.19) skriver, “ett ansvarsfullt 

yrke som kräver gott omdöme och goda ideal”. Hon tar upp olika mål att sikta mot inom 

yrket som alla lyfter fram det samhälleliga ansvaret och stödet för demokratin. Detta för 

att hon anser att media, och i detta fall specifikt opinionsjournalisterna, har en makt i 

samhället att påverka vad människor tänker på och ser som viktiga politiska frågor. 

Medierna och nyhetsrapporteringen har makten att till stor del sätta dagordningen för 

det politiska samtalet, och det är det man syftar på inom dagordningsteorin. Forskarna 

är försiktiga med att påstå något generellt kring hur medierna påverkar publiken, men 

att man kan säga att opinionsjournalister åtminstone i enskilda fall har makten att 

påverka sin publik (Nordenson, 2008, s.22). 
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Det är dessa opinionsjournalisters åsikter som ligger till grund för vår undersökning. 

Vad väljer de att föra fram i sina texter, inför sin publik, angående det faktum att 

Jimmie Åkesson gör ett framträdande i SVT:s underhållningsprogram Skavlan?  

 

 

2 Syfte och forskningsfråga 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur opinionsjournalister väljer att skriva om 

Skavlans intervju med Jimmie Åkesson inför sin publik, för att få en bild av hur man ser 

på sin egen roll, sitt uppdrag och sin självbild, i kontrast till hur man ser på sin publik. 
 

Vår forskningsfråga är därmed: 

Hur väljer opinionsjournalister att skriva om Skavlans intervju med Jimmie Åkesson 

inför sin publik, och vad kan sättet att framställa intervjun på säga oss om hur 

skribenterna ser på det journalistiska uppdraget, rollen och deras självbild, i kontrast till 

hur de ser på publiken? 
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3 Litteraturgranskning 
 

 

3.1 Teoretisk diskussion 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi valt att ta hänsyn till dagordningsteorin 

i vår undersökning för att få en bättre förståelse för opinionsjournalisternas roll och 

självbild. Dock är vår främsta teoretiska utgångspunkt för denna studie 

tredjepersonseffekten eftersom de texter vi analyserar är, som vi kommer att visa på, ett 

fall av detta. Att sätta dessa två i samband med varandra gör att vi även får en bild av 

hur journalisterna ser på sig själva i kontrast till hur man ser på sin publik. 

 

 

3.1.1 Tredjepersonseffekten 

 

Tredjepersonseffekten är en teori som lanserades av W Philips Davison 1983 i journalen 

The Public Opinion Quarterley. Den inleds med att författaren berättar om en upptäckt 

han gjort tidigare om en pluton bestående av svarta servicetekniker lydande under vita 

befäl på den japanska ön Iwo Jima under andra världskriget. Japanerna fick reda på 

plutonens beskaffenhet och plats och bombade därefter området med propagandaflyers. 

På dessa förklarade de att Japan inte var i krig med de svarta soldaterna utan bara de 

vita och att de därför borde ge upp eller desertera så snabbt som möjligt. Den följande 

dagen hade plutonen flyttats från ön (Davison, 1983). Det underliga med händelsen var 

att Davison inte kunde hitta några bevis för att propagandan skulle haft någon effekt på 

trupperna. Men deras befäl, som flyttade hela plutonen dagen efter, hade den 

uppenbarligen effekt på. Detta och andra liknande fynd och observationer väckte 

Davisons intresse och fick honom att skapa denna hypotes. Enkelt beskrivet föreslår den 

att människor tenderar att överskatta effekten av masskommunikation hos andra. Mer 

precist föreslår den att individer, som är del av en publik som utsätts för kommunikation 

med medveten eller omedveten intention att påverka, kommer förvänta sig att denna 

kommunikation har större effekt på andra än dem själva. Den påverkan de förväntar sig 

på andra kan i sin tur leda till att de agerar på olika sätt (Davison, 1983). Den första 

upptäckten fick honom att arbeta vidare på teorin och 1957 fick han möjlighet att fråga 
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ut ett antal journalister i den västtyska pressen om hur stark påverkan deras ledare hade 

på läsarna (Davison refererad i Davison, 1983). Ett av de vanligaste svaren han fick var 

att de inte trodde de hade någon större påverkan på sådana som “dig och mig” men att 

de hade desto större påverkan på “vanligt folk” (Davison, 1983). 

 

Sedan Davison introducerade teorin har intresset för den varit enormt. Den rankas som 

den femte mest populära teorin inom kommunikationsvetenskapen under 2000-talet 

(Bryant & Miron refererad i Perloff, 1999). Tredjepersonseffekten studeras vanligtvis 

genom att man ställer ett antal frågor till deltagarna i en undersökning om hur de 

uppskattar påverkan av en viss kommunikation eller typ av kommunikation på dem 

själva och andra (Perloff, 1999). Det finns många exempel på undersökningar som visat 

på dess existens och effekter (Perloff, 1999). 

 

En fråga som uppstår är varför vi tror att andra blir så mycket mer påverkade än oss 

själva. Perloff (1999) skriver att den dominerande uppfattningen är att 

tredjepersonseffekten är en yttring av den universella mänskliga tendensen att vilja 

uppfatta sig själv som bättre än andra människor. Detta är en intressant aspekt att ha i 

åtanke när vi analyserar våra texter. 

 

I den tidiga forskningen kring teorin var utgångspunkten att tredjepersonseffekten var 

ett universellt fenomen som uppstod varje gång någon blev ombedd att uppskatta 

massmedial påverkan. Men allt eftersom mer forskning gjorts på området har det 

framkommit att fenomenet är mer eller mindre troligt att förekomma beroende på 

omständigheterna (Perloff, 1999). Kommunikationens egenskaper är en viktig faktor. 

När budskapet i det som kommuniceras uppfattas som negativt är sannolikheten för 

tredjepersonseffekten större, och den är som störst när den innehåller våldsamma och 

hatfulla element (Andsager & White refererad i Perloff, 1999). När budskapet uppfattas 

som positivt är dock effekten den motsatta. Då uppfattar vi det som troligt att vi själva 

blir påverkade och mindre troligt att andra påverkas på samma sätt (Gunther & Thorson 

refererad i Perloff, 1999). 

 

En annan viktig aspekt som spelar in är hur den som gör bedömningen uppfattar “de 

andra”, den hypotetiska publiken. Här finns det forskning som visar att ju större socialt 

avstånd den som tillfrågas bedömer att det är mellan den själv och “de andra” desto 
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starkare blir effekten (Perloff, 1999). 

 

Vad får då tredjepersonseffekten för konsekvenser på åsikter och beteende? Perloff 

fastslår att den antingen leder till trots eller samtycke, det vill säga två helt motsatta 

utgångar. Trots uppstår när en person antar att en kommunikations effekt på dess 

mottagare är negativ. Detta motiverar dem att handla antingen genom aktiv opposition 

eller passivt motstånd. Att försöka få ett innehåll censurerat är ett av främsta uttrycken 

för detta trots (Perloff, 1999). 

 

De allra flesta studier av tredjepersonseffekten görs med kvantitativa metoder och då 

främst genom enkätundersökningar. I dessa får svarspersonerna svara på ett antal frågor 

om hur de tror att de själva och andra blir påverkade av ett medieinnehåll. I studien 

“Jakten på lycka” har Eva Berglie (2004) istället valt att använda sig av kvalitativa 

intervjuer, detta för att få en djupare förståelse för varför svarspersonerna gör skillnad 

på sig själva och andra. Det samtliga studier dock har gemensamt är att de vänder sig 

direkt till personer för svar. Vårt angreppssätt är också kvalitativt men vi har istället valt 

att analysera texter publicerade i massmedia och ställa våra frågor till dessa. Detta är 

intressant av flera anledningar. För det första når texterna ut till en stor publik och har 

därför möjlighet att påverka läsare. De är inte svar på frågor, utan de eventuella uttryck 

för tredjepersonseffekten vi kommer att kunna hitta är omedvetna och ocensurerade. 

Dessutom är det ett nytt sätt att undersöka fenomenet. 

 

 

3.1.2 Dagordningsteorin enligt McCombs 

 

Varje dag väljer redaktioner och nyhetsreportrar ut det som de anser vara viktigt att 

rapportera om, och väljer därmed vad publiken får ta del av. Nyhetsmedierna har 

förmågan att sätta dagordningen och påverka vilka ämnen och händelser som är mest 

framträdande i det offentliga samtalet (McCombs, 2004, s.1). Nyhetsmedierna väljer att 

ta upp vissa ämnen, och publiken ordnar sin egen agenda utefter detta för att bestämma 

vilka ämnen som är viktiga. Nyhetsmediernas agenda blir publikens och allmänhetens 

agenda, och detta är det första steget i att påverka den allmänna opinionen (McCombs, 

2004, s.2). Självklart har inte medierna ensamrätt på vad publiken anser vara viktigt. 

Hur man känner inför en fråga eller en händelse kan likaväl bero på tidigare erfarenheter 
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och kunskaper. Men däremot spelar medierna en roll i detta och är ytterligare en 

pusselbit i hur man bygger upp sin bild av omvärlden (McCombs, 2004, s.19).  

Enligt McCombs dagordningsteori är de texter vi ska analysera med och sätter agendan 

och bestämmer vad läsarna anser vara viktigt i samhället. Eftersom alla dessa texter 

väljer att lyfta upp Skavlans intervju med Jimmie Åkesson ansågs detta ha nyhetsvärde 

och vara ett ämne som läsaren behöver ta del av. Därför anser vi det vara relevant att ha 

med denna teori i vår analys av texterna, tillsammans med tredjepersonseffekten, för att 

få en bild av hur dessa opinionsjournalister ser på sitt ansvar gentemot sin publik. 

 

 

3.2 Tidigare forskning 

 

3.2.1 Integrating Theoretical Traditions in Media Effects: Using Third-Person Effects to 

Link Agenda-Setting and Cultivation 

 

I ett försök att länka samman olika teoretiska utgångspunkter inom forskning om 

mediaeffekter gjorde Jeffres, Neuendorf, Bracken och Atkin (2008) en studie där de 

undersökte hur väljare ansåg att media påverkade dem angående presidentvalet 2000 i 

USA. Frågorna i undersökningen handlade om hur mycket man ansåg att media 

påverkade en i valet, vilka ämnen som var viktigast, vem man valde att rösta på samt 

hur mycket media influerade ens tankar och samtalsämnen, i jämförelse med hur 

mycket man ansåg att media påverkade andra i samma frågor. Undersökningen gjordes 

via telefonintervjuer samt en internetenkät.  

 

Innan studien gjordes formulerades flera hypoteser för att länka tredjepersoneffekten 

med dagordningsteorin. Dessa var:  

• Människor kommer uppfatta media som mer inflytelserik för andra människors 

tankar än de egna. 

• Människor kommer uppfatta media som mer inflytelserik för andra människors 

val av presidentkandidat än det egna. 

• Människor kommer uppfatta media som mer inflytelserik för andra människors 

åsikter om vad som är viktigt än de egna. 
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Även att: 

• Väljarna kommer att uppfatta det som att andra påverkas mer än de själva av 

media när det gäller vem de väljer att rösta på, än vad de anser vara viktigt i 

valkampanjen. 

 

Dessa hypoteser verifierades i undersökningen och de kom fram till slutsatsen att 

publiken inser att media påverkar dem, men att de även ser att det finns skillnader i hur 

de blir påverkade, till exempel att de i större grad påverkas i sina värderingar jämfört 

med vilka ämnen man tänker på. Men den viktigaste slutsatsen de kom fram till var att 

tredjepersonseffekten kan kombineras med teorier som dagordningsteorin och att det är 

något som fler borde bygga vidare på.  

 

Deras undersökning skiljer sig från vår i den aspekten att de ställer frågor till personer 

direkt, medan vi analyserar fram åsikter i texter. Men trots det så anser vi att denna 

studie är relevant för vår forskning då den ger exempel på hur människor anser att de 

själva påverkas jämfört med hur andra påverkas av medieinnehållet. Denna studie 

visade att människor inser att de påverkas, men anser att andra påverkas mer när det 

kommer till värderingar och vem man väljer att rösta på. Vår studie kan bygga vidare på 

detta och erbjuda en annan bild från medias och opinionsjournalisternas vinkel, och 

istället visa hur man ställer sig till sitt ansvar och vad man anser att publiken borde få ta 

del av i media, och om man anser att publiken kommer påverkas av hur medieinnehållet 

framställs. 

 

 

3.2.2 Do Even Journalists Support Media Restrictions? Presumed Political Media 

Influences and the Consequenses 

 

Bernhard och Dohle (2014) gjorde en studie på tyska journalister för att undersöka om 

de stöder restriktioner i media som en följd av medias inflytande på andra. Deras 

forskningsfråga var därmed “hur bedömer journalister i Tyskland att politiskt innehåll i 

media påverkar de själva och andra?”, samt “hur påverkar den bedömningen 

journalisternas stöd för censur?”. Bernhard och Dole menar att det finns mycket 

forskning om tredjepersonseffekten som visar att människor som ser negativt på medias 

inflytande på andra tenderar att vara för censur, men lite forskning om hur journalister 
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själva ser på censur och medias inflytande (2014, s.251). De visar i sin forskning att 

journalister anser att politiskt innehåll i media påverkar andra mer än de själva, samt att 

ju högre grad journalisterna anser att media påverkar människor, desto mer benägna är 

de att vara för censur. Detta resultat anser Bernhard och Dohle visa tydligt att 

journalister vill skydda publiken från medias starka inflytande. 

 

Vår studie har inte samma angreppssätt, men belyser däremot en annan aspekt av 

samma fenomen. Vi vill istället visa vilka argument och åsikter som journalisterna för 

fram angående medieinnehållet och dess inverkan på publiken, och helt enkelt visa 

varför journalisterna anser att publiken i så fall behöver skyddas från just vissa typer av 

medieinnehåll. 

 

  



  
 

10 

4 Metod 
 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning där vi, med hjälp 

av en typ av kvalitativ textanalys av utvalda åsiktstexter som behandlar Skavlans 

intervju med Jimmie Åkesson, syftar att besvara vår forskningsfråga. Dessa texter 

innehåller åsikter som journalisterna har angående huruvida det var bra eller dåligt att 

intervjun ägde rum och vilka konsekvenser det kan få. Skribenterna till åsiktstexterna 

har tolkat intervjun på olika sätt och lyfter fram olika aspekter hos intervjun och dess 

kontext för att föra fram sina åsikter kring hur de inblandade betedde sig/bör ha betett 

sig. 

 

Även om en kvalitativ metod inte är vanlig i studiet av tredjepersonseffekten, så anser vi 

det ändå vara relevant eftersom åsikterna som journalisterna har kommer fram i 

texterna. Om vi hade genomfört intervjuer med samma journalister hade troligtvis 

samma åsikter kommit fram. Dessutom är åsikterna i texterna troligtvis mer 

välformulerade och genomtänkta än vad direkta intervjusvar hade blivit, och det är 

troligt att de haft sin publik i åtanke när de publicerat texterna. 

 

En kvalitativ textanalys syftar till att läsa en text, både dess delar, helhet och kontext, 

för att få fram vissa underliggande meningar som inte kan upptäckas vid en kvantitativ 

analys. Man menar alltså att vissa budskap inte kan upptäckas förrän en text har läst på 

djupet flera gånger. Först då kan vi börja läsa mellan raderna (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 210). 

 

Vår undersökning handlar om att systematisera innehållet i texterna, där vi syftar att 

klargöra tankestrukturen hos skribenterna för att få fram deras åsikter på ett tydligt sätt 

(Esaiasson et al. 2012, s. 211), och sedan koppla det till forskning om 

tredjepersonseffekten och dagordningsteorin. För att då få fram tankestrukturen och 

åsikterna på ett tydligt sätt har vi valt att göra en argumentationsanalys. 
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4.2 Argumentationsanalys 

 

En argumentationsanalys kan ha flera olika syften, varav det deskriptiva syftar till att 

leta fram och synliggöra vad som är tes och argument i en text. Ett annat syfte kan vara 

att bedöma om dessa lever upp till vissa normer till exempel saklighet eller rationalitet. 

Ett ytterligare syfte kan vara att söka avgöra beviskraften i argumenten, till vilken grad 

de stärker eller försvagar en viss ståndpunkt (Borés & Bergström, 2012, s.94). Vår 

fokus kommer att ligga på det deskriptiva vars syfte är att finna den tes eller de teser 

som drivs i en text. En tes är ett påstående i en text som inte fungerar som ett argument 

för eller emot något annat påstående, men som de övriga påståendena i texten 

argumenterar för eller mot (Boréus & Bergström, 2012, s.95). 

 

Boréus och Bergström tar upp vikten av det underförstådda i en text och hänvisar till 

Anders Signell (1999) som studerat det underförstådda i politiska argumentationer. Han 

kom fram till att det finns olika typer underförståddheter, sådana som går att sluta sig till 

på logisk väg och de som kräver kontextuell kännedom. Det underförstådda kan vidare 

ha olika motiv och det kan vara mer eller mindre avsiktligt. Det underförstådda kan vara 

något självklart som inte behöver sägas och kan därför användas för att få vissa 

sakförhållanden att framstå som självklara, vilket de inte alls behöver vara. Det kan 

också vara ett sätt för avsändaren att slippa stå för vissa tankar (Boréus & Bergström, 

2012, s.116).   

 

Vi använder argumentationsanalys som ett verktyg för att få fram de underliggande 

åsikter och värderingar som finns i texterna genom att analysera de teser vi hittar och 

undersöka hur argumenten för dessa ser ut. Därmed kommer vi att leta efter teser, 

implicita eller explicita, samt påståenden som argumenterar för eller emot dessa. 

 

För att konkretisera vår analys ställer vi dessa frågor till materialet: 

• Vilka påståenden förs fram i texterna? 

• Vilka påståenden argumenterar för eller emot dessa? 

• Vad är underförstått i texterna? 
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4.3 Urval och genomförande 

 

De opinionsjournalistiska texter vi ska analysera är, enligt dagordningsteorin, med och 

sätter agendan och har en maktposition i det offentliga samtalet. De är med och 

påverkar den allmänna opinionen och deras åsikter når ut till många läsare. Det är även 

anledningen till att vi valt artiklar ur storstadstidningarna i Sverige, som är Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet, 

GT, Kvällsposten, City och Metro. Dessa är Sveriges största tidningar och kan därför 

påstås påverka mer än vissa mindre tidningar just på grund av läsarantalet. 

 

Vi har gjort ett strategiskt urval av de åsiktstexter vi har valt att analysera där vi började 

med en sökning i mediearkivet Retriever för att få fram alla artiklar i ämnet, med hjälp 

av sökorden Skavlan AND Åkesson, samt gjort en avgränsning till Sveriges 

storstadspress mellan datumen 23 mars och 6 april. Vi fick då upp 127 träffar. För 

ytterligare begränsning sorterade vi ut de som var åsiktstexter, och uteslöt de som var 

neutral nyhetsrapportering eller på något annat sätt irrelevant för vår undersökning, 

exempelvis framsidor, tv-tablåer, sammanfattningar av veckans nyhetshöjdpunkter och 

dubbletter. Kvar blev 31 stycken åsiktstexter. Med åsiktstexter menar vi sådana som på 

något sätt uttryckte åsikter om att just Jimmie Åkesson skulle ställa upp eller hade ställt 

upp i programmet Skavlan. De neutrala nyhetsrapporteringarna innehöll meningar i stil 

med “På fredag gästar Jimmie Åkesson Skavlan” eller information om vad som hade 

sagts i intervjun, till exempel “Åkesson var inte emot beslutet att fälla regeringens 

budgetförslag”, och lade inte in några värderingar eller åsikter om framträdandet. Därför 

var dessa inte relevanta för vår undersökning. 

 

Av de 31 åsiktstexterna hittade vi 13 stycken som uttryckte åsikter som på något sätt 

rörde tredjepersonseffekten och dagordningsteorin. Dessa berättade alltså någonting om 

hur det skulle påverka andra att Jimmie Åkesson framträder i public service. De 13 

analyserade texterna finns bifogade i Bilaga A. 

 

I analysen av åsiktstexterna gjorde vi först enskilda analyser av varje text där vi 

besvarade de konkreta frågor vi formulerat och som är kopplade till metoden. Sedan 

gick vi igenom varje text tillsammans och diskuterade och analyserade in på djupet för 

att koppla analysen till vårt syfte och vår forskningsfråga. 
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4.4 Metodkritik 

 

Boréus och Bergström nämner att det finns minst två slags tolkningsproblem 

förknippade med argumentationsanalys där det första är en generell spänning mellan 

olika tolkningsstrategier. Det andra problemet består i att den deskriptiva 

argumentationsanalysen kräver att påståenden tolkas tydligt, inklusive underförstådda 

påståenden (2012, s.132).  

 

Det första problemet, menar Boréus och Bergström, kan ge sig till känna vid 

uppstruktureringen av argumentationer. I vissa fall går argumentationen lätt att urskilja, 

medan den ibland är mer underförstådd eller spridd över hela texten. Det andra 

problemet uppstår i tolkningen och hur olika stycken ska tolkas. Speciellt svår kan 

tolkningen bli när underförstådda premisser ska presenteras (Boréus & Bergström, 

2012, s.132-133). 

 

Som Thurén (2007) skriver så är alla kvalitativa studier inom den hermeneutiska 

traditionen beroende av forskaren och vad denne är intresserad av att undersöka. Då kan 

det vara svårt att bortse från den egna förförståelsen och göra tolkningar utifrån den. 

Men det vi kan göra för att vara så trovärdiga som möjligt i vår forskning är att tydligt 

återge citat och sammankopplingar av dessa och motivera hur och varför vi har tolkat 

det som vi gjort. 

 

Boréus och Bergström menar även att det i en argumentationsanalys inte alltid är 

relevant att ta upp alla argument utan att det oftast räcker med de viktigaste eller 

vanligaste argumenten (2012, s.133). I vår analys väljer vi därför att rikta in oss på de 

argument som är viktigast i varje text och som är lättast utkristalliserar sig. Detta 

eftersom det ökar chansen för att fler ska tolka argumenten på samma sätt och därmed 

får vi bättre trovärdighet i vår forskning. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar enligt Bergström och Boréus (2012, s.41) om huruvida den 

undersökning som görs för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge svar på just 

denna fråga. I vår undersökning syftar vi till att undersöka hur opinionsjournalister 

väljer att framställa Skavlans intervju med Jimmie Åkesson och vad sättet att framställa 

intervjun på kan säga oss om hur skribenterna ser på det journalistiska uppdraget, rollen 

och deras självbild, i kontrast till hur de ser på publiken. För att få svar på denna fråga 

har vi tittat på texter som alla för fram åsikter angående intervjun och med hjälp av en 

argumentationsanalys lyfter vi fram underliggande meningar och åsikter för att de ska 

bli tydliga. På så sätt får vi svar på frågan hur opinionsjournalisterna väljer att framställa 

intervjun samt vad dessa åsikter säger oss om hur skribenterna ser på det journalistiska 

uppdraget, rollen och deras självbild i kontrast till hur de ser på publiken. 

 

Reliabilitet handlar om att vara noggrann i undersökningens alla led och i textanalyser 

kan då tolkningsaspekten vara en reliabilitetsfråga. Då måste textläsningen vara 

tillräckligt noggrann för det syfte man har (Bergström & Boréus, 2012, s.42). För att 

hålla god reliabilitet i vår forskning kan vi då vara noggranna i vår återberättelse av de 

texter vi analyserat och visa med citat det som vi tyckt varit av särskild vikt för vårt 

syfte. 

 

 

4.6 Forskningsetik 

 

Vetenskapsrådet tar i deras publikation God forskningssed (Gustafsson, Hemmerén & 

Petterson, 2011) upp olika aspekter att ta hänsyn till när man bedriver forskning. De 

menar att det finns etiska krav på både forskare och på forskningens inriktning och 

genomförande. Etik menar de är något vi inte kan ha utan att vara medvetna om den 

eller ha reflekterat över den. Det är en sorts medveten, reflekterad och motiverad moral 

(Gustafsson et al. 2011, s.15), och forskningsetiken gäller generella och allmängiltiga 

normer och principer för forskningen. 

 

Forskningen måste balansera mellan individsskyddskravet och forskningskravet. Alltså 

ska vi utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de 
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individer som deltar i forskningen (Gustafsson et al. 2011, s.18). Eftersom vi i vår 

forskning utgår från artiklar som skrivits och publicerats av individer, men är idécentral 

i den mening att fokus ligger på idéerna som lyfts upp i texterna och inte idébäraren som 

framför dem (Esaiasson et al. 2012, s.218), så finns det inga individer i behov av skydd 

i vår forskning. Den bygger på redan offentliga aktörer och texter och det enda vi kan 

göra för att hålla god forskningsetik är att vara sanningsenliga i vår återberättelse av 

dessa texter. 

 

Ytterligare krav som ställs på forskningen gäller kvalitet och tillförlitlighet. God 

forskningsetik visar vi om vi tydliggör och motiverar de förutsättningar och 

utgångspunkter som forskningen har, om syftet och frågorna formuleras klart och 

tydligt, metoden förklaras och vi visar att den kommer leda fram till det önskade 

resultatet. Det empiriska materialet bör präglas av en systematisk och kritisk analys av 

noggrant insamlade data. Argument ska formuleras klart och ha relevans för den slutsats 

vi vill dra (Gustafsson et al. 2011, s. 40). Dessa aspekter har vi tagit hänsyn till 

genomgående i vår forskning. 
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5 Resultat och analys 
 

Texterna vi har analyserat har på olika sätt riktat sig mot publiken och uttrycker åsikter 

angående hur man bör ta emot intervjun. Vi kommer här gå igenom exempel på olika 

teser och påståenden som förs fram i texterna och analysera dessa med hjälp av 

tredjepersonseffekten och dagordningsteorin.  

 

I texten med titeln “SVT en studsmatta för SD:s propaganda” (2015) för skribenten 

fram tesen att “SVT potentiellt [...] lånar sig till att bli verktyg i en osmaklig 

mediestrategi” genom denna intervju, “att allt sedvanligt heligt tal om opartiskhet till 

trots lägga sig som en studsmatta för propaganda”. Detta grundar vi dels på titeln och 

dels på att skribenten genomgående i texten pekar på att det är ett “medialt samarbete”, 

att SVT:s och SD:s “mediestrategier tycks sammanfalla” och att hen gör en liknelse 

med “Russia today”. Med detta är det underförstått att SD, med sin “mediestrategi” kan 

sprida sin “propaganda” i public service, och locka fler väljare till sitt parti. Detta anser 

då skribenten vara någonting negativt med användningen av ord som “möjligen etiskt 

tveksamt”, och underförstått blir då även att SD inte ska få locka väljare genom public 

service. Genom att likna SVT med “Russia today” skapas även en liknelse med Jimmie 

Åkesson och Rysslands politiker, exempelvis Putin. Här är det underförstått att 

Ryssland inte är ett land som Sverige strävar efter att likna och det lyfter frågor om det 

demokratiska samhället och yttrandefrihet. Längre än så går inte skribenten, däremot 

kan det sammanfattas som att det är negativt att Åkesson är med i en intervju i public 

service för att locka tittare. Men anledningen till att SD och Åkesson inte ska få använda 

en public service-kanal i sin egna “osmakliga mediestrategi” kan därmed sägas vara att 

det kan påverka tittarna till att vilja rösta på SD och det är något som skribenten sätter 

sig emot. 

 

Men i ett Sverige präglat av seriefiguren Bamses snällhetskodex är det vad SVT 

väljer att den psykologiskt inkännande förhandsglimten ska handla om. Skavlan-

tonen är satt, hans programledargärning att ge makthavare ett mänskligt ansikte är 

en produkt av vår curlande och förstående tid (”SVT en studsmatta för SD:s 

propaganda”, 2015). 
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Med detta citat antyder skribenten att det svenska folket är för snälla och förstående för 

att se makthavarnas sanna ansikte. Publiken vill se människan, inte politikern, för att 

kunna relatera och tycka om personen. Som Perloff (1999) skriver är den dominerande 

uppfattningen att tredjepersonseffekten är en yttring av den universella mänskliga 

tendensen att vilja uppfatta sig själv som bättre än andra människor. Det skribenten för 

fram i denna text är ett tecken på detta. Hen antyder att publiken endast av att höra och 

se Åkesson i intervjun blir öppna för att rösta på SD, och är därmed inte kapabla att 

ställa sig kritiskt till framträdandet. Det blir därför skribentens roll att informera, 

alternativt varna, om detta. 

 

I “Skavlan misslyckades med Jimmie Åkesson” (2015) skriver skribenten att han tyckte 

“att det var en utmärkt idé att SVT lät Jimmie Åkesson tala ut i mysteveprogrammet 

‘Skavlan’ när han gjorde comeback i politiken” eftersom “pr och propaganda fungerar 

så. Politiker undviker pålästa politiska journalister och väljer hellre 

underhållningsprogram.” Däremot så misslyckades Skavlan med det journalistiska 

hantverket enligt skribenten, och kunde inte komma åt Åkesson: 

 

Det är svårt även för drillade skjutjärnsjournalister att intervjua drillade politiker 

(”Skavlan misslyckades med Jimmie Åkesson”,2015). 

 

Skribenten menar även att det inte finns utrymme i ett sådant format för djupare frågor 

och förklaringar: 

 

På ytan tuff journalistik men med ett enda resultat att reklamfilmen visades gratis för 

två miljoner människor. Det är omöjligt att komma åt undertext (”Skavlan 

misslyckades med Jimmie Åkesson”, 2015). 

 

Med detta antyder skribenten att publiken själva inte är benägna att se undertexten, utan 

ser enbart det som visas upp. Det ligger därmed i journalistens ansvar att meddela 

publiken om vad reklamfilmen innebär. Reklamfilmen i denna kontext syftar på 

Sverigedemokraternas valfilm inför riksdagsvalet 2010. Skribenten menar att “Skavlan 

förhöll sig kritiskt till SD:s förljugna reklamfilm där invandring ställdes mot 

pensionärer”, men lyckades inte få fram undertexten i filmen och betydelsen av den. 

Därmed misslyckades Skavlan att visa publiken vad Åkesson egentligen menar med 

reklamfilmen. Skribenten anser då att publiken inte har förmågan att lista ut det själv. 
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Varför detta är att misslyckas har att göra med vem Åkesson är i skribentens ögon. Hen 

använder ord som “propaganda”, att “SD är sprunget ur naziströrelsen” och är 

“rasistiska”, vilket blir argument för att Skavlan som journalist måste ställa sig kritiskt 

till Åkesson. Eftersom Skavlan enligt skribenten misslyckades med det antyds det att 

publiken inte får den sanna bilden av Åkesson. Återigen är därmed publiken inte 

benägen att lista ut det själv. Som Andsager & White (Perloff, 1999) skriver så är 

tredjepersonseffekten större när det rör sig om hatfyllda budskap. Skribenten i denna 

text anser att intervjun innehåller ett hatfyllt budskap och oroar sig därför starkt över hur 

publiken ska reagera. 

 

I “Intervjun en självklarhet” (2015) var det några formuleringar som vi fann särskilt 

intressanta. Skribenten påpekar att 

 

Ända sedan SD började växa i popularitet hos svenska folket har medierna grubblat 

sig skogstokig över hur detta främlingsfientliga parti ska behandlas. Hur mycket 

man än har påpekat stolligheterna i deras åsikter, har de bara fått fler väljare. […] 

Men å andra sidan har försök att tiga ihjäl dem heller inte fungerat (”Intervjun en 

självklarhet”, 2015). 

 

Skribenten anser att det var “en självklarhet” att intervjun skulle äga rum, men 

 

Däremot borde intervjun hellre ha gjorts ihop med övriga och andra (i stället 

svenska) gäster i studion. Några som inte alls delar Jimmie Åkessons värderingar 

(”Intervjun en självklarhet”, 2015). 

 

Genom att uttrycka sig på detta sätt säger skribenten att eftersom SD är ett 

främlingsfientligt parti så har media haft svårigheter med att förhålla sig till dem. 

Oavsett hur de har hanterats har de fått fler väljare. Hen anser att det är självklart att de 

inte ska uteslutas från det offentliga samtalet, men att man då samtidigt måste erbjuda 

en annan bild av verkligheten så att publiken har större möjlighet att ställa sig kritiskt 

till SD. Publiken ska få ta del av allt, och måste erbjudas fler värderingar i kontrast till 

Åkessons främlingsfientlighet. Även i detta fall är publiken enligt skribenten oförmögen 

att på egen hand ställa sig kritiskt till det som visas i media. Publiken anses behöva 

någon som talar i dess ställe. Därmed anses även att media har en väldigt stor makt att 

påverka människors tankar.  
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Ännu en text som är inne på samma spår är “Niklas Orrenius: SD skrämmer människor 

på djupet” (2015). Skribenten menar att 

 

Självklart får Skavlan ha med Jimmie Åkesson i sitt program. Journalistik handlar 

om att berätta, samtala, fråga - inte om att tiga ihjäl och frysa ut (”Niklas 

Orrenius: SD skrämmer människor på djupet”, 2015). 

 

Hen fortsätter: 

 

Däremot är det konstigt att många inte tycks förstå hur djupt SD och Åkesson 

skrämmer människor. Folk som vädrar sitt obehag inför tanken på SD-ledaren i 

fredagsmys-tv avfärdas otåligt (”Niklas Orrenius: SD skrämmer människor på 

djupet”, 2015). 

 

Skribenten gör även kopplingar mellan Sverigedemokraternas valfilm inför valet 2010 

och gamla tyska nazistiska filmer: 

 

Då var det judar som utmålades som utsugare och samhällsförstörare. Nu, i SD:s 

film, var det muslimer (”Niklas Orrenius: SD skrämmer människor på djupet”, 

2015). 

 

Sverigedemokraterna och Åkesson kan alltså jämföras med Nazisterna i Tyskland på 

30- och 40-talet. Det är anledningen till, menar skribenten underförstått, att flera 

grupper i det svenska folket är rädda. Däremot ligger det i journalistikens uppdrag att 

intervjua dessa samhällsaktörer, oavsett politiska ståndpunkter eller värderingar, för att 

informera folket och publiken. Skribenten avslutar med att skriva: 

 

Jag hoppas att Skavlan frågade Jimmie Åkesson om det i går (”Niklas Orrenius: SD 

skrämmer människor på djupet”, 2015). 

 

Detta gäller varför barn som är döpta till Muhammed ses som en del av något dåligt, när 

inte barn döpta till Oscar gör det. Här vädrar alltså skribenten en förhoppning på 

journalistens uppdrag. Hen hoppas att Skavlan ska få fram en bild av vem Jimmie 

Åkesson är och vad hans åsikter är angående människor av annan etnicitet, religion eller 
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härkomst, för att publiken behöver få veta det. Journalisten ska agera på uppdrag av 

publiken som är i behov av skydd. Publiken är rädd för sådana som Åkesson och då ska 

journalistiken finnas där för att stå upp för allas lika rätt. Åkesson får vara med i 

programmet, men bör mötas av kritik just för att folket behöver det. 

 

I texten handlar det mycket om att journalistiken och media har makten över det 

offentliga samtalet och hur det förs. Beroende på vad som sägs i en intervju, kan 

publiken få olika känslor, värderingar och uppfattningar. Publiken är även i behov av en 

beskyddare, eftersom de påverkas så stark av medieinnehållet, därför måste innehållet 

hanteras på rätt sätt. 

 

I texten med titeln “All heder åt Skavlan” (2015) har skribenten en annan vinkel på 

intervjun, med i huvudsak samma resultat. Skribenten tyckte att Skavlan utförde 

“journalistikens plikt föredömligt” samt att “intervjun visade sig vara utmärkt 

journalistik”. Eftersom skribenten även nämner att  

 

I Norge har rasismen blivit mer normativ än i Sverige, där demokratin och 

humanismen fortfarande bjuder motstånd. Sverige närmar sig snabbt den norska 

situationen och det finns föga anledning till svensk stolthet (”All heder åt Skavlan”, 

2015). 

 

så blir tolkningen att Skavlan är en del av denna humanism och står upp för demokratin, 

och därmed utförde sin plikt föredömligt. Åkesson å andra sidan är en del av växande 

rasismen som Skavlan står upp mot och det som hotar den svenska demokratin. Detta 

säger något om hur skribenten anser att journalistiken bör vara. Skribenten tillskriver 

media en oerhört stor makt och ansvar, vilket blir än tydligare i detta citat: 

 

Demokratin kämpar för sin överlevnad i hela Europa och journalistiken - som idag 

verkar under ständiga mordhot - har en central uppgift. I fredags utförde Skavlan 

denna journalistens plikt föredömligt (”All heder åt Skavlan”, 2015). 

 

Däremot kommer ingen förklaring på exakt vad det var som gjorde att Skavlan utförde 

plikten föredömligt, därför kan det endast analyseras fram genom att titta på det 

underförstådda. Då blir det enda svaret att det faktum att Skavlan gjorde intervjun, trots 

mordhot, är det som är det “föredömliga”. Skavlan och SVT har inte låtit sig tystas av 
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rasismen som råder utan står upp för att alla ska få finnas i det offentliga samtalet. 

Gentemot publiken ska därför journalistiken agera som en upplysare och erbjuda alla 

världsbilder, men däremot stå upp emot de som är odemokratiska. 

 

I “Johan Croneman: Skavlan ställer politiska frågor till Åkesson - då blir det tittarstorm” 

(2015) menar skribenten att oavsett hur intervjun hade gått så kan Sverigedemokraterna 

“liksom inte förlora”. Hen anser att “tv-intervjun gav egentligen ingenting”, samt att 

“Fredrik Skavlans försök att hoppa upp och bita honom i strupen fick snarast motsatt 

effekt”. Skribenten konstaterar även att “det är svårt att inte se SVT som politiskt 

utnyttjat” och “en Sifomätning före och efter intervjun hade varit intressant - och 

kanske skrämmande”. 

 

Med detta antyds att även om intervjun gick dåligt, och Skavlan inte kom åt Åkesson 

som intervjuobjekt, kan Sverigedemokraterna inte förlora på framträdandet och de 

kanske till och med även har fått fler väljare efter framträdandet. SVT har därmed blivit 

politiskt utnyttjade och Skavlan har inte lyckats få fram varför man inte ska rösta på SD. 

Att skribenten tycker att SD inte kan förlora, oavsett vad som händer, gör att hen 

samtidigt tycker att hur än media förhåller sig till SD så vinner de publikens sympatier, 

och får därmed fler väljare. Att skribenten antyder det visar på hur hen ser på sin publik, 

och Skavlans publik. Skavlans publik är inte lika smart som media och förstår inte 

varför man inte ska rösta på SD, utan ser media som några som attackerar bara för 

sakens skull. Däremot har skribenten en mer inkluderande röst till sina egna läsare.  

 

En Sifomätning före och efter intervjun hade varit intressant - och kanske 

skrämmande (”Johan Croneman: Skavlan ställer politiska frågor till Åkesson - då 

blir det tittarstorm”, 2015). 

 

I texten så talar skribenten till sin egen publik och antar att de förstår vad som menas 

med ett sådant uttalande. Ungefär som att hen säger: “du och jag ser det här och vi 

förstår, men de som tittade på intervjun, de kommer rösta på SD”. Det är ett tydligt 

exempel på tredjepersonseffekten eftersom hen oroar sig för hur Skavlans publik 

kommer reagera och ta emot den information som intervjun gav. Detta citat är även 

intressant då det även är ett tydligt exempel på att skribenten ser media som en 

tonsättande samhällsaktör. Genom att intervjun har sänts i tv så har den förmågan att 

förändra människors åsikter och värderingar, och bli Sverigedemokrater. 
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En annan text där intressanta åsikter kommit fram är “Galet ha mys-tv med SD-ledaren” 

(2015). Där driver skribenten tesen att SVT gjorde fel i att placera Jimmie Åkesson i 

Fredrik Skavlans myssoffa.  

 

Att en så otäck politiker skulle sitta i myssoffa i självaste SVT på bästa sändningstid 

gjorde 87 procent av Sverige oroad för hur långt normaliseringen av det bara 27 år 

unga rasistpartiet gått. Då heilade man i bomberjackor, i dag bärs kostym i 

riksdagen (”Galet ha mys-tv med SD-ledaren”, 2015). 

 

Med det menar skribenten att Åkesson är en otäck rasist som public service inte borde 

ha i sin “myssoffa” och faktumet att de hade det gjorde alla som inte röstade på SD i det 

senaste riksdagsvalet oroliga för hur normaliseringen ska utvecklas. Anledningen till att 

skribenten, och de 87 procent som inte röstade på SD, är oroade är att SD kan locka till 

sig fler väljare genom intervjun. Genom att använda sig av de 87 procenten är det 

underförstått att dessa är på journalisternas sida, vilket ytterligare bidrar till ett vi och 

dom-tänkande. De andra 13 procenten av Sverige antas vara förlorade till rasismen och 

omöjliga att vinna tillbaka, och exkluderas därmed i texten.    

 

“Efter SVT:s program har SD fått hundratals nya medlemmar” enligt skribenten, och att 

det därmed “gick utmärkt för Åkesson”. Hen skriver även att “SVT lät sig luras”. Allt 

detta syftar på att SVT inte borde ha låtit sig luras och borde därmed inte ha haft med 

Åkesson i Skavlan, eftersom det ledde till att SD fick flera nya medlemmar. Faktumet 

att programmet Skavlan sänds i public service samt är ett underhållningsprogram med 

en “myssoffa” spelar in i argumentationen hos skribenten.  

 

Skavlan fick inte fram varför Åkesson inte är som Anders Borg eller en annan 

partiledare. Och det är förstås inte enkelt. Politiker är sluga rackare, drillade i att 

intervjuas. Det kunde egentligen inte ha slutat på något annat sätt än med en pr-

succé för SD. Åkesson borde inte ha bjudits till underhållningsteve. Han borde ha 

intervjuats i “Agenda” eller annat politiskt journalistiskt sammanhang när han 

gjorde comeback. Ett misstag som SVT behöver lära sig av. [...] Att sätta ledande 

SD-politiker i en fredagsmyssoffa finansierad av svenska folket är en förolämpning 

mot judar, romer och alla andra minoriteter i Sverige som redan är rädda (”Galet 

ha mys-tv med SD-ledaren”, 2015). 
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Hen menar att eftersom det är public service som hela svenska folket är med och 

finansierar så omfattar det även de som Åkesson enligt skribenten skrämmer. Därför 

borde han inte ha fått sitta i “fredagsmyssoffan”, utan istället borde han ha varit med i 

ett politiskt program där Åkesson och den politik han för kunde ha blivit granskad 

kritiskt. Eftersom detta inte var fallet blev det en succé för SD. Återigen ges bevis på 

tredjepersonseffekten. Detta genom att skribenten anser att publiken skulle bli mer 

rädda av denna “otäcka politiker” och faktumet att han får sitta och mysprata en 

fredagskväll. Skribenten oroar sig för hur publiken ska reagera. Dessutom menar hen att 

SD har fått hundratals nya medlemmar efter intervjun. Var hen har hämtat dessa 

uppgifter vet vi inte så det kan lika gärna vara en spekulation. Men genom ett sådant 

uttalande tror hen att publiken, bara av att se Åkesson i “myssoffan” prata okritiserat om 

sig själv och sin politik, blir medlemmar i Sverigedemokraterna. Publiken blir på så sätt 

en oreflekterande massa som bara följer det som sägs på tv. 

 

I texten med titeln “Johan Croneman: SVT balanserar på en farligt slak lina” (2015) 

menar skribenten att Sverigedemokraterna “blåste den politiska eliten [...] och istället 

använde sig av fredags- och underhållningsmyset i ‘Skavlan’” vilket “ser ut att bli ett av 

deras bättre propagandanummer”. Underförstått i denna formulering är att de väljer att 

göra framträdandet i Skavlan för att sprida propaganda, eftersom det är enklare i det 

formatet än i ett politiskt journalistiskt sammanhang. Skribenten lyfter sedan frågan: 

 

Vem är det som använder sig av vem i det här fallet? (”Johan Croneman: SVT 

balanserar på en farligt slak lina”, 2015) 

 

Hen menar att “tittarmässigt kan det givetvis bli en rejäl framgång. Och de politiska 

effekterna och de politiska konsekvenserna…? Vem tar ansvar för dem? Måste någon 

göra det?” 

 

SVT skulle i så fall använda SD och Åkesson för att få bra tittarsiffror, medan SD och 

Åkesson använder SVT för att sprida sitt budskap. Detta kommer få politiska 

konsekvenser enligt skribenten. Hen lyfter även frågan hur pass bra “public service 

beredskap är för den här typen av mediemanipulationer”. 
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Lite human touch i ett underhållningsprogram med familjära förtecken ger betydligt 

mer närkontakt med de svenska tv-tittarna - och väljarna (”Johan Croneman: SVT 

balanserar på en farligt slak lina”, 2015). 

 

Denna text är skriven innan intervjun har sänts och visar att skribenten har lite 

förtroende för att SVT kommer att lyckas hantera situationen de har satt sig i. Det är en 

“mediemanipulation” från Åkessons sida med syfte att locka väljare. Detta visar på en 

oro för att tv-tittarna ska manipuleras av det som Åkesson kommer att säga i intervjun 

och att SVT och Skavlan inte kan hindra manipulationen. Publiken kommer att bli 

Sverigedemokrater, oroar sig skribenten för. 

 

Skribenten avslutar med att uttrycka en upprördhet som både hen och personer på 

Skavlans redaktion känner inför att “man låter en av de hetaste politiska potatisarna 

just nu hamna i myssoffan i stället för i den politiska grillen”. Därmed tycker skribenten 

att det vore bättre att placera Åkesson hos en politisk reporter där han kan bli granskad 

för sin politik och där inte det personliga får lika stort utrymme. Det är därmed när 

Åkesson får prata på det personliga planet som tittarna och väljarna kan börja relatera 

till honom och i längden rösta på honom i riksdagsvalen. Publiken är därmed återigen 

oförmögen att på egen hand tänka politiskt och kritiskt när det personliga och “mysiga” 

får större utrymme i media.  
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6 Sammanfattning och diskussion 
 

Syftet med vår undersökning var att, genom en argumentationsanalys av valda 

åsiktstexter i debatten kring Skavlans intervju med Jimmie Åkesson, undersöka hur 

opinionsjournalister väljer att skriva om intervjun inför sin publik, för att få en bild av 

hur man ser på sin egen roll, sitt uppdrag och sin självbild, i kontrast till hur man ser på 

sin publik.  

 

Det vi kunde se i texterna var att skribenterna har höga tankar om sig själva och media 

överlag, samt att de oroar sig för hur publiken ska påverkas av medieinnehållet. De 

förhållanden som Perloff (1999) beskrivit som förutsättningar för att en stark 

tredjepersonseffekt ska uppstå är närvarande i texterna. Han skriver att ju större det 

upplevda sociala avståndet är desto större blir effekten. Detta i kombination med att 

budskap som uppfattas som negativa, särskilt de som innehåller hatfulla och våldsamma 

element, förstärker effekten ytterligare. I Davisons (1983) exempel med den 

amerikanska plutonen var det flygbladen som av befälen uppfattades ha så stor påverkan 

som ledde dem till agera, de förflyttade hela plutonen. I vår studie är det intervjun med 

Åkesson i Skavlan som är katalysatorn. Det har framkommit i vår analys att 

skribenterna uppfattar detta budskap som negativt, både för olika grupper och för 

Sverige som land. Detta har sedan fått dem att agera, vilket i detta fall resulterat i de 

texter vi har analyserat. Vi har sett att dessa journalister vill motverka SD:s framgångar, 

och detta gör de genom att axla rollen som beskyddare som talar om för folket vad de 

ska tänka. Dagsordningsteorin bygger på att de ämnen som massmedier väljer att belysa 

också påverkar vilka ämnen som folk anser vara viktiga och därmed diskuterar. Frågan 

som uppstår är om dessa opinionsjournalister, genom att ta upp dessa frågor i dessa 

stora publikationer, motverkar sitt eget syfte genom att SD och dess kärnfrågor hamnar 

högst upp på dagordningen? Det är onekligen så att intervjun fick stor massmedial 

uppmärksamhet båda innan och efter.          

 

Ett frekvent förekommande begrepp i dessa texter är “myssoffan” och i detta begrepp 

finns det underförstådda värderingar. Skavlan sänds klockan nio på fredagar och når ut 

till en väldigt stor publik mitt under det vi känner som “fredagsmyset”, som på senare år 

blivit ett allmängiltigt begrepp som står för det folkliga, det som “alla” gör på 

fredagskvällarna. I detta ligger en värdering, att de människor som tittar på detta 
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program, alltså en stor del av den svenska befolkningen, inte är förmögna att stå emot 

“propagandan” och således måste skyddas från den. Det är de personerna som sitter 

hemma i “myssoffan” som inte kan stå emot den “propaganda” som visas i “myssoffan” 

på tv. Därmed är det endast en viss typ av publik som inte har förmågan att tänka 

kritiskt kring medieinnehållet. 

 

Vi har i texterna sett att skribenterna oroar sig för att andra kommer påverkas av 

intervjun, just för att media har den makten över den allmänna opinionen. Det är 

Skavlans publik som påverkas negativt, de är “de andra”. Skribenten och dess egen 

publik kommer enligt skribenten inte påverkas då de är smarta nog att se varför 

intervjun påverkar samhället negativt. “De andra” kan däremot inte tänka kritiskt utan 

följer bara mediaströmmen. Detta visar att dessa opinionsjournalister har höga tankar 

om sig själva, sitt uppdrag och media överlag. De kan påverka människor, deras åsikter 

och värderingar, och publiken följer bara efter. Enligt McCombs blir nyhetsmediernas 

agenda publikens och allmänhetens agenda, och detta är det första steget i att påverka 

den allmänna opinionen (2004, s.2). Medierna spelar en roll i vilka åsikter och 

värderingar man har och är ytterligare en pusselbit i hur man bygger upp sin bild av 

omvärlden (McCombs, 2004, s.19). Detta ser vi som en del av anledningen till att 

skribenterna är oroliga över hur publiken påverkas, samt att de ser så högt på sitt eget 

ansvar. Men texterna ger dessutom bevis på en slags omvänd dagordningsteori. 

Medborgarna har faktiskt påverkat medieinnehållet eftersom dessa texter har publicerats 

som ett försvar mot alla de anmälningar och insändare som uppstått i debatten. 

Medborgarna har i det här fallet hjälpt till att sätta agendan. 

 

Bernhard och Dohle (2014) visade i sin forskning att journalister anser att politiskt 

innehåll i media påverkar andra mer än de själva, samt att ju högre grad journalisterna 

anser att media påverkar människor, desto mer benägna är de att vara för censur. Detta 

resultat anser Bernhard och Dohle visa tydligt att journalister vill skydda publiken från 

medias starka inflytande. Samma sak kan sägas om de texter vi har analyserat. Vi kan 

inte säga någonting om skribenterna är för eller emot censur, men däremot känner de ett 

behov av att skydda publiken från skadande innehåll. Flera skribenter har uttryck en oro 

över att publiken kommer att börja rösta på Sverigedemokraterna efter intervjun, och att 

man därför måste vinkla medieinnehållet så att det ställer sig kritiskt till odemokratiska 

aktörer.  



  
 

27 

Jeffres et al. (2008) kom till slutsatsen att publiken inser att media påverkar dem, men 

att de även ser att det finns skillnader i hur de blir påverkade, till exempel att de i större 

grad påverkas i sina värderingar jämfört med vilka ämnen man tänker på. I vår 

undersökning har vi sett att skribenterna uttrycker oro för att publikens värderingar 

kommer att påverkas av intervjun. Skribenterna anser alltså att media har den makten att 

påverka värderingar och känner ett ansvar att varna publiken. Därmed tycker 

skribenterna att publiken inte ska få ta del av allt i media, eftersom det kan komma att 

skada samhället i längden då publiken inte ställer sig kritiskt nog till innehållet. Då är 

det medias och journalistikens ansvar att ställa sig kritiskt till det som anses vara 

odemokratiskt eller diskriminerande. 

 

Utifrån vårt syfte, som var att undersöka hur opinionsjournalister väljer att skriva om 

intervjun inför sin publik, för att få en bild av hur man ser på sin egen roll, sitt uppdrag 

och sin självbild, i kontrast till hur man ser på sin publik, kan vi komma med slutsatsen 

att journalisterna ser publiken som mer mottaglig för negativa budskap än vad de själva 

är. Därmed anser även dessa opinionsjournalister att publiken behöver dem för att styra 

dem “rätt” i valet av åsikter, värderingar och uppfattningar. 

 

 

6.1 Vidare forskning 
 

Vi anser att vidare studier skulle kunna rikta in sig på djupgående intervjuer med 

opinionsjournalister, exempelvis de som skrivit texterna vi har analyserat, för att få 

ytterligare svar på hur och varför de tror att just sådana som de beskriver som 

främlingsfientliga har en större inverkan på publiken än de som inte är 

främlingsfientliga. En intervju med Stefan Löfvén har inte genererat samma typ av 

debatt och därför vore det intressant att få journalisternas åsikter och uppfattningar kring 

varför det är så. Varför anser man inte att folk kan bli socialdemokrater efter en intervju 

med S-ledaren?  
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