
Linköpings universitet, Campus Norrköping     2001 
ITUF Institutionen för tematisk utbildning och forskning 
Kultur Samhälle Mediegestaltningsprogrammet 
D-uppsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”…vi gör ett försök ” 
 

 
en analys av SVTs Mediemagasinet som ett mediekritiskt uttryck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”…we´re trying ” 
 

a study of Swedish television´s ” Mediemagasinet ”as media critique  
 
 
 

 
Författare: 

Karin Axelsson 
Sanna Eskilsson 

 
Handledare: 

Kosta Economou 



 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Institutionen för tematisk utbildning och 
forskning 
 
Kultur, samhälle, mediegestaltning 
 

  

Datum 
2001-06-06 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 

x Svenska/Swedish 
_ Engelska/English 

 _ Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN  LIU-ITUF/KSM-D--02/04--SE 

 
_    

 _ C-uppsats  
x D-uppsats  

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

   _ Övrig rapport 
_ ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 
 

  

 
 

Titel 
”Vi gör ett försök” – en analys av SVT:s Mediemagasinet som ett mediekritiskt uttryck 
Title 
”we’re trying” – a study of Swedish television’s “Mediemagasinet” as media critique 
 
Författare 
Karin Axelsson 
Sanna Eskilsson 
 
 
 

Sammanfattning  
Hösten 2000 startade Sveriges Television sitt program Mediemagasinet. Syfet var att journalister skulle granska sin egen kår, sina 
egna kollegor. Programmet tog upp olika ämnen och problem som kan uppstå i och med journalistisk rapportering. Formen var 
välkänd för tv-tittarna, medan innehållet presenterades som det första i sitt slag.  
Men vad händer när medlemmar av en yrkeskår granskar varandra? Är det överhuvudtaget möjligt? Genom ett diskursanalytiskt 
angreppssätt försöker denna uppsats svara på dessa frågor. Studien vilar på analyser av hur programmet presenteras av 
programledaren och vilka anspråk som görs i programmet. Även den hemsida som etablerades i samband med programmet 
integreras i analysen. Som komplement till studien gjordes även en deltagande observation vid ett inspelningstillfälle av 
Mediemagasinet. Då genomfördes även en intervju med redaktören och projektledaren för programmet. Deras åsikter och 
funderingar kring produktionen är även de en del av den mediekritiska diskurs som Mediemagasinet ingår i. Och det är denna 
diskurs och hur den skapas som undersöks i denna uppsats. 
 
Abstract 
In year 2000 the Swedish Public Service television started a new series of programmes named Mediemagasinet. The purpose was 
to expose the work of journalism through the eyes of a journalist. The programme showed different types of tasks and problems 
that have to do with journalistic reporting. The form of Mediemagasinet wasn’t anything new but the content was presented as the 
very first of its kind.  
The interesting part of the program was that it was journalists themselves doing the media critisism. Is that actually possible? And 
what does it look like? By using discourse analysis this study try to answer these questions by analyses of the presentations of the 
television programmes. What is at stake and how does the website of the program interact with the program itself? 
As a complement to the study there is an interview with the editor and the manager of the project that show their point of view, 
which are also a part of the media critical discourse that this essay examins. 
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Keyword 
Media criticism, journalism, television, public service, discourse, discourse analysis, discourse psychology, social semiotics 
 



   

 
Upphovsrätt 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
 
Copyright 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 

 
© The author/s 



 2

Innehåll  
 
Prolog    sid. 5 

Inledning    sid. 7 

Syfte/problemformulering   sid. 8 

Frågeställningar   sid. 8 

Bakgrund    sid. 9 

Vår roll som granskare av granskare  sid. 9 

Om televisionen som fält   sid. 10 

 

Kapitel 1   

Utgångspunkt   sid. 12 

TV i teorin – kärt barn har många namn  sid. 12 

Mediemagasinet – mer än bara ett TV-program sid. 13 

Public service som kontext   sid. 13 

Den journalistiska kontexten   sid. 14 

 

Vårt teoretiska paket   sid. 15 

Diskursbegreppet   sid. 17 

Den kritiska diskuranalysen – kritik som teori  sid. 17 

Diskursordning och kommunikation händelser sid. 19 

En analysram i tre dimensioner  sid. 20 

Något står på spel   sid. 22 

Genrebegreppet inom kritisk diskursanalys  sid. 23 

Intertextualitet, interdiskursivitet och citat  sid. 24 

Social semiotik – om den visuella texten  sid. 25 

 



 3

Kapitel 2 

Analys    sid. 27 
Hur vi ser på analysmaterialet   sid. 27 

En programbeskrivning   sid. 28 

Programmens utformning och syfte enligt de  

utarbetar programmet   sid. 29 

Programmens sändningstidstider  sid. 30 

Bilder i Mediemagasinet   sid. 30 

Mediemagasinets etablering   sid. 31 

Urvalet av citat    sid. 33 

 

Citat 1    sid. 34 

Citat 2    sid. 35 

Citat 3    sid. 36 

Citat 4    sid. 37 

Sammanfattning    sid. 39 

 

Citat 5    sid. 40 

Citat 6    sid. 41 

Citat 7    sid. 42 

Citat 8    sid. 43 

Sammanfattning    sid. 45 

 

Vidare analys    sid. 45 

 
Den övergripande relationen till makten och medierna sid. 46 

Mediemagasinets två sidor   sid. 47 

Hemsidan    sid. 47 

Att vara eller inte vara reporter?  sid. 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
Kapitel 3 
 
Resultat    sid. 53 

Slutdiskussion   sid. 56 

Granskning utifrån   sid. 56 

Mediemagasinet som tidning?   sid. 56 

Tid    sid. 57 

Problematik – inte dynamik   sid. 58 

Att göra ett försök   sid. 59 

Avslutning     sid. 60 

 

Referenser    sid. 61 

 

Bilagor 
Bilaga 1    sid. 62 

Bilaga 2    sid. 68 

Bilaga    sid. 79 

 

 

 
Vi vill tacka för det stöd som vi har fått under uppsatsens utveckling och allt slitande runt omkring. 

Tack till den grupp som funnits med och läst texter och lyssnat till tankar under inlednings- och 

skrivfasen:  
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Vår förhoppning är att uppsatsen – Vi gör ett försök - kan få läsarens blick att vidga synfältet inför en del av 

verkligheten vi skapar genom de mediekritiska journalisternas perspektiv. Titeln är ett citat ur materialet av 

Lars-Göran Svensson, redaktör för Mediemagasinet. 
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Prolog 

Den som har ordet äger makten. I det samhälle vi lever och verkar placeras makten i olika 

händer. Utövandet av makt sker på olika vis och har olika påverkan på hur vi formulerar rätt och 

fel, sanning eller lögn med en förhoppning om att den som utövar makt har en medvetenhet om 

detta i de uttryck som förmedlas. Läraren har sin pekpinne. Polisen har sin batong. Journalisten 

har penna eller mikrofon. Olika yrkesgrupper har sina arbetsredskap som man använder för att 

antingen lära ut eller bestraffa de som man vänder sig till i sitt dagliga arbete. Men vad händer när 

man vänder dessa arbetsredskap mot sig själva och börjar granska sin egen verksamhet? 

 

Hösten 2000 började Mediemagasinet att sändas i SVT. Det var ett program som presenterades 

som något nytt inom journalistiken, att journalister granskar journalister. Nu skulle någon vända 

på begreppen. Den avrapporterande sanningen skulle få ”en bakom kulisserna rapportering”. 

Journalistiska misstag skulle granskas i programmet och tittarna skulle ges egna verktyg att 

analysera innehållet i medierna, granskningen var nu offentlig, ett format som befann sig i TV-

tablån. Några journalister visar upp andra journalister och talar om vikten av att ställa sig kritisk 

till allt det som tidningar, TV eller radio egentligen själva har stått för, fast ur ett annat perspektiv. 

När Mediemagasinets redaktion vänder mikrofonen inåt och antar begreppet granskning ställs 

vissa förväntningar till programmets form och innehåll. Att granskningen skulle göras av 

journalister själva sågs som något positivt och att man befinner sig inom samma system sågs inte 

som något problem. Metoden blir densamma som granskning av andra maktinstanser i samhället 

som redan har sin självklara plats inom samhällsredaktionens program. Sättet att journalistiskt 

angripa det journalistiska systemet blir i sig en självklar rapportering som inte bör ifrågasättas mer 

än att det görs en inåtblick. Vem skulle kunna ta sig rätten att kritisera ett förfarande som 

Mediemagasinet? Vari ligger det tveksamma eller hur skulle ett ifrågasättande se ut? Det handlar 

inte bara om ett program på TV. Det handlar inte heller om en journalistisk granskning med god 

självkritik. Det handlar om vem som tar sig makten att formulera kritiken.  

 

Är det så enkelt att en journalist på Mediemagasinet har upplysning om sanning och kan vägen till 

det kritiska förhållningssättet bara genom att vara journalist?  

Kan journalistik granskas av journalister – och hur går det i så fall till? 
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I maj 2001 fälldes Mediemagasinet för partiskhet av Granskningsnämnden för radio och TV.  

Anmälan gjordes av en av programmets tittare. Inslaget som fälldes var en intervju som Maria-Pia 

Boëthius gjorde i programmet egenskap av mediekritiker och debattör. Vidare har SVT-chefen Maria 

Curman blivit uppsagd på grund av hennes dubbla lojaliteter gentemot det public serviceföretag som hon 

har ansvarat för genom att hon ägt aktier i MTG koncernen som sänder kommersiell TV. 

 

I skrivande stund är turbulensen inom Sveriges Televisions organisation påtaglig. Att studera TV som 

fenomen har många möjliga ingångar, inte minst i den bemärkelsen att det är en stor del i den svenska 

mediekulturen och är en del av det som brukar kallas den tredje statsmakten. TV- studier handlar ofta om 

vår uppfattning och vår upplevelse av de program som finns, tillsammans med hur de påverkar oss som 

konsumenter.  

 

I uppsatsen – Vi gör ett försök - undersöker vi ett speciellt utkristalliserat område inom medierna idag, 

mediekritiken, med Sveriges Televisions samhällsprogram Mediemagasinet som utgångspunkt. Genom att 

journalisters arbete med några få undantag reflekteras i mediernas egna forum, gör att mediekritikens 

uttryck kan ses som en del av en demokratisk ordning. Det journalistiska arbetet synliggörs och reflekteras 

i ett program där ett fält öppnas upp och en ny form av publik skapas. En publik som får insikt i de 

strukturer inom vilka medierna fungerar. Klockan 20.00 på torsdagar visar Sveriges Television upp en del 

av ”sanningen” i ett magasinsprogram. Men vad är sanningen värd? Det beror naturligtvis på vem som har 

företrädet eller tar sig rätten att förmedla denna.   

 

Vi gör en ansats att gå bakom den mediekritik som medierna och journalisterna själva har skapat och som 

presenteras i medier av journalister. I uppsatsen visar vi på hur mediekritiken placeras i ett format, 

Mediemagasinet och betraktar utifrån det exemplet en del av den rådande mediekritiken. I uppsatsens 

inledning och i kapitel ett och placerar vi programmet i ett sammanhang och utifrån det teoretiserar vi det 

som praktik genom ett teoretiskt paket.  

Kapitel två innehåller en analys av programserien. Utvecklingen i kapitlet går från en ren beskrivning av 

programmet och dess olika positioneringar, till att materialet utvecklas och bryts ner till analyserbar retorik 

och utmärkande argument. Det tredje kapitlet sammanfattar intrycken och resultaten av analysen och 

landar på en nivå som diskuterar vad programmen är ett uttryck för.  
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Inledning  

 
”Bra granskning av media 
torsdag 22 feb 2001 
Inskrivet av: Hans Karlsson 

Tack för ett bra program som granskar media. Ibland kunde ni kanske vara lite tuffare 
men det kan kanske vara svårt att ge sig på kolegor. Förhoppningsvis kan ni bidra till 
mer objektiva skildringar i pressen som låter mig som läsare/tittare själv ta ställning, 
inte bli serverad en åsikt.” www.svt.se/mediemagasinet 010425, Mediemagasinets hemsida. 
 
 
Det inledande citatet är hämtat från SVT:s programserie Mediemagasinets hemsida på Internet. Under 

våren har tittare av programmet fått möjlighet att skriva in sina åsikter och synpunkter som sedan 

publicerats på hemsidan. Reaktionerna har varit många och varierande. Vissa inlägg  kritiska och andra 

berömmande. Det inledande citatet visar på ett uttryck för hur ett program med Mediemagasinets 

mediekritiska profil kan uppfattas och hur det journalistiska uppdraget tolkas av tittare och läsare. 

Insändarskribenten visar på en förståelse för att det kan vara svårt att granska kollegor vilket gör att man 

inte vågar vara tillräckligt tuff. Men Mediemagasinets reportrar tackas för att de åtminstone gör ett försök. 

I citatet finns en önskan om journalistiken som objektiv och en ovilja mot att bli ” serverad en åsikt ”. 

Skribenten hyser hopp till programmet som någonting som förhoppningsvis leder till förändring och låter 

läsaren eller tittaren själv ta ställning. 

 

Det var under hösten år 2000 som SVT Göteborg producerade halvtimmesprogrammet med 

sändningstid klockan 22.10 under sex torsdagar. Dess avsikt var att ta upp mediers hantering av olika 

frågor och händelser i samhället och programmen ringade in olika vinklar av den dagliga mediala 

framställningen. De  innehöll bland annat; medieträning, olycksrapportering, ekonomijournalistik, 

bildhantering, drevjournalistik och utlandsrapportering. Magasinets framställning var kritiskt vinklad och 

hade ambition att kartlägga och synliggöra journalisters tillvägagångssätt och komplexiteten i det 

journalistiska yrket. I redaktionen för magasinet arbetade ett antal journalister som med sina tidigare 

uppdrag inom medier skapat sig en mediekritisk profilering. Under våren 2001 fortsatte programserien 

som fick utökad tid samt ändrad sändningstid till klockan 20.00, fortfarande på torsdagar. 

 

Att producera ett mediekritiskt program är ett uttryck för något. Programidéen vittnar bland annat om att 

det finns ett ämne som enligt SVT definieras som samhälleligt intressant. Men det vittnar också om att 

det finns en misstro mot journalister, att dessa behöver granskas. Fanns inte denna misstro skulle inte 

programmet sändas eller ha en publik. Vår utgångspunkt är således att det är viktigt att programmet finns. 

SVT har tillskrivit Mediemagasinet så pass stort värde att det är värt att sända på bästa sändningstid en 

vardagskväll. Nu när programmet finns där tillskriver vi det så stort värde att det är värt att granskas och 

vårt intresse ligger i att analysera hur det ser ut. I det att titta på hur någonting ser ut handlar vår analys och 

vårt angreppsätt inte bara om det som konkret sägs eller det som faktiskt syns utan om helheten. 
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Textmaterialet innefattar både tal och bild som ett sammanhang. Vi anser att Mediemagasinets visuella 

uttryck i form av ett TV-program i sig är underbyggt av ett mediekritiskt resonemang som syns både 

visuellt och retoriskt.  

 

Syfte/problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera ett av flera mediekritiska uttryck inom mediernas egna 

struktur. Vi vill också undersöka på vilket sätt mediekritiker förhåller sig till den journalistiska genren. Vi 

ser därmed Mediemagasinet som ett uttryck i denna mediekritiska diskurs och tar programmet som ett fall 

att titta närmare på. Vi menar att det är intressant att se hur journalisterna på Mediemagasinet definierar 

sig inom det journalistiska fältet. Hur tar man ett mediekritiskt perspektiv när man själv utgör en del av 

detta fält?  

 

I ett vidare perspektiv handlar det om ett ifrågasättande av mediernas i dag självklara roll som 

”verklighetsförmedlare”. Vi vill visa att den bild av vår omvärld som medierna idag ger, inte kan tas för 

given eller sann. Genom att känna till de produktionsmässiga villkoren och ha en inblick i det redaktionella 

arbetet kan vi förstärka uppsatsens syfte, där vi benar upp det som betraktaren skulle ta förgivet, som 

något oproblematiskt och självklart. Det finns alltid möjliga alternativa tolkningar. När Sveriges Television 

sänder ett mediekritiskt program etableras den mediekritiska debatten i ett eget internt forum. Det finns 

flera andra fora för mediekritik, men den kontext som Mediemagasinet befinner sig i har vissa egenskaper 

som gör att programmet ser ut på ett särskilt sätt. Mediemagasinet är ett TV-program som sänds i en 

public servicekanal. Men detta får inte ses som att debatten om mediernas roll är ”färdig”.  

 
Vi menar att de mediekritiska förespråkarna inom journalistiken gör anspråk på att föra en öppen 

mediediskussion. De reflekterar och kritiserar över mediers syften, mål och arbetssätt utifrån att de själva 

satt sig i rollen att göra detta. Utifrån dessa iakttagelser har vi formulerat våra frågeställningar. 

 
 
Hur etablerar sig Mediemagasinet retoriskt inom den mediekritiska diskursen?  
Vilka anspråk görs och hur syns det i programmet? 
Vad är ett mediekritiskt förhållningssätt uttryck för? 
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Bakgrund  
I analyser av medietexter är det viktigt att ha en grundsyn som handlar om att våra tolkningar i vardagen 

görs efter redan formade strukturer inom språk och kultur 1. I analysarbetet går det inte att enbart se till 

just det kommunikativa objektet, exempelvis ett TV- program, som något enskilt att analysera. Det är 

viktigt att inse att vår förförståelse och våra referensramar påverkar tolkningen. Analyser bör innehålla en 

grad av reflexivitet som berör frågorna; hur vi tolkar och varför. Medietexter är konstruktioner som 

skildrar något. Den bakomliggande organisationen kan ha varierande intentioner. En tolkning av dessa 

innebär att plocka isär konstruktionen och dela upp kompositionen i olika delar så att det går att förstå 

dem bättre 2. I detta arbete tar vi hjälp av de teoretiska redskap som formulerats och utvecklats inom den 

kritiska diskursanalysen.  

 

Vår roll som granskare av granskare 
Att granska mediers uttryck innebär att man befinner sig både inom och utom sitt undersökningsområde. 

Det handlar om att positionera sig gentemot det material som är avsett för analys. Mediala uttryck är 

offentliga och har till syfte att tilltala en publik. Det som betraktaren möts av är det färdiga resultatet. De 

bakomliggande produktionsvillkoren är något som inte ska märkas. Vår uppgift handlar därför om att 

kontextualisera produktionsprocesser. 

 
Det som produceras i form av ett TV-program har jämfört med en uppsats inte samma självklara publik. 

Som granskare av granskare positionerar vi oss utanför vårt undersökningsområde med hjälp av en 

akademisk kontext. Det mediekritiska förhållningssättet som Mediemagasinets reportrar och 

projektledning intar gör en liknande positionering. De betraktar en pågående journalistisk verksamhet 

tillsammans med dess konventioner och produktionsramar som utgör det empiriska materialet för 

programmet. För reportrarna på Mediemagasinet handlar det om att göra reflektioner och skriva in dessa 

i ytterligare en mall för att presentera det journalistiska yrkets olika problematiker. Som författare befinner 

vi oss både inom och utom den egentliga mediekritiska diskursen. Vi tillhör den identifierbara 

målgruppen och känner igen resonemangen och vi har ett medieintresse vilket skriver in oss i 

målgruppen. Tack vare att vi, med hjälp av programmets tilltal, alltså kan anses tillhöra målgruppen har vi 

möjligheten att förstå problematiken som programledningen vill förmedla. Men problematiseringen av 

det egentliga innehållet och representationen förflyttar oss utanför publikgruppen.  

 
Att som granskare av medier ställa sig i en position utanför den medieindustri som producerar och 

därigenom göra sig till ”någon annan” än journalisten, är i sig ett intressant uttryck. Genom den 

målgruppsanpassning som ett TV- program har tillskrivs roller utifrån att tittarna kan konstrueras som 

medieintresserade. Genom att vi fokuserar på ett speciellt uttryck inom Sveriges Television som 
                                                                 
1 Jarlbro, Gunilla (red.) (2000) Vilken metod är bäst – ingen eller alla? Metodtillämpning i medie- och 
kommunikationsvetenskap, Dahlgren, Peter ”Vad säger medierna och vad betyder de” sid. 79  
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gemensamt med journalistiken förenas i Mediemagasinet, får uppsatsen ett fokus som ringar in en 

medieproduktion som inte representerar medier i största allmänhet, utan någonting som utsett sig själv att 

vara någonting annat.  

 

Om televisionen som fält 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu gör en liknade positionering som Mediemagasinet, i sin bok Om 

televisionen. Boken grundar sig på en föreläsning som sändes i fransk television. Vi menar att hans position 

som kritiker av den franska televisionens hot mot kulturproduktionen gör samma förflyttning som 

Mediemagasinet. Han kritiserar alltså televisionen som han själv blir en del av genom att sända sin 

föreläsning på TV. Bourdieus program blir inskrivet i TV-tablån och fungerar konformt i televisionens 

sändningsramar. Samtidigt som han deltar i TV, kritiserar han densamma som uttrycksmedel och hävdar 

att journalisterna har monopol på redskapen för att sprida information och därigenom bestämmer över 

den enskilde medborgaren. Här instämmer vi, men tillägger att monopolet gemensamt med ett 

mediekritiskt innehåll, kan ses som relativt paradoxalt om det fortfarande är journalister som framför 

kritiken mot sin egen kår. Genom att SVT producerar ett program med ett mediekritiskt innehåll ringar de 

själva in problematiken och visar upp en kritisk bild av mediearbetet, med sina egna verktyg till hjälp. 

Förmedlingen av en sanning eller en slutsats ser olika ut genom sättet det presenteras. För 

Mediemagasinets journalister blir situationen den att de egentligen granskar sig själva med de former av 

mediekritiska anspråk som de anser sig ha. Rollen som undersökare, granskare eller kritiker blir 

problematisk när det inte finns en självklar del av självreflektion i arbetet. Det är någonstans en viktig 

kärna i det kritiska arbetet oavsett om det sker i en akademisk form eller inom medier; reflektionen kring 

den egna rollen som någon som faktiskt hävdar någonting. I Mediemagasinet finns det en upplagd 

problematik genom att det är journalister som synliggör och talar om hur andra journalister arbetar utan 

att själva se sig som en naturlig del i detta.  

 
Bourdieu talar om objektifiering, när någon blir utpekad och uthängd i medierna. Detta hävdar han att den 

journalistiska yrkeskåren har speciellt svårt att klara av. Men Bourdieu påpekar också att en fördjupning i 

ett ämne som journalistiken till slut leder till att de enskilda aktörerna, journalisterna fråntas ett personligt 

ansvar. I vårt fall handlar det om de enskilda journalisternas frågor och arbetssätt. Ju mer insatt man är 

desto bättre förstår man hur miljön fungerar och vilken grad av manipulation som försiggår. Bourdieu 

menar att de aktörer som tror sig manipulera andra till lika stor grad själva är manipulerade. 

Manipulationen av dem själva blir större ju mer de själva manipulerar sin omgivning 3. Den syn Bourdieu 

formulerar kring journalister som yrkeskår har vissa intressanta poänger och vi instämmer i Bourdieus 

betraktande av televisionen som någonting manipulerande och att det krävs en fördjupning för att de 

rådande strukturerna och aktörerna ska bli synliga, även om begreppet manipulation är ett starkt uttryck.  

                                                                                                                                                                                                           
2 Fairclough, Norman (1995), Media discourse, sid. 16 
3 Bourdieu, Pierre (1998) Om televisionen, sid. 29-30 
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Hans position som etablerad, erkänd forskare och samhällsdebattör i Frankrike påverkar naturligtvis hans 

sätt att angripa den franska televisionen. Han utreder dock betraktandets olika förutsättningar på ett sätt 

som vi kan identifiera oss med i betraktandet av Mediemagasinet som en del av den svenska televisionen. 

Bourdieus perspektiv på den journalistiska produktens homogenitet håller vi med om, det vill säga att 

likheten mellan olika mediala produkter är större än vad man i allmänhet tror. Ett samhällsprogram skiljer 

sig inte nämnvärt från och har till och med många likheter med ett underhållningsprogram 4. I Bourdieus 

ansats att betrakta den franska journalistiken definierar han ut sig själv ur den mediala världen och 

betraktar medievärlden utifrån en akademisk vinkling och ett vetenskapligt resonerande vis. I vårt arbete 

kan vi närmast liknas vid den roll som Bourdieu intar som betraktare och djupgående undersökare av 

någonting som idag är så självklart som televisionen.  

 

 

                                                                 
4 Bourdieu, Pierre (1998) sid. 37  
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Kapitel 1 

  

Utgångspunkt  
Att se oss själva som granskare av granskare innebär att vi måste kontextualisera vår egen roll. Vi 

positionerar oss och sätter oss i samma sits som Mediemagasinet självt gör. Men vår kontextualisering 

innebär också ett vidare perspektiv. Mediemagasinet är ett exempel på något annat än det TV-program 

som tittaren betraktar. Att programmet produceras och sänds säger något om det samhälle vi lever i, 

vilket är anledningen till att vi gör Mediemagasinet till föremål för vår analys och placerar det i en 

akademisk kontext.  

 

Vi betraktar Mediemagasinet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att vi ser programmet 

som något social och kulturellt skapat. Den grundläggande uppfattningen inom socialkonstruktivismen är 

dess antiessentialistiska syn på världen, att våra föreställningar och kunskaper om världen är sociala 

konstruktioner 5. Det är genom språket och interaktionen som vi skapar mening om världen. Detta sätt att 

betrakta världen är kontingent – den skulle alltid kunna se annorlunda ut. Det handlar om att förstå att 

eftersom vår kunskap är socialt och kulturellt skapad så befästs den också med lagar och regler – men 

dessa är inte fasta eller låsta på något sätt. De kan ständigt förändras. Mediemagasinet produceras av en 

redaktion som är sammansatt av en projektledning. Vilka personer som står bakom, hur det journalistiska 

arbetssättet och strukturen inom SVT ser ut har betydelse. Vare sig det handlar om journalistik eller TV-

mediet så menar vi att de är socialt konstruerade och därmed föränderliga. Detta är det förhållningssätt vi 

intar genom hela uppsatsen.  

 

TV i teorin – kärt barn har många namn 
När den svenska televisionen, SVT startade i mitten av 1950-talet kunde dess publik ha ungefär samma 

referensramar. Det var samma program och samma mediala uttryck som skapade och konstruerade en bild 

av verkligheten för alla. Det fanns endast en kanal att titta på och den samlades man runt. Genom teknisk 

utveckling och därmed utökade sändningsmöjligheter utvecklades även betraktandet, och blev på så sätt 

intressant som forskningsområde. Varje teknisk utveckling inkapslas i existerande sociala och kulturella 

förhållanden, forskningen gick därför över från att vara rent tekniskt inriktad till att omfatta den 

beteendevetenskapliga inriktningen och televisionen fick en plats som samhällsaktör 6.  

Från att i början vara en möbel i människors hem, en teknisk apparatur innehållande rörliga bilder och ljud 

tillsammans, har televisionens uttrycksmedel rört sig mot att bli en del i ett medialt landskap som många 

människor lever i. TV-mediet gav en möjlighet att förflytta människor i tid och rum, vilket också ökade 

möjligheterna att tolka omvärlden utifrån större perspektiv. De kulturella omvärldsramarna utökades, 

                                                                 
5 Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, sid. 11 
6 Drotner, Kirsten, Bruhn Jensen, Klaus m fl (1996), Medier och kultur: En grundbok i medieanalys och medieteori, sid. 45  
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TV:n blev ett massmedium 7. Nyheter, dokumentärer, underhållning och samhällsprogram är några av 

televisionens genrer som har utvecklats sedan TV:n introducerades. Mediemagasinet som ett kritiskt 

granskande samhällsprogram verkar inom en kontext där programmet skapar betydelser hos tittaren. 

 
Mediemagasinet - mer än bara ett TV-program 
Att placera Mediemagasinet i en tradition av att se TV som något mer än ett tekniskt medium underbygger 

vårt analytiska fokus. Forskning runt medier har utvecklats i takt med det moderna samhällets utveckling. 

Från TV:ns intåg i det svenska folkhemmet på 1950-talet har många vetenskapliga inriktningar försökt 

reda ut olika aspekter på det rörliga bildmediet som televisionen utgör. Den första TV-kanalen som 

utvecklades i Sverige är den kanal som i utvecklingen blev den, eller idag de kanaler som vi förknippar 

med public service 8. Under televisionens uppbyggnad och utveckling har dess 

kommunikationsmöjligheter gett upphov till andra ekonomiska syften och strategier i TV-kanalutbudet. 

De kommersiella mediernas utveckling har gjort det nödvändigt för SVT att utpeka och utmärka den 

ickekommersiella medieinriktningen. Uppsatsens undersökningsområde är endast den public 

servicerelaterade televisionen på grund av dess mål och dess ansvarskänsla gentemot sin publik. När vi i 

uppsatsen talar om TV är det just detta medieuttryck vi syftar på. Inom public service finns det en teori 

om ett ideal som förenklat skulle kunna beskrivas som ”en för alla, alla för en” 9.  Bildförmedlingen och 

representationen av verkligheten som ett TV- program bygger på har sina grunder i det som syns och det 

som sägs. Det språkliga tilltalet, det lingvistiska perspektivet och det bildmässiga flödet och hur bilder 

uppfyller ett syfte, semiotiken, bygger upp TV-mediets uttryck.  

 

Public service som kontext 
Public serviceuppdraget och SVT utgör den kontext  inom vilken Mediemagasinet befinner sig. Med detta 

menar vi att uppdraget och det journalistiska arbetet som public service innebär en teori om verkligheten. 

Vi menar att Sveriges televisions public serviceuppdrag påverkar hur programmet formas. Det är dessa 

ramar som Mediemagasinet måste förhålla sig till. Den kontextuella ramen innefattas av uppdraget i sig, 

redaktionens placering, sändningstider och programupplägget samt den utvidgning som görs i och med hemsidan. 

Public servicetelevisionen skulle kunna ses som en sluss och en garanti. De kommersiella TV-formaten 

har ett vinstdrivande syfte. Detta avspeglar sig i den reklamfinansierade strukturen, vilket vi anser innebär 

en förmedling av verkligheten som i slutänden ses som ekonomiskt gångbar. Den svenska public 

servicetelevisionen skulle enligt den ideologiska och allmänbildande karaktären kunna ses som något 

pålitligt i fråga om kvalitet och innehåll. Samtidigt är det frågan om det innehållsformat och det sätt något 

angeläget och folkbildande fortfarande är bärande. Televisionens uppdrag kanske snarare kan betraktas 

som ett koncept än som en bärande verklighetsskildrare. Det sociala och kulturella skapandet av våra 

föreställningar ligger även till grund för hur vi betraktar TV. 

                                                                 
7 Drotner, Kirsten, Bruhn Jensen, Klaus (1996) Medier och kultur: En grundbok i medieanalys och medieteori sid. 36 
8 Drotner, Kirsten, Bruhn Jensen, Klaus (1996), sid. 44 
9 Drotner, Kirsten (1996), sid. 337 ff  
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Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Television ska public service TV skall präglas av 

folkbildningsambitioner. Det är ett programföretag i allmänhetens tjänst.  

- Public serviceuppdraget är en kvalitetskontroll som staten har på den marksända televisionen. 

Programmen ska vara riktade mot en bred publik och minoriteters intressen.  

- Det som kännetecknar den västeuropeiska formen av TV- uppdrag är att den ska informera, bilda och 

underhålla. Olika program ska samsas i programutbudet. Det är viktigt att utbudet utgörs av kritiskt 

granskande program och debattforum.  

- En radio och TV som verkar i allmänhetens tjänst utgör en samhällelig och kulturell institution, att 

jämföra med andra, till exempel teatern. Under senare år har nordisk medieforskning använt sig av 

public service begreppet som utgångspunkt i analyser rörande programutveckling och mediepolitik 10. 

 
Public serviceuppdraget och det journalistiska arbetet utgör alltså en teoretiserad syn på vår verklighet. 

Med det menar vi att synen på målgruppen är formulerad och att det finns vissa premisser för vilka 

program som sänds. De ska uppfylla vissa krav utifrån en formulerad tanke om ”den goda” televisionen. 

Genom att televisionens produktioner och programuppslag har en grund i riksdagen och inom 

Kulturdepartementet finns det i detta uppdrag formulerade tankar kring televisionen som mer än en 

medial företeelse. Genom produktionsmässiga förhållanden - ord, ljud, bild och text - medieras och 

praktiseras det teoretiska uppdraget. En TV-produktion kan ses som uttryck i en föränderlig verklighet, en 

reaktion eller ett symtom på någon samhällelig problematik.  

 

Den journalistiska kontexten  
Den redaktionella produktionsprocessen inom massmedier kan ses som institutionellt uppbyggd, 

rutiniserad i insamlande och förmedlande av material. Det är en kollektiv process som inkluderar 

journalister, producenter och olika människor på redaktionen, såväl som teknisk personal 11.  

 
Journalistiken kan ses som en institution som verkar som, och vid sidan av, vilken annan social institution 

som helst. 12 Detta innebär att journalistiken innefattar olika konventioner och förväntningar som styr det 

resultat som kommer från institutionen. I det här fallet handlar det dels om uttalade konventioner som till 

exempel hur man skriver en text eller producerar ett TV-program efter vissa förutbestämda mallar, dels 

om mer outtalade konventioner som rör exempelvis atmosfären på en redaktion eller insocialiseringen på 

en arbetsplats. Tekniken kan också ses om en konvention, vilken i allra högsta grad styr hur resultatet ser 

ut.  

 

                                                                 
10 Carlsson, Ulla (1999), Public service-tv, sid. 19  
11 Fairclough, Norman, (1995), Media discourse, sid. 48  
12 Ekecrantz, Jan, Olsson, Tom, (1994) Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 
informerade förnuftets historia, sid 12  
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Delar av den journalistiska praktiken kan ses som rena institutionaliseringar, till exempel 

tryckfrihetsförordningen, presstödet och journalistutbildningarna för att ta några exempel 13.  

Men, journalistiken är inte en institution i den bemärkelsen att den är något statligt inrättat verk. Vi menar 

att det journalistiska uppdraget alltså är självpåtaget. Uppdraget benämns ofta som den tredje statsmakten. 

Detta i förhållande till den lagstiftande och den verkställande makten. Journalistiken som en tredje 

statsmakt är i detta led detsamma som en institution som ska granska myndigheter å medborgarens 

vägnar.  

 
Det finns alltså två sidor av institutionsbegreppet. Journalistiken kan ses som en institution i och med att 

den utgörs av och styrs av, en mängd uttalade såväl som outtalade konventioner. Men den är inte en 

institution i den meningen att den är statligt inrättad. Detta är viktigt att poängtera, då det journalistiska 

uppdraget många gånger tas för givet och att journalister därmed anses ha en lagstadgad rätt att - och 

kanske till och med en skyldighet att - rapportera och granska makten i samhället. Journalisters 

granskningsmakt legitimeras utifrån att de är just journalister. Mediemagasinet har tagit sig anspråk på att 

granska den mediala makten i samhället, men inte heller denna typ av uppdrag ska ses som legitim bara 

för att den finns där. Den är ett uppdrag som vuxit fram i ett samspel mellan politik och journalistik men 

som alltså inte finns som uttalad lagtext. Vi menar att detta självpåtagna uppdrag och journalistiken som 

”tredje statsmakt” måste analyseras och kritiseras.  

 

Vårt teoretiska paket 
Genom att definiera vilka sammanhang Mediemagasinet verkar inom kan vi se till de faktorer som 

påverkar produktionen av programmet, vilka det är oundvikligt att bortse från. Att se till de 

omkringliggande kontexterna gör att vi kan visa på att Mediemagasinet är något mer än bara ett TV-

program, som skapar betydelse i och med sin existens. Men kontextualiseringen kan också ses på ett annat 

plan. I vår analys integrerar vi även Mediemagasinets hemsida och artiklar från Journalistförbundets egen 

tidning, Journalisten. Detta göra att vi ser en process som förflyttas över tid och inom olika forum. Att 

förena dessa olika element i analysen förstärker och vidgar den till att innefatta mer än bara ett program i 

sig.  

 
Att anta ett diskursanalytiskt angreppssätt på något man definierar som problemområde förutsätter ett 

tvärvetenskapligt tänkande. De två danska kommunikationsforskarna Marianne Winther Jörgensen och 

Louise Phillips menar att diskursanalysen kan ses om en paketlösning 14. Genom sin tvärvetenskapliga 

karaktär är teori och metod inom diskursanalysen täta och går inte att särskilja på samma sätt som i många 

andra discipliner, utan ska ses om en helhet. Det finns en del antaganden som man måste acceptera för att 

                                                                 
13 Ekecrantz, Jan, Olsson, Tom, (1994) Det redigerade samhället… , sid. 25 
14 Sahlin, Ingid, (1999) ”Diskursanalys som sociologisk metod” sid. 91 i Sjöberg, Katarina (red.) Mer än kalla fakta: 
kvalitativ forskning i praktiken  
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kunna använda diskursanalysen som metod. Det gäller till exempel det socialkonstruktivistiska 

förhållningssättet, i relationen till resultatet.  

 
Winther-Jörgensen och Phillips beskriver i Diskursanalys som teori och metod diskursanalysens olika 

inriktningar och ger exempel på hur de kan tillämpas. De pekar på att diskursanalysen kan delas in i tre 

olika inriktningar; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Utöver dessa finns det hybrider 

som har utvecklats genom att olika inriktningar har hämtat influenser från varandra. Vilken inriktning 

man väljer att lägga sin huvudsakliga vikt på är beroende av var man har sitt analytiska fokus och vad man 

väljer att studera. Vårt teoretiska paket bygger på den kritiska diskursanalysen, tillsammans med 

diskurspsykologin och teorier om visuell kommunikation. Den kritiska diskursanalysen bildar ett ramverk 

för analysen, medan diskurspsykologin fungerar som ett mer konkret analysverktyg för att komma åt de 

argument som en text bygger på för att övertyga oss som läsare/tittare att något är sant. Teorierna om 

visuell kommunikation behöver vi som komplement genom att vi tittar på ett material som består av 

rörlig bild. 

 

För att studera ett specifikt medieuttryck bör man bryta ner detta för att sedan bygga upp det igen. 

Betydelsen av vad som sägs och syns i TV-apparaten har en relation till de rådande maktstrukturer som 

vårt samhälle är uppbyggt av. För att kunna betrakta Mediemagasinet ur ett vidare perspektiv har 

kommunikationsforskaren Norman Faircloughs utveckling av den kritiska diskursanalysen blivit ett 

riktmärke såväl inom vår teoretiska som vår analytiska bearbetning. Det diskursiva synsättet ger ett 

mediematerial en indelning och en klarare utgångspunkt för förståelsen av detsamma. Faircloughs 

utgångspunkt i diskursanalysen är textorienterad. En medieanalys bör ha en utgångspunkt som handlar om 

att utveckla och förflytta sammanhang till andra kontexter för att få en helhetsbild. Vad som egentligen 

sägs och på vilken tid ett program sänds har andra betydelser än just den enkla förklaringen att det bara är 

så 15. I och med att medieproduktioner befinner sig inom ett mikroperspektiv - genom tittaren  - och ett 

makroperspektiv - genom produktionsperspektivet  - bör mediala uttryck betraktas utifrån detta. 

Diskursanalysen tillsammans med Faircloughs ytterligare utveckling av denna, den kritiska diskursanalysen, 

möjliggör en perspektivförändring. 

 
I urvalet av vårt material ingår ett inslag som senare kom att anmälas till Granskningsnämnden för att det 

inte levde upp till kravet på objektivitet. I behandlingen av ärendet pekar Granskningsnämnden på 

programledarens ordval i presentationen av inslaget. Detta är ett exempel på hur en analys på en 

mikronivå får konsekvenser på ett större plan och där Mediemagasinet faktiskt fälldes för sitt ordval i 

inslaget. 

 

                                                                 
15 Fairclough, Norman,(1995), Media discourse, sid. 51ff 
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Diskursbegreppet 
Att se Mediemagasinet som en process snarare än en statisk text möjliggörs av att betrakta programmet 

som en diskurs. Massmediernas produkter och produktionsförhållanden kan ses som diskurser som i första 

hand struktureras genom mediearbetarnas praktik, det vardagliga arbetet. Härigenom kan man urskilja två 

mottagare; den faktiska människan, dvs mottagaren och målguppen samt de rådande strukturella 

komponenter i mediernas diskurser 16. Förenklat kan man förklara det som att programmet verkar inför 

två olika grupper. Konsumenterna av ett program utgör i sig gruppen tittare som väljer att se programmet, 

men tillsammans med konsumenterna finns gruppen som beslutar vad som ska sändas, en styrgrupp eller 

TV-ledningen. 

 
Begreppet diskurs är vitt och ibland använt på ett förvillande sätt och inom olika discipliner. Enligt 

Norman Fairclough kan det delas upp i två olika delar. Han ser dock diskurs som en blandning av de 

båda.  

 

” Discourse as a social action and interaction, people interacting together in real social situations”  
Fairclough, Norman,(1995), Media discourse, sid.18 
 
( vår översättning: Diskurs som en social handling och interaktion, människors interaktion med varandra i verkliga 
sociala situationer.) 
 
eller som: 
 
“A discourse as a social construction of reality, a form of knowledge.”  
Fairclough, Norman,(1995), Media discourse, sid.18 
 
(vår översättning: Diskurs som en social konstruktion av verkligheten, en form av kunskap.) 
 
 
En diskurs formas av den som definierar den och de som deltar i den. Det är inget som man ”finner”, 

utan något som man i analysarbetet skapar. Detta är viktigt att påpeka då diskurser inte ska ses som fasta 

eller låsta. De befinner sig i ett ständigt omformulerande. Vi ringar in diskurser genom vårt empiriska 

fokus och avgränsar dem i förhållande till övriga. Vi betraktar Mediemagasinet som program som en 

diskurs. Men genom att använda oss av Faircloughs definition av diskurs, där begreppet ses som ett 

språkbruk utifrån ett särskilt perspektiv, kan vi vidga vår syn på Mediemagasinet.  

 

Den kritiska diskursanalysen - kritik som teori  
Den här uppsatsen sätter medietexter i fokus som analysföremål. Inom ett diskursivt perspektiv på 

mediespråk kan inte texten avskiljas från de omkringliggande strukturerna. Den kritiska diskursanalysen 

ger oss begrepp och modeller för hur vi kan placera Mediemagasinet i en större kontext.  

 

                                                                 
16 Drotner, Kirsten, Bruhn Jensen, Klaus (1996), Medier och kultur: En grundbok i medieanalys och medieteori, sid. 363  
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Den kritiska diskursanalysen har utvecklats ur lingvistiken, vilket gör att textanalysen är ett av de bärande 

elementen inom teorin.  

Texten bryts ner till mindre beståndsdelar för att man i analysen ska kunna upptäcka de element som vid 

en första anblick kan verka självklara och förgivettagna. Det handlar dock inte bara om text i bemärkelse 

talat eller skrivet språk utan Fairclough påpekar att text som begrepp är vidare än så och innefattar även 

visuell kommunikation och andra uttryck. När vi tittar på Mediemagasinet som ett program på TV 

innefattar det ytterligare delar som en skriven text inte kan innefatta. Men utifrån de program som är vårt 

grundläggande material har det skett en diskursiv utveckling genom att kommunikation sett runt 

programserien i form av skrift på en hemsida och slutligen anklagelserna mot Boëthius. Den kritiska 

diskursanalysen hjälper oss att ha kvar livet och rörelsen i det empiriska materialet, genom att betrakta 

Mediemagasinet utifrån att det är ett dynamiskt och analyserbart material utanför den rent textbaserade 

analysformen. Ett TV- program är så mycket mer än ett textbaserat dokument eller ett manus. I 

Mediemagasinets fall fungerar den kritiska diskursanalysens olika begrepp att applicera på hela det 

mediekritiska angreppssättet. Genom att programmet hade ett startdatum och fortsatte med ytterliga 

program tillsammans med en hemsida på Internet förflyttades kommunikationen till andra rumsligheter 

och andra uttrycksvillkor vilket i sig fått bli en del av uppsatsens programanalys. 

 
Inom diskurser skapas enligt Fairclough tre nivåer; sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem17. Mediemagasinets redaktion existerar i relation till andra redaktioner inom de 

samhällsprogram som finns inom Sveriges Television. Genom att de bygger upp en redaktion skapas en 

social identitet  inom redaktionen, med en egen diskurs som handlar om det sätt som redaktionen arbetar 

på och på vilket sätt de själva betraktar sig inom redaktionen. Utifrån kan Mediemagasinets redaktion 

betraktas utifrån andra diskurser, som en egen redaktion med en egen diskurs, genom att de själva 

identifierar sig med en roll och andra identifierar dem enligt det uppdrag som de har anspråk att uppfylla. 

Det journalistiska arbete som utförs har vissa problemområden och redaktionen definierar dessa utifrån 

sitt uppdrag, tolkat inom den egna diskursen. Mediemagasinets redaktion tittar på andra journalisters 

uppdrag och diskurser inom exempelvis, nyhetsjournalistik och ekonomijournalistik. De sociala 

relationerna skapas utifrån att olika journalistiska diskurser ställs mot varandra. Huvudrelationen skapar 

Mediemagasinet genom sitt uppdrag att granska andra medier. Programmens upplägg och tillvägagångssätt 

har ett kunskaps- och betydelsesystem i sig samtidigt som det skapas inom den kontext som de befinner 

sig inom genom det public serviceuppdrag de verkar under. Sveriges Television i sig skapar och etablerar 

en roll som informativa och kunskapsspridande. Inom de olika diskursnivåerna finns diskurser som 

handlar om det journalistiska uppdraget och dess placering inom den svenska public servicetelevisionen. 

 

Att se Mediemagasinet som en diskurs som verkar inom dessa tre nivåer gör att vi kan legitimera 

Mediemagasinets roll som analysföremål. Programmet har och skapar  betydelse. Genom att vidga 

                                                                 
17 Fairclough, Norman,(1995), Media discourse, sid 55 
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materialet till att låta det innefatta mer än endast programmet i sig, kan vi se till den progression som 

skapas genom Mediemagasinet. Att använda oss av kritisk diskursanalys som teoriverktyg gör att vi antar 

ett kritiskt förhållningssätt till analysföremålet. Att denna typ av diskursanalys kallas för kritisk kommer av 

att det handlar om att upptäcka det som ofta tas för givet i interaktionen 18. Fairclough menar att det i 

meningsskapandet genom språket ligger maktrelationer inbyggda och det är dessa som man genom 

textanalysen kan komma åt. I vår analys av Mediemagasinet kan vi se vilka maktrelationer som råder inom 

diskursen. Vilken syn på makt har Mediemagasinet och vilken bild av den syns utåt? Hur ser man 

journalisterna som sig själva i detta maktskapande? Den kritiska diskursanalysen skiljer sig från många 

andra samhällsvetskapliga teorier i det att man som undersökare av ett fält tillåts ta ställning. Detta gör att 

vi inte har några problem med att ställa oss kritiska till Mediemagasinet som granskare av granskare av sin 

egen kår. 

 

Diskursordning och kommunikativ händelse  
Inom medierna som socialt rum verkar olika diskurser. De fungerar både tillsammans med och i 

konkurrens med varandra inom samma sociala rum19. SVT och Mediemagasinet ingår som en del i den 

mediala diskursordningen. En diskursordning är ett system av olika diskurser och genrer som påverkar – och 

påverkas av – diskurserna inom den. Förändras en diskurs eller en genre inom denna så påverkar det 

diskursordningen som helhet. Konkurrensen inom den mediala diskursordningen handlar om att vinna 

publik. Varje medium ger medierummet innehåll på sitt sätt. Det är denna diskursordning som 

Mediemagasinet befinner sig inom, men som man även avser att kartlägga och granska genom sitt 

program.  

 
Medierna som diskursordning har vissa spänningar mellan de interna, mediets genre och innehållsliga 

position, och de externa, det vill säga den position som mediet har till andra medier i diskursordningen 20. 

Public service intar en speciell plats genom att dess uppdrag tillsammans med informationsuppdraget 

ställer sig på en sida och det kommersiella utbudet placeras på den andra sidan. Men en definition av en 

diskursordning blir inte relevant förrän man tar hänsyn till de mer specifika fall inom den, det som 

Fairclough kallar för kommunikativa händelser 21. Vi ser Medie- magasinet som en kommunikativ händelse 

inom den mediala diskursordningen, ett fall som vi väljer att undersöka som ett exempel på ett 

mediekritiskt uttryck. Som kommunikativ händelse inom diskursordningen formar och formas den av den 

sociala praktik som diskursordningen är en del av. Inom den sociala praktiken både reproduceras och 

ifrågasätts diskursordningen 22.  

 

                                                                 
18 Fairclough, Norman,(1995), Media discourse, sid. 54  
19 Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, sid. 65 
20 Fairclough, N,(1995), sid. 63 
21 Fairclough, N,(1995), sid. 56 
22 Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), sid. 74 
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Enligt detta sätt att se på Mediemagasinet, som en del i den mediala diskursordningen, handlar det om att 

programmet både reproducerar och ifrågasätter den diskursordning som programmet är en del av. På 

vilket sätt det sker kan vi upptäcka genom att undersöka det konkreta språkbruket i programmet.  

 

En analysram i tre dimensioner 
Mediemagasinet bygger på redan utstakade genrer och konventioner genom sin sändningstid, sitt namnval 

och den dramaturgiska formen. Att programmet spelar på tidigare kända faktorer gör att det kan uppfattas 

på ett visst sätt av publiken. Personerna som representerar något i programmen har sina roller - 

programledaren, reportrarna, de intervjuade och publiken/tittaren.  

Genom programmets form och innehåll; ett studioprogram med inklippta reportage fungerar det inom 

genren samhällsprogram. Den informativa och upplysande tonen genomsyrar upplägget och den retoriska 

framställningen. Programmets har ett syfte att vara ett samhällsprogram med fokus på mediers hantering 

av olika samhälleliga kontexter. Den återgivning av samhället de väljer ut är i sig tecken på något varje 

människa kan identifiera sig med. Det public serviceuppdrag som redaktionen är tillsatta att genomföra är 

tydligt, det vill säga journalister som bedriver ett redaktionellt arbete i en produktionsprocess som inte är 

annorlunda än något annat TV-program. Deras område är det egna. Mediemagasinets redaktion arbetar 

med material från sitt eget yrkesområde. Häri skiljer sig produktionsprocessen från andra typer av 

journalistiska uppdrag och i detta försöker Mediemagasinet diskursivt forma en ståndpunkt, en yrkesroll, 

den mediekritiska journalistiken. 
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Norman Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell i sina analyser av texter av olika slag. Den 

består av tre olika nivåer, eller dimensioner, som alla är lika viktiga Med hjälp av modellen kan vi sätta 

Mediemagasinet i ett större sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

    
   Winther Jörgensen och Phillips, (2000)  
   ”Diskursanalys som teori och metod” sid. 74 
 
Textnivån i modellen består av programmets formella tilltal, det som tittaren möts av och som är vårt 

konkreta analysmaterial. I den lingvistiskt orienterade textnivån fokuseras de mer formella dragen, som till 

exempel grammatik och vokabulär. Vi har dock för avsikt att väva in diskurspsykologiska redskap i 

textanalysen för att ta ett steg bort från den lingvistiska karaktären i textbegreppet. För att producera och 

tilltala tittaren använder texten ett visst tilltal som handlar om att skriva in sig i någonting för att tittarens 

tolkning av den ska fungera. Textens utformning påverkar produktionen och konsumtionen av ett TV-

program, som är den diskursiva praktikens nivå. Det är i den diskursiva praktiknivån som texten medieras. 

Samtidigt som produktions-förhållandena påverkar texten, så påverkas samtidigt texten av dessa. 

Förhållandet är således dialektiskt.  

De diskurspsykologiska inslagen i vårt teoretiska paket handlar om att ställa frågor till texten, som vi 

senare med hjälp av materialet i sig, kan bryta ner till mer konkreta delar 23. Vår användning av 

diskurspsykologin bygger till stora delar på hur den har utvecklats av diskursanalytikern Jonathan Potter. 

Det är tack vare att diskurspsykologin fokuserar mer på retorik än lingvistik som vi kan använda den 

tillsammans med den tredimensionella modellen. Ett problem som vi ser med Fairclough är att han ibland 

tenderar att ligga nära texten på ett lingvistiskt plan. Han menar själv att han inte gör det, men vi anser att 

det finns klara problem när man som vi analyserar rörlig bild i en televisionskontext. Diskurspsykologin 

kan vara en hjälp i att bredda textbegreppet. Vi fokuserar mest på den del inom diskurspsykologin som 

behandlar hur man retoriskt bygger upp argument för att göra sin position och därmed det man säger så 
trovärdigt som möjligt. I analyser av texter kan man, genom att studera argumenten, upptäcka hur 

producenten av en text konstruerar fakta. Retorik handlar således om argumentation, trovärdighet och 

övertyganden. 

 

                                                                 
23 Det är viktigt att klargöra att diskurspsykologin tar avstånd från den kognitiva psykologin Den senare ser texter och mänskliga 
uttryck som återgivningar av en objektiv värld och som ett resultat av inre, mentala processer. Diskurspsykologer har sitt ursprung 
i socialpsykologin och menar att texter och språk konstrueras diskursivt. 

Social praktik nivå 

Diskursiv praktik 
nivå 
 
 
 
 
Textproduktion och
konsumtion 

Textnivå 
 



 22 

Kommunikativa händelser, så som ett TV-program, formar och formas genom sin placering inom den 

kontext som i det här fallet SVT utgör. Programmet är inte bara ett TV-program som sänds en viss tid på 

TV. Det har inte heller för avsikt att vara det. Mediemagasinets relation till hela public serviceuppdraget är 

i sig en social ordning och en problematik. Journalisters relation till sitt uppdrag är en annan. Hur ett 

magasinsprogram som Mediemagasinet förhåller sig till den omkringliggande journalistiska 

kommunikationen är en ytterligare problematik. Dessa relationer till en omkringvarande struktur och 

konstitutionellt uppbyggd ordning kallar Fairclough för social praktik 24. Närheten mellan Faircloughs 

analysnivåer blir tydlig när ett TV-program talar till sin publik, sina tittare och även använder sig av dessa, 

oss, för att förstärka sin etablering och trovärdighet.  

 
För att förtydliga och klargöra uppsatsens syfte i det empiriska materialet appliceras detta på Faircloughs 

tredimensionella modell. Här följer frågor som vi ställer till materialet utifrån modellen: 

- Hur ser Mediemagasinet ut? Vem pratar och vad sägs, vad syns och vad syns inte? (textnivå) 

- Vad har programmet för syfte? På vilket sätt talar programmet till tittaren? Hur ser formatet ut och vilka 

omkringliggande produktionsförutsättningar har programmet? (diskursiv praktik) 

- Hur placerar sig programmet som en förmedlare av journalistik och vad representerar innehållet? Kan 

den mediekritiska utformningen ha samhälleliga grundade problematiker? Hur förhåller sig det 

journalistiska uppdraget i det generella medierummet? (social praktik) 

 

Något står på spel    
Vårt fokus ligger på hur något framställs som sant. Ett tillvägagångssätt för att komma dit är att ta hjälp av 

Jonathan Potters engelska begrepp stake 25. Den översättning som ligger närmast och som vi i 

fortsättningen kommer att använda oss av är intresse eller anspråk. Med stakebegreppet menar Potter att 

det alltid finns ett intresse i en text, det finns alltid något som står på spel. Någon gör anspråk på något 

och det är genom argumentation som stakeholdern, denne någon, försöker övertyga oss om detta. I en 

diskurspsykologisk analys strävar man inte efter att säga vad som är rätt eller fel i en argumentation, utan 

man syftar istället till att se hur intressena i texten framställs och varför de ser ut på ett visst sätt.  

 
I den här uppsatsen tittar vi på textens argument för att få fram vilken retorik den bygger på. En metod är 

att analysera i vilken utsträckning ett anspråk eller intresse är öppet eller slutet. På så vis kan man få fram 

hur pass trovärdigt det är. Potter menar till exempel att det ökar trovärdigheten att ändra åsikt i en 

argumentation. Genom att visa att man tidigare har haft en motsatt åsikt, men att man är beredd att 

erkänna att man har haft fel, så har stakeholdern stor chans att övertyga läsaren/lyssnaren att hans 

argument är sanningsenliga.  

 

                                                                 
24 Fairclough, Norman,(1995), Media discourse, sid. 62  
25 Enligt engelska synonymer; claim, concern, interest, investment, involvement  
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Ett annat exempel på ett öppet stake är det som Potter kallar för stake confession 26. I dessa fall är det 

relativt självklara argument som läggs fram. Stakeholdern erkänner att han eller hon är till för att övertyga 

läsaren. Argumenten är tydliga och försöker inte att döljas. Det kan handla om att stakeholdern ingår i 

samma grupp som han kritiserar, men också är öppen med det och ”lägger alla korten på bordet.” På så 

vis är denne ärlig och försöker övertyga läsaren om att man ändå inte skulle kunna göra på något annat 

sätt än att erkänna det. Men det kan också vara så att stakeholdern ställer sig utanför sin egen grupp och 

visar för läsaren att man ”genomskådar” denna grupp och dess argument.  

 
I vår analys av Mediemagasinet kan vi tydligt se hur vi kan använda oss av Potters teori om öppna 

anspråk. I vårt fall blir det särskilt intressant eftersom det handlar om journalister som granskar sin egen 

yrkeskår. Man utgör sig för att vara öppen och det är denna öppenhet som är programmets utgångspunkt. 

För oss är det intressant att se hur man som journalist positionerar sig i förhållande till de journalister man 

granskar. Tillhör man yrkesgruppen eller ställer man sig utanför den? Eller ser man på sig själva som en 

särskild falang inom den? Vilka argument använder man för att övertyga oss om denna positionering?  

 
Ytterligare ett begrepp som Potter använder sig av är category entitlement 27. Vissa kategorier av människor, i 

särskilda kontexter, anses som kunniga. Detta gör att behovet av att ifrågasätta av en persons kunnande 

undanröjs. Genom att denna person tillhör en viss kategori så räcker det för att acceptera dennes kunskap. 

Vi kan använda begreppet om ”berättigande kategorier” på två sätt. Vi kan se till vilka personer som bjuds 

in att delta i Mediemagasinets studiodebatt. Men framför allt vi kan även se hur Mediemagasinets reportrar 

berättigas att kritiskt granska sin egen kår, hur de ges legitimitet. Detta är något som skapas och 

upprätthålls diskursivt i texten och som vi därmed kan upptäcka genom att analysera argumenten. 

 

Genrebegreppet inom kritisk diskursanalys 
” Genrer utgör ett nätverk av industriella, ideologiska och institutionella konventioner som är gemensamma och därmed 

igenkänningsbara för såväl producenter som publiker. Konventionerna är en genres strukturella element och förkroppsligar en 

viss samtids viktiga frågor. Begreppet konvention i denna bemärkelse handlar om en i samhället rådande uppfattning om 

exempelvis vad som är rätt och fel, om vad som är av ondo och vad som är av godo. 28 

 
Genre handlar om en schematisk struktur där innehållet är uppstegat (delat), en lingvistisk uppdelning där 

meningars användande sker systematiskt. Rent lingvistiskt analytiskt anser Fairclough det bra att göra 

uppdelningar för att se hur saker sägs.29 

 

                                                                 
26 Potter, Jonathan (1996) Representing reality: discourse, rhetoric and social construction, sid. 130 
27 Potter, Jonathan (1996) sid 133 
28 Dahlberg, Peter (red.)(1994), Den mångtydiga rutan, nordisk forskning om tv , sid. 70  
29 Fairclough, Norman,(1995), Media discourse, sid. 86  
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Från litteratur och filmvetenskap har TV-analysen inhämtat modeller för att analysera genrer, det vill säga 

att klassificera och studera utbudet efter dess produktionskonventioner. Genreanalys är egentligen bara 

ett systematiskt sätt att kartlägga vilka egenskaper som utgör skillnaderna mellan olika kategorier av 

program och hur de förmedlar betydelse. Sådana klassificeringar är ett viktigt steg i meningsproduktionen: 

genom detta igenkännande placerar vi programmet i relation till vår tidigare erfarenhet och därmed 

mobiliseras förväntningar.  

 

Genre innefattar ett särskilt språkbruk inom en social praktik, till exempel intervjugenre, reklamgenre eller 

soffprogramsgenre. Den avgörs av dess organisation och struktur - ett reklaminslag har ett helt annat 

upplägg än ett nyhetsinslag vilket gör att vi inte har några problem att känna igen dem. Genom att titta på 

Mediemagasinet som en del i reportagegenren kan man betrakta programmen utifrån de konventioner 

som finns inneboende hos producerat material inom denna genre på Sveriges Television.    

 

Intertextualitet, interdiskursivitet och citat 
Ett syfte i analysen av en diskurs är att titta på i vilken grad den är föränderlig eller statisk. Spelar den på 

redan etablerade format eller genrer på ett nyskapande sätt eller är användandet av dem normativt och 

oföränderligt? Dessa processer är vad Fairclough kallar för interdiskursivitet. En hög grad av 

interdiskursivitet tyder på en förändring, medan en lägre grad tyder på ett reproducerande av de 

diskursiva praktikerna. På samma sätt påverkas den kommunikativa händelsen av andra kommunikativa 

händelser. En text produceras inte utifrån tomma intet, den bygger på ord och former i en 

utvecklingskedja som ständigt förändras. Fairclough kallar detta intertextualitet.  

 
Det finns här ett annat begrepp som är användbart. Vi kan tänka oss att använda feministen, filosofen 

Judith Butlers resonemang om citat 30, vilket kan vidga interdiskursivitetbegreppet. Butler menar att citera 

något handlar om att hänvisa till, eller att upprepa något. Citatbegreppet kan inbegripa ett helt format. 

Om vi tittar på Mediemagasinet som programformat, vilka tidigare format citerar man genom text- och 

bildanvändande? Poängen med begreppet är att citeringen måste ligga så nära tidigare format att det inte 

råder någon tvekan om varifrån det kommer - men det ska heller inte synas uttryckligen. Men genom att 

reproducera citaten så utvecklas de och vissa uttryck blir accepterade med tiden. Konventioner avgör dess 

begränsningar.  

Anledningen till att vi tycker oss kunna använda citatbegreppet hellre än - eller tillsammans med 

intertextualitetsbegreppet - är att citatbegreppet är lingvistiskt orienterat. Det är ett sätt för oss att kunna 

använda den kritiska diskursanalysen i analysen av rörlig bild.  För trots att Fairclough hävdar att hans 

teoretiska redskap går att applicera även på bild, så blir detta ett undantag. Textbegreppet kallas trots allt 

text och man kommer inte ifrån att bild ses som ett undantag, något annat än text. 

                                                                 
30 Butler Judith , (1993), Bodies that matter, sid. 12. Citatbegreppet har använts av Butler inom genusforskningen. Att plocka 
ur det ur sitt sammanhang och använda det i vårt diskursanalytiska paket medför att vi inte kan redogöra för hela det 
feministteoretiska resonemanget där begreppet kommer ifrån.  
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Social semiotik - om den visuella texten 
Att förena bild och text har sedan länge varit ett problem. Det finns de som har gjort försök att 

överbrygga klyftan. Den franske semiotikern Roland Barthes är en av dessa. Han menar att vi förankrar en 

bild genom texten, att bilden inte klarar sig utan texten. Bilder är alltför vida och öppna för tolkningar, de 

består av ett flöde av betydelser. I detta flöde är det nödvändigt med en text för att kunna bestämma 

bildens betydelser. På så sätt begränsas bildens otaliga betydelser och man kan skaffa sig en kontroll över 

den – genom texten 31. 

Barthes teorier om text och bild räcker dock inte hela vägen fram i försöken att förklara förhållande 

mellan text och bild. Hos Barthes är bilden alltid beroende av texten, det handlar egentligen inte om någon 

egentlig samverkan. 

 
Gunther Kress och Theo van Leeuwen är två kritiska lingvister som har försökt att ta ett nytt grepp om 

text- och bildproblematiken, med utgångspunkt i Barthes och semiotikens teorier. De instämmer i Barthes 

resonemang om att det inte går att skilja på text och bild, men de lägger större vikt vid bilden än vad 

Barthes gjorde. Deras arbete är en del av den sociala semiotiken, som är en av flera semiotiska 

inriktningar. De talar hellre om visuell struktur än de klassiska semiotiska begreppen som konnotation och 

denotation. På så vis kommer man åt bilders helhet, istället för att bryta ner dem till mindre beståndsdelar. 

 

Kress och van Leeuwen menar att vår värld konstitueras genom både språklig och visuell kommunikation 

men att de har specifika former och verkar oberoende av varandra. Varje medium har sina speciella 

möjligheter och begränsningar, allt som kan medieras genom text kan inte fås fram genom en bild och 

tvärtom. Detta ”producentperspektiv” framhäver Kress och van Leeuwen som mycket viktigt och som 

man måste ta hänsyn till i en analys. (Jfr Faircloughs diskursiva praktik). De sociala institutioner som 

bilder produceras inom sätter spår hos bilden. De är medskapare i den verklighetsuppfattning som bilder 

formar. 

 

Detta synsätt på visuell kommunikation vill Kress och van Leeuwen använda i den kritiska 

diskursanalysen. De har till syfte att bredda och utveckla denna diskursanalytiska gren, till att lägga en 

större vikt vid visuell kommunikation 32. De menar också att den kritiska diskursanalysens ämne för 

analyser har fokuserat sig på informativa texter, på bekostnad av den typ av texter som inbegriper filmer, 

television och litteratur, det som brukar räknas till underhållningsgenren. Detta ser Kress och van 

Leeuwen som ett problem eftersom det hävdas att mängden information har ökat, men att den numera 

ofta har formen av underhållning. Därför är det viktigt att titta hur dessa nyare former ser ut för att se vad 

som egentligen sägs. 

 

                                                                 
31 Kress, Gunther, van Leeuwen, Theo (1996) Reading images: the grammar of visual design, sid 16 
32 Kress, Gunther, van Leeuwen, Theo (1996) sid. 13  
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Textsystem måste bli betraktade utifrån att de ingår i andra semiotiska system, där det handlar om 

kroppsspråk, rörlig bild och grafik, semiotiken i ljud och musik 33. I Mediemagasinet visar sig detta genom 

att det finns både en ironisk och stereotypisk framställning, en ”lek” med olika textsystem. Detta syns 

genom det sätt de använder bilder i kombination med musik för att exempelvis förstärka en ståndpunkt 

eller ett påstående 34. I vår analys är teorierna om bild och text i samverkan mycket relevanta. Det mest 

väsentliga hos Kress och van Leeuwen är att de tillskriver text och bild lika stort värde. Man måste ta båda 

delarna i beaktande för att kunna säga något om en medietext.  

 
Det finns dock ett problem med Kress och van Leeuwens sociala semiotik eftersom de huvudsakligen 

koncentrerar sig på stillbilder. Vårt analysmaterial handlar om rörlig bild inom televisionen som kontext. 

De talar om visuell kommunikation, där rörlig bild har en given plats. Men samma brist på bildaspekt i 

textbegreppet som vi ser hos Fairclough, samma brist gäller rörlig bild hos Kress och van Leeuwen. Trots 

detta kan vi använda oss av den sociala semiotiken i vår analys av Mediemagasinet. Det handlar om ett 

synsätt på text och bild som en helhet, där vi tar hänsyn till båda. Vårt syfte är inte att göra vare sig en 

text- eller bildanalys av Mediemagasinet, utan istället peka på att båda dimensionerna spelar roll i 

betraktandet.  

 

                                                                 
33 Lilie Chouliaraki, Fairclough Norman (1999) Discourse in late modernity, Rethinking Critical Discourse …, sid. 50- 51 
34 Detta syns bland annat exempel på när de väljer att spela ett intro av låten ”Oops I did it again” med barnpopstjärnan 
Britney Spears. När låten spelas visas bilder av kända politiker och makthavare bland andra Sigvard Marjasin som varit 
inblandade i mediedebatter och skandaler.  
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Kapitel 2 

 
Analys 
 
Hur ser vi på analysmaterialet 
Vi har analyserat Mediemagasinets första program i de båda omgångarna utifrån vissa begrepp som vi ser 

är tydliga i frågan om programmets innehåll, profilering och programidé. Urvalet består av de första 

programmen i varje programomgång, dvs ett från hösten 2000 och ett från våren 2001. Vi anser att detta 

är representativa program för hela programserien, även om delarna naturligtvis skiljer sig åt både 

kvalitetsmässigt och innehållsmässigt. Vi väljer de två första programmen för att vi vill se hur 

journalisterna på  Mediemagasinet presenteras. Eftersom programmet till sitt innehåll är nytt utgår vi från 

att detta påverkar hur programmet i sig måste etablera sig hos tittare och i programtablån.  

 

I analysen tar vi upp det som vi anser är problematiskt när man granskar sin egen kår, sitt eget yrke. Kan 

man utdefiniera sig själv ur någonting man tillhör? Genom att undersöka på vilket sätt journalisterna inom 

Mediemagasinet diskursivt tillskriver sig olika positioner kan vi komma åt hur man legitimerar sin egen roll 

som granskare av sin egen yrkesroll. Vårt syfte är inte att fråga varför det ser ut som det ser ut, utan vi ser 

Mediemagasinet som någonting som befinner sig i vår samtida kontext och vi försöker bemöta det med de 

ögon som tittarna uppmanas att titta med. Vi kan naturligtvis inte utesluta vårt egenintresse men vi är 

medvetna om det.   

 
Vi har inte för avsikt att göra utförlig och en heltäckande bildanalys av programserien utan vi ser snarare 

till samspelet mellan bild och text och dess betydelse för programmets informativa och förklarande ton. 

Bilderna visar också på de grepp som används för att formulera ståndpunkter och exemplifiera det talade 

eller skrivna ordet, och på vilket sätt de förstärker eller styrker det talade språket. Vi ser programmet som 

en helhet istället för att stycka upp det i text och bild.  

De olika inslag eller reportagedelar som vi använder i analysen fungerar som representativa delar för en 

mer övergripande struktur istället för att tala för sig själva.  

 

Vår insikt i det redaktionella arbetet utgörs dels av en intervju med producenten och projektledaren för 

Mediemagasinet och dels en deltagande observation vid inspelningen av ett program men även genom 

tidigare inläsning på det praktiska arbetet i sig. I och med att vi har en förståelse för 

produktionsförhållandena och på vilket sätt ett program sätts ihop kan vi påstå att det material som sänds 

som ett program har genomgått urval, prioriteringar och innehållslig förpackningsprocess. Det vill säga att 

det som Mediemagasinet presenterar som åsikter och påståenden från enskilda aktörer i programmet i den 

färdiga produktionen också representerar något mer än det som sägs. Deras inlägg bör betraktas utifrån 

hela Mediemagasinets syfte och programidé. Därför vill vi inte att de enskilda citat som används i analysen 
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skall betraktas som enskilda delar, utan som symptom på den mediekritiska diskurs som vi anser att 

Mediemagasinet är ett uttryck för.  

 
Den utgångspunkt vi har i vår analys går att jämföra med andra mediestudier som i likhet med oss 

behandlar frågeställningar som utgår ifrån strukturer och retoriska framställningar. (jfr. Mac Millan och 

Edwards (1998), Who killed the princess?) Vi skapar resonemang utifrån de rådande förutsättningarna för ett 

TV- program och på vilket sätt strukturer och relationer framställs genom vissa ord och uttryck. De citat 

vi valt ut i vår analys är valda utifrån att de i sig hävdar sin roll gentemot tittaren och vi anser att de uttryck 

som används fungerar i ett retoriskt sammanhang där formuleringarna betyder mer än just det som sägs. 

Vi går från att förklara på vilket sätt texterna presenteras till att se vad programmet i sig är ett uttryck för, 

sammantaget de retoriska   

 

En programbeskrivning 
En översikt över programmen ( bilaga 1 ) får man utifrån hur programmens inslag presenteras på 

hemsidan: www.svt.se/mediemagasinet. Texten som de använder på hemsidan är näst intill identisk med 

den text som programledaren använder för att presentera de olika inslagen i programmet. Eftersom de 

inledande citaten säger vad reportagen handlar om kan vi använda dessa för att ge en överblick över 

programmens olika innehåll och även dra vissa slutsatser utifrån dessa eftersom det är just dessa som 

ringar in programserierna. Vi anser det viktigt att få en överblick över programmen som helhet för att 

skapa en bild av vad Mediemagasinet är35. På hemsidan kan man även se de olika inslagen som videoinslag; 

reportage, Medieskolan och Maria-Pia Boëthius intervjuer. De har anpassats så att man kan titta både över 

modem och genom bredbandteknik.  

Programmen sändes även två gånger i repris på SVT. 

 
Genomgången av programmens inslag och reportage visar på det urval som Mediemagasinets redaktion 

avser vara ämnen väl lämpade för en mediekritisk granskning. Om man tittar på de olika rubrikerna och 

reportagens innehåll kan man tydligt se att vissa teman ”går igen” i den andra programserien. Bland annat 

hur den mediala etiken runt rapportering när barn är inblandade tillsammans med olycksrapportering och 

hur bilder används för att visa och förstärka något. I den sammanfattning som följer har vi hämtat vissa 

kommentarer och resonemang från den intervju som genomfördes den 1:e februari 2001 på redaktionen i 

Göteborg 36. 

                                                                 
35 Det är inte nödvändigt för förståelsen av analysen att noggrant läsa sammanfattningarna som text. 
Den efterföljande diskussionen försöker ringa in det essentiella i de olika programdelarna. 
36 Intervjun finns i sin helhet som bilaga till uppsatsen och där finns markerat vilka delar som används i sammanfattningen. 
010201 genomförde vi en deltagande observation i studion under det att det tredje programmet spelades in. Vi genomförde 
även en intervju och samtalade med projektledaren och producenten för Mediemagasinet.  
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Programmens utformning och syfte enligt dem som utarbetar programmen 
Intrycket av Mediemagasinet ska vara att det är ett lättillgängligt material. Någonting annat än det 

mediekritiska material som finns i bokform. Målet är att ge tittarna ett verktyg för att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot medierna. Producenterna gör ett försök, vilket de anser att de flesta 

mediearbetare inte gör. Urvalet av programinnehåll är tematiskt och varje program visar upp ett ämne ur 

olika vinklar. Egentligen handlar det inte om olika vinklingar utan utvecklingar av samma problem. Ett 

exempel är det programmet som handlar om bildjournalistik och bildetik, som är det tredje programmet i 

första serien. Där tar programmet upp en fotografs arbete samt hur tittaren själv kan göra om man 

befinner sig på rätt plats vid rätt tid och knäpper en bild som har ett nyhetsvärde. Mediemagasinet talar 

om hur någonting ser ut och ställer sig vid sidan om och gör en betraktelse av olika delar av ett tema. Det 

finns ingen ambition hos dem att ”springa efter” nyhetsjournalisterna och jaga dem under tiden de gör sitt 

arbete. De menar att det finns en stor skillnad i de olika typerna av journalistik och att ett program som 

sänds under åtta veckor inte kan ha samma aktualitetskrav, att vara kritiskt granskande är inte att vara 

nyhetsbevakande.  

Positionen de intar handlar om att de granskar en liten tårtbit av verkligheten medan andra 

samhällsprogram på SVT har hela världen som sitt område att granska. Samtidigt anser de att vilket 

samhällsprogram som helst skulle kunna göra den typ av reportage som Mediemagasinet gör. Arbetet på 

Mediemagasinets redaktion handlar om att bearbeta redan inträffade händelser i medievärlden. 

Programmet har ett inte något aktualtitetskrav på samma sätt som nyhetsprogram, men innan programmet 

startade igen efter jul var alla programmen inför våren spikade och klara.  

 

Journalisterna som arbetade med Mediemagasinet har egenskaper och intresse som stämmer överens med 

programmets mediekritiska utgångspunkt. Ledningen för programmet anser att det krävs ett mod och en 

redaktionell trygghet för att de enskilda journalisterna ska känna sig säkra i rollen att kritisera sin egen kår. 

Reportrarna var handplockade utifrån vad de sysslat med tidigare. De talar om en av redaktionens 

journalister som; ”ung, orädd, driven jävligt duktig reporter” ( se sid. 1 i intervjutranskriptionen). 

Mediemagasinets reportrar befinner sig i en situation där de, genom sitt kritiska granskande, kan få 

svårigheter att söka arbete hos de arbetsgivare som de kritiserat i Mediemagasinet. Samtidigt menar de att 

det problemet kanske inte är så stort, men att arbetet underlättas av att man ingår i en redaktion istället för 

att stå utanför som ex. frilansande journalist. Rädslan för att få problem med kommande anställningar 

anser de, är främst ett problem för de frilansande journalisterna. Mediemagasinet anser sig vara en del av 

den ”dramafabrik” som programmen visar upp exempel på. Inte i den bemärkelsen att de har en del i sina 

egna program utan i den bemärkelsen att de gör ett program. De anser sig göra ett försök att visa upp hur 

dramafabriken ser ut och att det finns mekanismer som styr. Vidare tycker de att det inte finns någon 

mediedebatt eller diskussion om innehåll idag men anser sig själva göra ett försök.  
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Programmens sändningstider 
De olika programseriernas sändningstider skiljer sig åt. Den första serien om sex program sändes klockan 

22.10 på torsdagar och den andra programserien sändes också på torsdagar men sändningstiden hade då 

flyttats till klockan 20.00. den centrala tiden i TV-tablån är runt 20.00 och det är den tiden på dygnet då 

TV-mediet fångar den bredaste och största publiken. Det är också ett sätt att fånga in publiken och hålla 

den kvar resten av kvällen37. Mediemagasinets målgrupp är 25-39-åringar, enligt projektledaren en 

medieintresserad publik. Men man vill även tilltala en medieintresserad allmänhet. 

 
Att Mediemagasinet förflyttades från en senare tid till klockan 20.00 säger en del om den syn som man 

inom SVT har på tittaren och vilken vikt man lägger vid programmet. Att placera ett program på den 

sändningstid där man anser att man har den största publiken betyder att man tillskriver programmet ett 

stort värde. En annan viktigt skillnad mellan höstens och vårens programomgång är att man fick 

dubblerad sändningstid. Detta tror projektledaren kan bero på SVT:s formatplanering ”Det handlar ju 

mycket om entimmesformat idag”. (se sid. 2 i intervju-transkriptionen). Det finns alltså en annan förklaring till 

den utökade sändningstiden än att SVT skulle anse att programmet fyller en så pass viktigt funktion att det 

är i behov av en extra halvtimme. Behovet handlar snarare om att en programpunkt måste fyllas med 

något  ”hur ska vi fylla den här timmen på ett spännande sätt?”. (se sid. 2 i intervjutranskriptionen) 

 

Bilder i Mediemagasinet 
Mediemagasinets form och bildspråk skiljer sig inte åt från något annat samhällsskildrande program. 

Urvalet av ämnen och teman håller sig inom ramen för samhällsredaktionens uppdrag. Varje inslag 

använder sig av någon form av reproducering av bilder. Uppvisande av löpsedlar, radioapparater, och TV-

skärmar med tidigare sänt material. När programledaren eller reportagets reporter talar om olika typer av 

medier så visar de även upp mediet i rutan. Oftast handlar det om tidningsurklipp och helsidor och bilder 

på TV-skärmar. Genom att de använder bilder och händelser som redan en gång medierats och 

presenteras inom en annan journalistisk diskurs, till exempel nyheter, förflyttas bilderna och görs till något 

nytt inom Mediemagasinets egen diskurs, genom en interdiskursiv process.  

 
Mediemagasinets form går att känna igen sig i och det har även en pedagogisk underton. Det som 

speakern talar om får vi se i rutan. Det råder inga tvivel om budskapet. Vissa bilder används 

återkommande. Bilder över redaktionsrum, där människor arbetar framför datorer, när de talar om det 

journalistiska arbetet. Bilder över utslängda papper, när de talar om mångfald. ”Vanliga människor” 

representeras av och placeras på parkbänkar. Reportrarna själva syns ibland i bild, något som känns som 

en förstärkning av deras närvaro i reportagen. Vi som tittar känner igen oss hela tiden. Programledarens 

fysiska position i studion upplevs som en plats att återvända till efter reportagen.  

                                                                 
37 Drotner, Kirsten , Bruhn Jensen, Klaus (red. ) (1996), Medier och kultur, sid. 358 
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”Hemma” i studion igen, där tittaren kan få möjlighet till reflektion. I den första programserien användes 

två kameror. En som fångade närbilder på programledaren och en som fångade stående bilder vid podiet. 

Hela tiden inrutad av den rubrik som var skriven i bakgrunden av henne. Varje inslag startade i och kom 

tillbaka till studion där programledaren antingen visade upp en löpsedel för att visa på ”hur det såg ut” 

eller helt enkelt bara tittade in i kameran och talade om hur det var.  

 

I andra programserien utökades studiodelen till att även inkludera gäster i studion. I studion krävdes nu 

fyra kameror för att ringa in de gäster som var inbjudna. Placeringen av gästerna var ofta på en långsida av 

podiebordet medan programledaren själv befann sig på en kortsida. Det journalistiska greppet som 

programledaren använde sig av var ren intervjuteknik med frågor och svar. Frågor som kommenterade det 

som tittarna skulle få se eller hade sett. Bilderna i studion skilde sig inte åt från något annat studioprogram. 

Det var ett ”ståbord” som i sig ger ett rakryggat intryck.  

 
Mediemagasinet är även bildmässigt ett konventionellt samhällsprogram. Några få miljöbilder, många 

personbilder och situationsbilder (människor i rörelse eller svepningar över någonting som man talar om i 

en speaker.) En verklig skillnad fanns i den del av den andra programseriens intervjuer som journalisten 

Maria-Pia Boëthius genomförde med olika människor i medievärlden. Här användes en rörlig kamera och 

byten mellan svartvit och färgbild. Kamerorna var ibland i närbild och ibland uppvisare av hela 

intervjusituationen. Ibland var inspelningsplatsen på någon folktom plats och ibland med människor i 

rörelse runt omkring. Men det förekom aldrig någon rekvisita för att poängtera någonting. Förutom i 

intervjun med journalisten Jesus Alcála då Boëthius besöker honom på en plats som känns som hans kök 

vid köksbordet, där de drack kaffe ur varsin mugg.  

 
I programmen återanvändes ofta flera bildsekvenser. Vissa klippbilder på fasader och redaktionsrum 

kunde dyka upp fem, sex gånger under programserierna. Ofta användes bilderna för att just visa på det 

som speaker eller programledare talade om. 

 

Mediemagasinets etablering  
Att Mediemagasinet produceras och sänds tyder på att SVT anser att det finns ett behov och en målgrupp 

för programmets innehåll. Programmets profil förutsätter någon form av missto mot journalister och 

tittaren ska ges verktyg till att kritiskt kunna granska journalistiken. Mediemagasinets journalister gör 

anspråk på att ge tittarna dessa verktyg genom att granska andra journalister. Hur gör man för att övertyga 

tittaren om detta?  

 

Vi ska nu visa på hur programmet diskursivt etableras som en självklarhet och hur man på så sätt kan 

undvika att motivera varför det är just journalisterna på Mediemagasinet som ska utföra granskningen av 

medierna.  
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Ett sätt att förtydliga detta på är att undersöka hur programmet presenteras. Första programmet i första 

omgången introduceras på följande sätt av programledaren: 

”Mediemagasinet i kväll handlar om det ömsesidiga beroendet mellan makten och medierna. I alla fall om två exempel på 

det beroende som båda är kända i just bland journalister men som inte diskuteras lika ofta utanför mediekretsarna.”  

 

Första programmet i andra omgången inleds på följande sätt: 

”Hej. Vi har tittat lite i tidningarna den senaste veckan för att se vad de har skrivit om medicin” 

 
Dessa meningar är det första, förutom vinjetten, som man som tittare möts av. Ur den synvinkeln är 

inledningen direkt och till och med plötsligt. Tittaren kastas in i programmet, utan en inledning till varför 

denne ska acceptera att programmet etableras just nu, och varför det är just journalisterna på 

Mediemagasinet som ska granska övriga journalister. Detta är inte något som heller görs i andra kritiskt 

granskande program, men det gör inte betydelsen av Mediemagasinets introduktion mindre viktigt. I det 

här fallet kan de direkta inledningarna ses som ett tecken på att området mediekritik i sig inte närmare 

behöver definieras, man förväntar sig att tittarna är insatta i det mediekritiska tänkandet. Det kan också 

tolkas som att journalisterna anser sig tillhöra en etablerad form av program, ett samhällsprogram som 

kritiskt granskar olika samhällsfenomen, och som därmed inte behöver förklaras närmare. 

 
Att journalisterna lyckas etablera Mediemagasinet på detta självklara sätt menar vi kan förklaras genom de 

yttre förutsättningar som programmet har. Mediemagasinets format känns till det yttre igen. Programmet 

inleds med en studiodel där programledaren Lena Laurén presenterar innehållet. Hon står bakom ett 

podium, en mall som känns igen från andra samhällskritiska program som till exempel Uppdrag 

granskning (SVT) och Kalla Fakta (TV4). I inledningen, innan programledaren har börjat att tala, 

exponeras delar av den tekniska sättningen - en form som även den känns igen från andra program. Att 

diskursivt bygga på igenkännbara och tydliga format, gör att man kan etablera ett nytt innehåll, utan att 

behöva förklara eller reflektera över det, och därmed sin roll som kritiker av sin egen kår. Med stöd i 

Judith Butlers teori om citering, kan vi här se hur Mediemagasinet citerar andra kritiskt granskande 

samhällsprogram och därför kan definieras som ett sådant och formen accepteras, även om innehållet inte 

känns igen. Samtidigt kan detta också fungera så att innehållet, som visserligen är annorlunda ändå kan 
uppfattas som normalt.  
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Urvalet av citat 
I analyserna av Mediemagasinets första program i de båda omgångarna har vi valt ut åtta citat. Att urvalet 

ser ut på just det här sättet beror på att vi i dessa citat tycker oss se hur Mediemagasinet formulerar sitt 

mediekritiska uttryck. Analysen görs utifrån Faircloughs tredimensionella modell, där de utvalda citaten 

fungerar inom en textnivå och en diskursiv praktiknivå. En första analys handlar om att se hur texten ser ut, 

det som tittaren möts av. En andra nivå handlar om på vilket sätt denna text produceras. På vilket sätt medieras 

det som Mediemagasinets väljer att definiera som problem och som tas upp till granskning? En tredje 

analysnivå handlar om hur Mediemagasinet verkar som social praktik. Detta blir ämne för den diskussion 

som följer på analysen.  

 
Som vi tidigare har visat på etableras Mediemagasinet som en självklarhet. Från denna utgångspunkt går vi 

vidare genom att se till hur man etablerar sig som journalister. Hur ser Mediemagasinet på sig själva som 

journalister? Hur ser man på andra journalister och på begreppet journalist? Med detta vill vi i ett större 

perspektiv visa på hur man ser på journalistiken. Det är också viktigt att ställa frågorna om makt. Hur ser 

Mediemagasinets journalister på makt som begrepp? Är makt lika med makthavare eller är makt lika med 

medier? Och var hamnar Mediemagasinet själva när de formulerar dessa maktpositioner?  

 
De två första citaten är programledarens inledningar till det första programmets två reportage. Vi väljer 

dessa citat för att se hur programmen ramas in av Mediemagasinets redaktion.  

Att välja just inledningarna att titta närmare på motiveras även av att de förflyttas till en annan kontext 

genom att de läggs ut på hemsidan som en presentation till de reportage som även de läggs ut. De ses 

således som något mer än bara en presentation till de TV-sända reportagen. De tillskrivs en stor betydelse 

genom att de även ramar in reportagen på hemsidan. De övriga citaten är från intervjuer i reportagen eller 

reportrarnas presentationer av dessa. 
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Vi analyserar varje citat för sig och börjar med en kortare beskrivning av det sammanhang som det är taget 

ur, för att sedan komma in på den egentliga analysen. 

 

Citat 1 
”Mediemagasinet i kväll handlar om det ömsesidiga beroendet mellan makten och medierna. I alla fall om två exempel på 

det beroendet som båda är väl kända bland journalister redan men som inte diskuteras lika ofta utanför mediekretsarna. 

Och vi ska börja med en tidningssida. Det finns visserligen etthundrasjuttio dagstidningar i Sverige och det betyder sådär fem 

tusen färska sidor om dan. Men vi ska berätta om en sida. Det är inte så många som läser den och ofta är den rätt trist. 

Det tycker till och med dom som skriver på den. Men vad som står på den här sidan det påverkar de som har makten. Och 

oavsett om du läser den eller inte så påverkar den dig också.” Lena Laurén 000921 Mediemagasinet  

 
Första programmet handlar om sambandet mellan makten och medierna. Efter programmets vinjett 

förflyttas bilden till studion där programledaren står bakom ett podium och presenterar programmet. 

Först görs en övergripande introduktion till programmet som helhet, för att sedan komma in på det första 

reportaget – Elitens sida. Det handlar om Dagens Nyheters debattsida och den makt som sidan sägs ha på 

makthavare och övriga medier. Reportaget innehåller intervjuer med journalister, DN Debatts redaktör 

och Birger Schlaug, som en representant för politiker. Ett inslag med PR-konsulten Henrik Westander, där 

han listar tio knep för att komma in på DN Debatt, finns också med, liksom en intervju med en 

socialarbetare. Den senare representerar gruppen ”vanliga människor” som har försökt att komma till tals 

på DN Debatt. 

 

Analys citat 1 
Anmärkningsvärt är det förhållningssätt som programledaren har till publiken. Hon talar som om hon 

förutsätter att tittarna tillhör en målgrupp som inte är journalister. Problemet som finns med sambandet 

mellan makten och medierna är något som mest diskuteras inom mediekretsarna men som 

Mediemagasinet nu ska lyfta fram till en bredare allmänhet. Att påpeka att ”ofta är den rätt trist. Det tycker till 

och med dom som skriver på den” ger ett förtroligt intryck från programledarens sida. Hon är själv journalist 

och känner till den interna jargongen inom kåren. Det tyder på att hon befinner sig inom en mediekontext 

och har en viss kunskap om den journalistiska kåren, vilket legitimerar henne att tala om beroendet mellan 

makten och medierna.  

 
Från att programledaren har tagit ner betydelsen av debattsidan, genom att säga att det är få personer som 

läser den, byggs betydelsen upp igen genom att hon påpekar att ”… oavsett om du läser den eller inte så påverkar 

den dig också.” Utgångspunkten är att sidan är trist och att den har en oansenlig publik. Den borde således 

inte ha någon makt. Men det är det som man i reportaget ska visa på att den har. 
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Citat 2 
”Men inte ens höjdarna i samhället har alltid tillgång till en hel debattsida, där dom kan få stå helt oemotsagda. Utan 

ibland måste dom ju svara på journalisternas frågor. Och då gäller det för dom och få sagt precis det dom vill oavsett 

frågorna. Och för att bli bra på att handskas med journalister så är dom beroende av och tränas av journalister.” Lena 

Laurén 000921 Mediemagasinet 

 
Andra reportaget inleds med ovanstående citat. Bakom programledaren figurerar en skylt med reportagets 

namn och innehåll; Träna att manipulera media. Reportaget i sig inleds med musik och ett ihopklipp av olika 

politiker och företagsledare som för publiken är välkända ansikten. Bland andra Göran Persson, Mona 

Sahlin, PG Gyllenhammar och Leif Pagrotsky. Inledningen avslutas med en presskonferens med 

finansminister Bosse Ringholm38.  

 
Analys citat 2 
 
I citat 2 finns det två olika positioneringar, dels journalist/journalisterna, dels höjdarna i samhället, dvs 

makthavarna. Lena Laurén talar om ”höjdarnas” möjligheter att få tillgång till ett offentligt samtal. De som 

bestämmer om det offentliga samtalet är medierna och i medierna är det journalisterna som bestämmer. 

Journalister sitter inne med vissa kunskaper och knep som makthavarna behöver tillgång till för att kunna 

få ut sitt budskap. De behöver journalisternas hjälp. 

 
Journalisterna är några som makthavarna måste ”bli bra på att handskas med”. Att behöva handskas med 

någon innebär att denna någon inte har riktigt rent mjöl i påsen och är opålitlig. Journalisterna sitter inne 

med vissa knep som makthavarna måste avslöja för att få ut sitt budskap. Laurén förstärker journalisternas 

position som de som egentligen besitter makten, utan att hon säger det rent ut, i och med att 

journalisterna är de som makthavarna bör fungera tillsammans med. Det ömsesidiga beroendet som 

Laurén inleder programpresentationen med, ställer sig Mediemagasinet utanför i och med att hon talar om 

journalister/journalisterna som något som man på Mediemagasinet inte tillhör. Beroendet mellan höjdarna och 

journalisterna är något som de ställer sig utanför. Förhållandet framställs i inledningen som att det är 

makthavarna som är beroende av journalisterna, och inte tvärtom. Journalisterna befinner sig i ett 

överläge, de besitter kunskap som makthavarna måste komma åt för att komma ut med sitt budskap. 

Detta är utgångspunkten i reportaget. Som vi ska se nedan, vidareutvecklas problemet genom att man tar 

upp gruppen medietränare, men framför allt de journalister som bedriver medieträning vid sidan om sin 

journalistiska yrkesutövning. 

 

 

                                                                 
38 Presskonferensen är en välkänd situation i journalist och mediekretsar, som just den presskonferens som inte gav 
journalisterna några svar. Konferensen hölls med anledning av Inga – Britt Ahlenius omplacering i maktkorridorerna.  
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Citat 3 
”Ja hade finansministern fått för lite eller kanske för mycket medieträning? Säkert är i alla fall att han kom ut med sitt 

budskap oavsett vad journalisterna frågade, och det är just det som makthavare ofta vill när vi journalister intervjuar dom, 

att komma ut med sitt budskap. Men det är en konst att undvika att svara på frågor, man kan göra det på ett mer 

raffinerat sätt än vad Bosse Ringholm just gjorde. Och denna konst lärs ut av en växande skara medietränare, branschen 

växer med trettio procent varje år faktiskt. Men trots att den är stor så är denna bransch ljusskygg. Det märkte vi på 

Mediemagasinet när vi ville filma en medieträning.” Anna Hedenmo 000921 Mediemagasinet  

 
Reportaget tar upp problematiken med medieträning. Programledaren har antytt förhållandet mellan 

medierna och makten i inledningen till programmet och här följer ett exempel på ett sådant. Reportaget 

inleds med att reportern gör ett besök på en lektion i medieträning hos en PR-konsult. Efter det redovisas 

statistik över hur vanligt förekommande medieträningen är och hur mycket pengar myndigheter och 

företag har lagt ut på dessa tjänster. Två intervjuer ställs sedan mot varandra, en med programledaren 

Siwert Öholm som man menar utövar medieträning, och en med programledaren Helena Stålnert som 

anser att aktiva journalister inte ska ägna sig åt denna typ av verksamhet. 

 

Analys citat 3 
Reporterns inledningsord illustreras genom att hon sitter i ett redigeringsrum med en panel bakom sig 

med rörliga bilder på tv-monitorer. Hon sitter framåtlutad och talar in i kameran. Hennes placering talar 

om för tittaren att hon är en del i det journalistiska arbetet i det att hon samtidigt sitter och är aktiv och 

arbetar med det material som finns i arkivet. Tittarna förflyttas från pressrummet med finansministerns 

presskonferens till det rum där reportern befinner sig. 

Hedenmo kommenterar det som vi just sett som att det är något som tittaren bör ha sett förut och som ett 

exempel på hur makthavare hanterar medierna. 

 
Det finns flera olika positioner som är intressanta i det här citatet. ”Vi på Mediemagasinet ” är en retorisk 

framställning som vi har visat på tidigare och som används även här. Denna positionering ställs mot de 

medietränare, som är de som man i det här reportaget ska undersöka. Det är en yrkeskår som framställs 

som något mystiskt och vars verksamhet anses tvivelaktig. Redan i reportagets titel - Träna att manipulera 

media - antyds det att medieträningen är något som görs för att föra någon bakom ljuset. Det sägs inte vem 

som gör vad. Media är något som luras av någon. Men tillsammans med den inledning som 

programledaren har gjort till reportaget förstår tittaren att det handlar om journalister som arbetar som 

medietränare och att det är de som är de som manipulerar. (”Och för att bli bra på att handskas med journalister 

så är de (höjdarna i samhället) beroende av och tränas av journalister.”) 

 
Att medieträningen som fenomen blir föremål för ett reportage ger vissa förväntningar. Det är något som 

behöver granskas, något som ses som ett problem. Reporterns ord förstärker intrycket av branschen som 
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något som ses som ett problemområde. Medieträningen ses som en konst som handlar om att lära ut att 

undvika att svara på frågor, och det är denna konst som medietränarna besitter. 

 
Reportaget som följer är uppbyggt så att man först etablerar branschen i sig som ett problem och sedan 

diskursivt accentuera detta genom att komma till det som inledningsvis förklarats som det verkliga 

problemet - aktiva journalister som utövar en medieträningsverksamhet vid sidan om sin journalistiska 

yrkesutövning. Det är denna grupp journalister som är det verkliga problemet. Detta har antytts i 

programledarens inledning till reportaget. I Hedenmos inledning är det dock medietränarna som beskrivs 

som ett problem.  

 
Hela reportaget, egentligen hela programmet, använder sig av makt och makthavare som två begrepp, men 

det utreds inte vad som egentligen menas med att ”ha makten”. I de inslag som visas är det just genom de 

bilder som programmet visar upp som illustrerar vad man menar med makthavare och de som har 

makten. Mediemagasinets Anna Hedenmo menar att Bosse Ringholm är en makthavare. En finansminister 

som har problem att möta medierna, en representant från makten. Makthavarna vill komma ut med sitt 

budskap, men deras möjlighet att göra detta går genom medierna och då måste de lära sig de mediala 

koderna. Mediemagasinet har hittat en bransch som ägnar sig åt just träning av makten. Att det är något 

tvivelaktigt med denna bransch bekräftar Mediemagasinets reporter just genom att visa fram att de har 

velat filma medieträningen och haft problem med att få tillträde. (”… så är denna bransch ljusskygg. Det 

märkte vi på Mediemagasinet när vi ville filma en medieträning.”) Medietränarna är ett hot mot den journalistik 

som bedrivs, genom att makten tränas att möta medierna. Den enskilde medietränaren, samhällets Judas, 

sviker en yrkeskår, går bakom dess rygg och går därigenom bakom ryggen på hela samhället.  

 
Medierna tillskrivs makt genom att man visar på sambandet och problematiken mellan medierna och 

makthavarna. Men Mediemagasinet, som själva befinner sig inom mediernas diskursordning, hamnar 

utanför maktskapandet genom att man retorisktskapar ett ”vi på Mediemagasinet” som gör anspråk på att 

kunna ställa sig utanför den makt som man påstår att medierna har. 

 
Citat 4 
”Vi har ju allmänhetens uppdrag att granska makten och makthavarna och om vi sviker det uppdraget då sviker vi ju 

också våra tittare. Däremot så tycker jag att det är viktigt att journalister medverkar i olika sammanhang och håller 

föredrag och deltar i seminarier och så och talar om hur vi arbetar här på en nyhetsredaktion, hur det går till, varför vi har så 

bråttom som vi har och varför vi gör dom värderingar vi gör. Det tycker jag är viktigt. Men däremot tycker jag inte att 

aktiva journalister ska ägna sig åt individuell personliga mediaträning”. 

( ... ) 

”Risken idag det är att våra motparter är bättre förberedda, bättre pålästa, har tänkt igenom mycket mer, dom har haft mer 

tid på sig att gå igenom vad det är de ska säga, att trumma ut sitt budskap. Medan journalisterna får allt mindre tid och 
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springer med allt kortare varsel och inte hinner förbereda sig. Så att det här är på sikt en växande fara mot den goda 

journalistiken tycker jag” Helena Stålnert 000921 Mediemagasinet 

 

Analys citat 4 
Bilderna från intervjun med Helena Stålnert består av närbilder på henne, tillsammans med inklippta bilder 

där hon befinner sig i en redaktionsmiljö. Liksom i fallet med Anna Hedenmo tycker vi oss kunna se detta 

som en förstärkning av journalistrollen. Det är en bild som inte förvånar tittaren, utan den känns naturlig i 

det här sammanhanget. 

 
Som journalist kan Stålnert tänka sig att i olika sammanhang ge förklaringar till det journalistiska 

arbetssättet, men hon accepterar inte ”att aktiva journalister ägnar sig åt individuell personliga medieträning.” 

Stålnert talar även om en god journalistik. Hotet mot denna är de journalister som enligt henne hjälper 

makthavarna att komma ut med sitt budskap. De kan således ses som de onda journalisterna. Faran ligger i 

att journalister inte kommer att kunna granska makthavarna på ett tillfredställande sätt när de har fått 

kunskaper i journalisternas knep. 

 
Huvudargumentet mot medieträningen i det här citatet är att journalister har allmänhetens uppdrag att 

granska makthavarna och att det är därför man inte kan ägna sig åt medieträning. Man kan fråga sig hur 

detta uppdrag från allmänheten ter sig. Var kommer uppdraget ifrån, var finns det och hur ser det ut? En 

tolkning är att hon talar utefter det public serviceuppdrag – och som innefattar ett uppdrag i 

”allmänhetens tjänst” - som hon arbetar inom har. Men vi journalister utesluter inte de som arbetar inom 

kommersiell TV och därmed talar hon om ett mer allmänt journalistiskt uppdrag. Som vi tidigare har 

hävdat så är det journalistiska uppdraget självpåtaget och finns inte etablerat i lagen, till skillnad från andra 

granskande myndigheter och verk. Journalister har gett sig själva i uppdrag att granska makten, men det 

har kommit att ses som så etablerat att det inte ifrågasätts. Detta gör att Stålnert kan säga att man har 

allmänhetens uppdrag utan att det låter konstigt eller främmande och behöver ifrågasättas. 

 
”… varför vi har så bråttom som vi har… ” När Stålnert beskriver det journalistiska arbetet så handlar det om 

den journalistiska tidspressen och att det är en del av deras yrke. Hon talar om tiden som något som 

påverkar deras arbete och också vilka situationer som skapas. Hon påpekar att motparterna, dvs. 

makthavarna, är ”bättre förberedda, bättre pålästa, har tänkt igenom mycket, dom har haft mer tid på sig att gå igenom 

vd det är dom ska säga, att trumma ut sitt budskap.”  Det finns alltså en risk i att andra har mer tid att förbereda 

sig och därigenom utgör de ett hot mot den stressade journalistkåren.  

 
Intervjun med Stålnert förekommer i samband med en annan intervju med programledaren Siwert Öholm, 

som framställs som medietränare vid sidan om sin profession som journalist. På det sätt som  de två ställs 

mot varandra förstår man att Mediemagasinet instämmer med Stålnert när hon säger: 



 39 

”Men däremot tycker jag inte att aktiva journalister ska ägna sig åt individuell personlig mediaträning (…) på sikt en 

växande fara mot den goda journalistiken”. Medan Öholm får flera motfrågor så får Stålnert utrymme att tala 

mer fritt och resonerande, vilket medför att Stålnerts resonemang tas för det rätta, det behöver inte 

ifrågasättas av reportern. 

 

Sammanfattning  
Mediemagasinets positionerar sig som en särskild redaktion som gör anspråk på att ställa sig utanför de 

journalister som utövar medieträning. De som Mediemagasinet retoriskt etablerar som en grupp är ett 

fenomen som hindrar journalister från att utöva sitt yrke - att granska makten och makthavarna. De 

journalister som utövar båda professionerna samtidigt är kårens svarta får. De försvårar för de ”riktiga” 

journalisterna och svärtar ner kårens rykte. 

 

Genom reporterns och redaktionens ordval i reportaget, och dess inramning, kan man se hur man genom 

en diskursiv praktik anspelar på att det råder en tävling eller en kurragömmalek mellan medietränarna och 

journalisterna. Medietränarna beskrivs genom hela reportaget som några som har något att hemlighålla 

(manipulera, ljusskygg, dölja) och som journalisterna måste avslöja (genomskåda, komma ikapp, tacklar). 

Medietränarna leder tävlingen och journalisterna måste vässa verktygen för att kunna genomskåda den 

medietränade makthavaren. Journalister och medietränare är två grupper som bör hållas åtskilda. De 

journalister som står emellan dessa två grupper - de som utövar medieträning vid sidan om ”det rena” 

journalistyrket - är en växande fara mot den goda journalistiken (Stålnert). 

 
Anmärkningsvärt är dock de uttalanden som Stålnert gör angående journalisternas tidsbrist, som något 

andra kan utnyttja faller tillbaka på det journalistiska grepp som Mediemagasinet i så fall ägnar sig åt. Hon 

anser också att det är viktigt att journalisterna själva talar om varför de har så bråttom, utan att det i 

intervjun förklaras varför. Stålnert talar i det här fallet med en kollega, och det utvecklas till ett förtroligt 

samtal som inte är utvecklande. Mediemagasinet som genomfört intervjun vill visa upp en bild av hur 

journalisten ser på medietränarna. Mediemagasinet själva vill ge tittare och publik ett verktyg att använda 

när de tittar på medier som fenomen. Viktigt är dock att lyfta fram att Mediemagasinet arbetar under helt 

andra tidsaspekter än Aktuelltredaktionen. Om man hårddrar resonemangen skulle detta innebära att 

Mediemagasinet i så fall skulle fungera på samma sätt som medietränare gör. Deras möjlighet att granska 

journalisterna utifrån och sedan förmedla ett budskap om journalistiken och journalistens arbete. Hela 

reportaget fungerar också som ett definierande av Mediemagasinets ”stake”, och skulle nästan kunna ses 

som ett budskap till den övriga journalistkåren; Mediemagasinet står på ”rätt” sida.   
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Analys av första programmet i andra omgången. 

 

Citat 5. 
”Hej. Vi har tittat lite i tidningarna senaste veckan för att se vad som har skrivit om medicin. Och då kan man se att vi 

har fått en ny mirakelspruta som kan bota alla besvär, skriver Aftonbladet. Så kan Inger kasta käppen (visar en 

löpsedel med texten). Och dessutom så ör det lite mera mirakel i GT som har ett mirakelmedel som funkar så att 

kilona ska rasa. Och detta alltså bara den senaste veckan.” Lena Laurén 010118, Mediemagasinet  

 

Programledaren Lena Laurén står i studion med inbjudna gäster. Till att börja med är kameran fixerad vid 

henne och hennes person. Hon står vid en podium. När hon avslutat ovanstående inledning vänder hon 

sig till de gäster som är inbjudna. Medicinjournalisten Håkan Bengtsson och läkaren Eva Furenäs. De 

diskuterar programmets problemområde och Laurén ställer ett antal frågor rörande medicinjournalistikens 

påverkan på efterfrågan av vissa mediciner. Gästerna utgör en del av den bild som förmedlas över studion 

och vad det är som ska diskuteras i programmet. En läkare och en journalist som representerar de 

områden  programmet kommer att avhandla. 

 
Analys citat 5 
 
Den inledande meningen är det som startar hela den nya programserien. ”Hej. Vi har tittat lite i tidningarna 

den senaste veckan…” Vi, som är underförstått Mediemagasinet, har tittat på vad som står i tidningarna, de 

tidningar som de som mediekritiska journalister väljer att titta på. Under tiden som programledaren talar 

visar hon upp just den tidning som de tittat i. De har tittat ”den senaste veckan”, vilket ger en antydning om 

att programmet har färsk information att rapportera om. Programledaren betonar på så sätt aktualiteten i 

programmet. Det är alltså en aktuell granskning, samtidigt som det även syftar till att poängtera att det är 

någonting som händer hela tiden. Redaktionen kan alltså bara slå upp tidningen en helt vanlig vecka och 

det står så pass mycket intressant att det går att göra ett halvtimmes reportage om medicinjournalistik.  

 
Samtidigt som programledaren etablerar Mediemagasinets redaktion som ett vi, så finns det samtidigt ett 

annat vi: ”Och då kan man se att vi har fått en ny mirakelspruta som kan bota alla besvär, skriver Aftonbladet.”  Man 

och vi som Mediemagasinets publik. Programledaren identifierar sig med oss som tittare genom att visa 

upp löpsedeln som ett bevis för och en bekräftelse på något som alla kan ta del av, men kanske inte 

funderat närmare över. Laurén gör också härmed alla tittare till läsare av löpsedeln till en kategori 

människor som tittar på löpsedlar och får budskapet talat till oss. Det journalistiska budskapet står dock 

utanför studion och är någonting som Mediemagasinet valt att grunda sitt program på. Det handlar om en 

viss typ av journalistik som en viss typ av journalister ägnar sig åt, nämligen medicinjournalistik.   
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Citat 6 
”Det är många som är med och driver upp det intresset, inte minst läkemedelsbolagen. För det är ju så att det är några 

saker som man än så länge inte får göra reklam för i Sverige. Och dit hör receptbelagda läkemedel. Det kan man inte får lov 

att göra reklam ut mot allmänheten för. Och därför är det ju viktigt för läkemedelsbolagen att få journalisterna att skriva så 

att  patienten sen går till doktorn och ber och få just precis den medicinen som han eller hon har läst i tidningen om.” Lena 

Laurén 010118, Mediemagasinet  

 

Citatet är själva inledningen till reportaget som följer efter introduktionen i studion. Det handlar om 

läkemedelsindustrins påtryckningar på den enskilde journalisten och på den vanliga (och i det här fallet 

även sjuka) människan som dels påverkas av det som medierna skriver, men som också tror på det som 

han/hon läser i tidningen. I reportaget visar man upp journalister som har haft eller har olika uppdrag och 

syn på medicinjournalistik. Ett inslag handlar om bantningspillret Xenital som hårdlanserades i Sverige 

med hjälp av medier och tidningar. I det inslaget intervjuas den ansvariga PR-konsulten och en journalist 

på GT som använt sig av bantningspillret och gjort en följetong i tidning runt sin viktminskning 

tillsammans med preparatet. GT-journalistens agerande ställer Mediemagasinet mot 

marknadsföringssiffror. Vad det skulle ha kostat läkemedelsbolaget om de använt sig av annonsering, som 

visserligen är olaglig, istället för att GT publicerade sina artiklar.  

  
Reportaget om läkemedelsindustrin och medierna inleds på en läkemedelsmässa där alla inblandade 

träffas; journalister, läkemedelsbolagen och läkarkåren.  

 

Analys citat 6 
I citatet talar Laurén för första gången om allmänheten. Hon säger inte ”människor” eller ”vi”. Vissa saker 

är inte tillåtna, till exempel reklam för receptbelagda läkemedel, men det råder ett journalistiskt och 

företagsmässigt intresse i detta som produkter och det är många som driver på. Det råder ett drev som 

handlar om att det drivs fram otillåten reklam till en allmänhet. Allmänheten är alltså tittaren och 

patienten.  

” Och därför är det ju viktigt för läkemedelsbolagen att få journalisterna att skriva så att  patienten sen går till doktorn och 

ber och få just precis den medicinen som han eller hon har läst i tidningen om.” 

Läkemedelsindustrin är de som påverkar journalisterna, som vill få journalisterna att skriva om något. 

Undertonen är att det journalistiska uppdraget kan skadas av de stora läkemedelsbolagsjättarna som 

påverkar journalisterna. Däremellan sker ett maktspel. Om industrin lyckas ”lura” journalisterna kan den 

intet ont anande patienten gå till doktorn och be om läkemedlet som de läst om i tidningen. Men 

journalistiken i sig utövar en makt över industrin för om inte medierna behandlar läkemedlen kan inte 

heller industrin få ut sitt budskap. Det är journalisterna och medierna som besitter makten över industrin. 

Detta förstärks genom reportagets inledande inslag med landstingsöverläkaren: 
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Citat 7 
”I svenska medier så skrivs det ju väldigt mycket om medicinska nyheter. Det är ett stort sug från allmänheten efter 

medicinska nyheter. och forskare och läkare deltar gärna i att få  så att säga uppmärksamhet i medierna va och 

journalisterna är någonslags förmedlande länk av dom här nyheterna så att säga va” Christer Enkvist 010118 

Mediemagasinet 

 
Citatet är från en intervju med landstings överläkaren som bildmässigt illustreras av en närbild, 

tillsammans med miljöbilder från den läkarmässa där intervjun är gjord. Denna miljö återkommer flera 

gånger i reportaget. Genom landstingsläkaren uttalande introduceras och sammanfattas reportagets 

innehåll. 

 

Analys citat 7 
Överläkaren talar om sin egen yrkeskår och har en förklaring till hur maktspelet sker. Han innehar en viss 

auktoritet i sitt uttalande genom sin yrkestitel. Han tillhör den ”berättigade kategorin” läkare. Någonting 

säger tittaren att detta kan vi lita på. Man kan titta på ovanstående citat ur två vinklar. 

 
Allmänheten behöver få reda på sanningen, och det finns enligt läkaren ”…ett stort sug från allmänheten.”, av 

nyheter inom medicinvärlden och läkare tillsammans med forskare ställer gärna upp i att få ut sitt budskap 

och sina kunskaper, de är inte rädda för att synliggöras, ”… få uppmärksamhet i medierna”. För det är ändå 

forskare och läkare som besitter kunskapen inom medicin. Journalisterna bör därför inse sin uppgift och 

sin roll i att hjälpa dessa människor att få ut sitt budskap, ”… medierna och journalisterna är som en förmedlande 

länk.”  

 

Citatet går att tolka på olika sätt beroende av vilket perspektiv man väljer att inta. Det skulle också gå att 

tolka utifrån ett kritiskt perspektiv där ingångsvinkeln handlar om att ställa sig kritisk till det samspel som 

råder mellan läkemedelbolagen och journalisterna. Citatet kan också analyseras som att 

landstingsöverläkaren är besviken över sin yrkeskår och genom sitt uttalande avslöjar vilken typ av 

människor forskare och läkare är. Att de också är en del i det medicinjournalistiska drevet. Det stora suget 

från allmänheten ger utrymme för läkare och forskare att exponera sig, (”… deltar gärna”), och de blir 

därigenom en del i framställningen av läkemedel. Det stör dem inte, snarare kan det öka publiciteten runt 

deras person, att synas tillsammans med en lansering av läkemedel, (”… få uppmärksamhet i medierna”). Men 

de är inte ensamma om den här uppmärksamheten, det är lika mycket journalisterna som bidrar till att 

exponeringen blir som den blir, eftersom forskarna och läkarna inte kan fungera ensamma i media utan 

det är journalisten som är vägen dit, (”…journalisterna är som en förmedlande länk av dom här nyheterna.”) 

 
I citat 5,6 och 7 finns det ett uttalat maktspel som råder mellan de ekonomiska intressena och den enskilde 

journalisten tillsammans med sina läsare. Det speciella i det senare reportaget, till skillnad från andra 
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reportage i Mediemagasinet, är att det handlar om medicin. Läkemedelsbolagens kraft över den sjuka 

människan med journalistiken och medierna som en förmedlingskanal av budskap som kan förhöja den 

sjuka människans förhoppningar om att bli frisk. Mediemagasinets ståndpunkt handlar om att ställa sig på 

den sjukes sida, inte mediernas. Detta förstärks genom ett inslag med den MS-sjuke journalisten Pierre 

Usselmann. Att man valt honom gör att reportaget ges extra trovärdighet genom att han både är sjuk och 

är journalist: 

 

Citat 8 
”Ibland är läsaren patient, som Pierre Usselmann han är dessutom själv journalist och för snart tre år sen fick han veta att 

han har MS.” Lena Laurén 010118 Mediemagasinet 

 

P U: ”- Det kommer ju i perioder, det där, alltså vad dom skriver om MS, eller vad VI skriver om MS. Jag är ju 

journalist själv. Men Ja men det brukar stå att de e..snart finns det en bot för MS och så mycket nya mediciner att snart 

behöver man inte lida längre, i stort sätt...”. Pierre Usselmann 010118 Mediemagasinet 

 

Reportern: ”Hur reagerade du på dom här artiklarna och inslagen?” 

 
P U: ” Med glädje så klart, eftersom det rör mig, Titta vad mycket bra det händer... 

Jag tror jag har läst hundra artiklar om MS även notiser så kanske högst tio har varit helt utan faktafel. Det är sådana 

där smågrejer som att det finns en liten faktaruta nere i artikeln som börjar med orden MS betyder Multipel Scleros och är 

en muskelsjukdom som är det genererande. Hmm tänker man, det är ju ingen muskelsjukdom det är en nervsjukdom. Jag 

tycker att står det det i en faktarutan tycker jag att hela artikeln faller och då vill jag inte läsa. För då har journalisten inte 

tagit reda på någonting.”  

 

Reportern: ”Varför blir det som det blir tror du?” 

 
P U:  ”Jag kan tala för mig själv och då är det så här att om man nästan har fattat ett ämne, som journalist så är det ju så 

där att man… ja då har man ju nästan fattat det, då kan man ju skriva den där artikeln, så är det klart den här 

eftermiddagen så hinner jag hämta ungarna på dagis så där. Men det är nog en kombination av tidsbrist och ambitionsbrist i 

många fall. Det är inte bara tidsbrist alltså, att det blir så där. Vi gör en höna av en fjäder gång på gång och vi överdriver 

och vi dramatiserar och vi tycker det är jätte kul att skriva om folk som det har gått bra för. Och att det finns en massa 

människor som är sjukskrivna och haltar och går på kryckor och rullar runt och har ett helvete som jag har emellanåt, det 

är inte lika roligt att skriva om. Jo dom gör man dokumentärer om. Sånna där halvtimmar i TV där man filmar hur illa 

man går och sådär. Och jag menar ja det gör man dokumentärer om men nyhetsrapportering där ska det vara människor 

som det har gått bra för och medicin som har lyckats.” 
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Inslaget handlar om Pierre Usselmann som är journalist på Dagens Nyheter och MS-sjuk och det är filmat 

hemma hos honom. Vid köksbordet och i vardagsrummet i en fåtölj med en bokhylla i bakgrunden. Vid 

köksbordet bläddrar han i tidningar och visar upp artiklar som han funnit som handlar om hans sjukdom. 

Under intervjun hörs reporterns röst och svaren är inte urklippta.  

 

Analys citat 8 
Usselmann identifierar sig med sin egen yrkeskår samtidigt som han i egenskap av patient naturligtvis läser 

det som han kan hitta i tidningarna om den sjukdom han har. Mediemagasinet låter honom inta en 

position tidigt i inslaget, genom presentationen av honom:  

”Ibland är läsaren patient, som Pierre Usselmann. Han är dessutom själv journalist”. Här tillskrivs han tre olika 

roller. Usselmann är läsare, patient och journalist. När läsaren själv är patient betyder naturligtvis det som står 

i tidningarna mer. Per Usselmann är dessutom journalist själv. Därigenom talar Mediemagasinet om att 

den här personen vet vad han talar om. Han kan hitta olika vinklingar som kan närma sig en objektiv åsikt 

kring det som journalisterna de själva hittat i de medier, framförallt tidningar som de själva granskat. 

Usselmann förflyttas rent fysikt i reportaget. När han talar om vad som skrivs i tidningarna befinner han 

sig vid ett köksbord där han bläddrar i tidningar. När han talar om sig själv som patient och journalist 

sitter han i en fåtölj och talar in i kameran i närbild.  

En fråga ställs till honom: ”Hur reagerade du på dom här artiklarna och inslagen?”  

Usselmann svarar, som läsare och patient: ” Med glädje så klart, eftersom det rör mig, Titta så mycket bra det 
händer...” 
 
”…högst tio har varit helt utan faktafel. Det är sådana där småsaker som att det finns en liten faktaruta nere i artikeln 

som börjar med orden MS betyder Multipel Scleros som är en muskelsjukdom som det är det genererande.” 

 

Han reagerar som en vanlig läsare som kan någonting om ämnet. Eftersom han själv är patient och 

journalist så reagerar han på innehållet. Det stämmer inte, utan det är fullt av faktafel i texterna som han 

läser.  

 
Usselmann, som journalist: ”då har journalisten inte tagit reda på någonting.” 

 
Journalisten har inte skött sitt jobb. Det finns alltså många artiklar som läsarna tar del av som innehåller 

rena fel som journalisterna inte tar ansvar för utan publicerar rakt av.  

 

Nästa fråga: 

”Varför blir det som det blir tror du?” 

Usselmann som journalist: ”Jag kan tala för mig själv och då är det ju så här , att om man nästan har fattat ett ämne, 

som journalist så är det ju så där att man. Ja då har man ju nästan fattat det, då kan man ju skriva den där artikeln, så 

är det klart den här eftermiddagen så hinner jag hämta ungarna på dagis. 
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Usselmann själv är inte felfri. Han gör en bekännelse som talar om att han inte är bättre än andra 

journalister egentligen. Det kan hända att det blir som det blir. Om journalisten nästan har fattat någonting 

så är det, det som läsare och patienter kan läsa i tidningen. Det journalistiska yrket handlar till syvende och 

sist om den enskilde journalistens arbetssituation vilket han även förstärker :  

 
”Men det är nog en kombination av tidsbrist och ambitionsbrist i många fall. Det är inte bara tidsbrist alltså  att det blir så 
där. ”  
 
Han talar om det journalistiska yrkets förutsättningar och om sin syn på arbetet. Usselmanns position gör 

att det han säger känns trovärdigt och han talar om hur det ligger till i medicinrapporteringen i medier. 

Mediemagasinet ställer sig frågande till hur det kan bli som det blir. De intar en frågande position inför 

den de intervjuar för att ställa sig på den sida där man faktiskt inte vet hur det fungerar.  

 
Sammanfattning 

I det här reportaget handlar det om att journalister utsätts för påtryckningar från läkemedelsbolagen och 

forskare. Det gäller för journalisterna att stå emot dessa krafter och det är viktigt att känna till varifrån 

informationen de får kommer. De som inte klarar av detta är sämre journalister och ställs till svars för sitt 

handlande. En journalist får representera den här gruppen medan övriga representeras av flera stycken 

som talar om de krafter som de måste hålla ifrån sig. Det finns en god journalist, som enligt 

Mediemagasinets framställning, för en reflektion runt sitt journalistiska yrke; Usselmann. Här är Potters 

begrepp om stake confession användbart. Usselmann erkänner de journalistiska bristerna som finns i 

rapporteringen. På så sätt kan Mediemagasinet på ett relativt enkelt sätt skydda sig mot kritik genom att 

man förekommer tittaren och gör anspråk på att spela med öppna kort.  

 
Usselmann tillhör även en direkt målgrupp för medicinjournalistiken beroende på att han har en sjukdom. 

Mediemagasinet ställer sig utanför rapporteringen av medicinjournalistik och kan därför kritisera och 

påvisa den pålitliga och den mindre pålitliga rapporteringen i tidningar.  

 

Vidare Analys 

Den övergripande relationen till makten och journalisterna  
Makthavarnas medieträning blir ett fenomen som den enskilde individen enligt Mediemagasinet är helt 

ovetande om och som är en del av mediekretsen som det sällan talas om utanför densamma. Ett medium 

som Dagens Nyheter blir en symbol för ett maktutövande på de enskilda medierna. Debattsidan på DN är 

det forum där journalister och maktutövare ingår i någon form av ömsesidigt pakt om vad som är det 

viktiga för det dagliga nyhetsflödet. Reportaget visar att det bara är just vissa makthavare och vissa 

journalister som har tillgång till DN Debatt som uttrycksmedel.  
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I de övriga programmen tas den enskilde journalisten eller det enskilda mediets maktutövande upp som 

det viktiga. Då handlar det om enskilda frågor och vissa teman som Mediemagasinet sett som tydliga 

tecken på hur medier hanterar sitt yrke och de samhälleliga händelser som de valt att ”göra media” av. I 

det sista programmet i höstens programserie tas ägarkoncentrationen av medier upp som ett huvudtema. 

Ägarkoncentrationen som egentligen programmen handlat om hela hösten, men som fått symboliseras av 

enskilda journalisters arbete. Mediemagasinets egen relation till makten diskuteras aldrig. Genom att de i 

sin programprofilering som mediekritiker och granskare åter igen ställer sig utanför det som de själva ingår 

i, den mediala makten. Den genomgående positioneringen handlar om att visa upp olika förhållanden som 

journalister arbetar under. I vårens andra program tar Mediemagasinet upp en problematik, snarlik den de 

tar i upp i programmets absolut första program, den ömsesidiga relationen mellan journalister och makten. 
Det här programmet skildrade olika journalistklubbar. I reportaget visades olika klubbar upp, som 

journalisterna själva startat runt olika journalistiska uppdrag, bland annat riksdagsbevakning, 

flygjournalister och grävande journalister. Härigenom visar Mediemagasinet upp olika maktcentrum inom 

journalistkåren som sådan. Detta reportage är egentligen ett mycket tydligt exempel på hur makten inom 

kåren ser ut och på vilket sätt den förhåller sig till det som Mediemagasinet utnämnt till ”makten” i 

tidigare program, politiker, företagsledare och stora medieägare.  

 
Som ett program en uppgift att granska de mediala uttrycken intar Mediemagasinet en del av det rådande 

medielandskapet. Programledningen för Mediemagasinet gör ett urval av mediala händelser och väljer att 

representera vissa problematiker, som de anser sig se i den rådande debatten.  

 
Vi hävdar och tycker oss kunna se Mediemagasinet som ett journalistiskt uppdrag som inte går att jämföra 

med det dagliga mediala redaktionsarbetet. Utgångspunkten för Mediemagasinet är det material som andra 

medier arbetat med och skapat mediala uttryck av. Därigenom ställer de sig inte under samma villkor som 

andra typer av medier har att förhålla sig till, jfr. analys fyra . Det redaktionella arbetet har vissa 

komponenter att förhålla sig till; tidspress, tekniska förutsättningar med mera. I två av de citat som ligger 

till grund för analysen tar de intervjuade journalisterna upp tiden och bristen på denna som delar och 

förutsättningar för det journalistiska arbetet. Det kan kännas som en överspelad förklaring till en sämre 

journalistik eller en del av journalistikyrket som är det mest karaktäristiska. Något som ingår i den bild de 

vill ge av sig själva. Åtskilliga gånger under programserien återkommer detta dilemma som någonting som 

präglar deras yrke så pass mycket att de inte kan göra ett bra jobb. Det krävs mer resurser för att det ska 

bli ett bra resultat och för att journalisterna ska göra ett bra arbete och leva upp till sitt uppdrag.  

 
Reportagens karaktär liknar mer den typen av reportage som stämmer in i den samhällsreportagetyp som 

vi sett tidigare ifrån samhällsredaktioner. En anledning till att reportageformerna förändrats över 

uppehållet och till de längre sändningstiderna kan vara att det just finns utrymme att få plats med fler sidor 

av varje mynt. Den sensationella prägeln som låg över de halvtimmeslånga programmen under hösten 
ändrade sin inriktning. Många av de tidigare ämnen som Mediemagasinet tagit upp fördjupades under 
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vårens sändningar. Bland annat sättet att tjäna pengar på andra människors olycka, de etiska dilemman 

som rör journalistik och barn samt det ömsesidiga maktspelet mellan medier och mellan makthavare. 

 

Det paradoxala i Mediemagasinet som en del i den mediekritiska diskursen är just det att de styr och leder 

tittare på samma snitslade bana som den övriga journalistiken märkt upp, medan de utger sig för att inte 

göra det. 

 

Mediemagasinets två sidor 
Det är inte okomplicerat att skapa sig en uppfattning om det Mediemagasinets redaktion sänder i 

programserierna. Naturligtvis bör en granskning av medierna och journalisterna ske. Redaktionens arbete 

kan naturligtvis ses som att det är det de är tillsatta att göra, ett samhällsprogram som är mediekritiskt och 

inte medieavspeglande. ( se bilaga, intervju med projektledare och producent.) Det som nedanstående insändare 

vittnar om är just den kluvenhet som uppstår när det som visas upp har en bakomliggande orsak och att 

det presenteras genom ett speciellt format. Vad är det som skiljer Mediemagasinet från andra 

samhällsprogram?  

 

Hemsidan  
Under vårens sändningar utökades tittarnas möjligheter att uttrycka sina tankar runt programmet. På 

Mediemagasinets egen hemsida skapades en plats för åsikter för de tittare som följt programmet. Där finns 

det reaktioner, beröm och reflektioner tillsammans med tips på olika ämnen som tittarna saknar eller vill 

se mer av i programmet. Programmets egen relation till hemsidan syns aldrig i programmen, mer än att 

programledaren i slutet av varje program uppmanar tittarna att skriva in till den.  

 
När vi läste igenom inläggen på hemsidan slogs vi liksom redaktionen själva av de genomtänkta 

kommentarer och åsikter som Mediemagasinets publik har runt de frågor som Mediemagasinet avhandlat i 

programserierna. Genom att titta närmare på några av dessa insändare kan vi konstatera att åsikterna kring 

programmets form och budskap är mycket varierande. Vi har valt att föra en diskussion kring några av 

dessa insändare för att visa på den problematik som finns i Mediemagasinets representation av 

mediekritik. Vi tycker också att de nedanstående tre citaten visar på vår egen genomgång och 

problematisering av programmen 39.  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
39 Om man förtydligar de olika delarna teoretiskt är de översättningsbara till Faircloughs tredimensionella 
modell.  
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1. Den konstaterande och igenkänningsbara nivån, där det handlar om att programmet finns och vad det 
består av. (Textnivå) 
 
”något man saknat 
torsdag 25 jan 2001 
Inskrivet av: Roger 

Ett stort plus till redaktionen!! Jag har länge trott att journalister är "immuna" på något 
sätt mot att själv bli granskade. Detta är verkligen något man saknat, kända 
journalister som man ofta sett i TV, själva kritiska till både det ena och andra, Nu 
medge att "jag har nog ändrat mej en hel del sen det där". Alla är bara 
människor...även journalister ”  / www.svt.se/mediemagasinet, hämtat från sidan 010504 
 
Detta visar på att Mediemagasinets roll kan tolkas som att de kritiserar den egna kåren.  

Genom detta citat kan vi konstatera att Mediemagasinet här konstrueras och konsumeras som det kritiska 

program som det utger sig för att vara. Enligt skribenten sker det en kritisk granskning av den 

journalistiska kåren som är nyttig och välbehövd och Mediemagasinet gör detta. Om man ser till det 

beröm som han ger programmet märker man att han placerar Mediemagasinets journalister inom den 

kategori journalister granskar. Skribenten talar för att Mediemagasinets redaktion genom programmen gör 

en självrannsakan. Något som skribenten inte trodde existerade. Det finns inte – och behövs heller inte – 

någon skillnad mellan de journalister som granskar andra journalister. Hans förvåning över att 

journalisterna låter sig granskas handlar om det uppdrag som Mediemagasinet gör anspråk på att ha. 

Reaktionen som skribenten förmedlar handlar om den kritik som redaktionen visar upp, det innehåll 

programmen visar upp som någonting som fått honom att ändra sin åsikt. Detta anspråk ifrågasätts inte av 

insändarskribenten, utan accepteras och upprätthålls i detta godkännande.  

 

2. Den reflekterande och ifrågasättande nivån, hur det journalistiska uppdraget som Mediemagasinet själva 

ägnar sig åt syns i programmen. Det handlar om deras position och hur de definierar sig själva inom en 

journalistisk kontext. (Diskursiv praktik nivå) 

 

”Hur ser er egen klubb ut? 
torsdag 25 jan 2001 
Inskrivet av: tobben 
Det här programmet har visat att journalistikens professionalisering kommer att leda 
till dess slutliga död. Vem har tillträde till Mediemagasinets hemliga klubb? Vad är 
det för bild av er själva ni visar? Varför ska vi tro på er? Men tack för intervjun med 
Pilger! Maria-Pia däremot föredras i tryckt form.”/ www.svt.se/mediemagasinet, hämtat från sidan 010504 
 
Genom att ställa det här citatet mot det ovanstående kan vi få fram båda sidorna av reaktionerna av 

programmet. Insändarskribenten refererar till det program av Mediemagasinet som handlade om olika 

journalistiska klubbar i Sverige. Citatet visar på en tydlig skepsis mot Mediemagasinets representation av 

sig självt i programmen, vilket vi också tycker oss kunna se som ett problem. Han talar om att 

journalistikens professionalitet blir hotad genom dess egen exkludering ur det journalistiska fältet. Vi 

tolkar professionalitet i det här sammanhanget som att journalistiken institutionaliseras, och att skribenten 
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menar att även Mediemagasinet är en institution med konventioner som gör att den upplevs som sluten. 

(”Vem har tillträde till Mediemagasinets hemliga klubb?”). 

 

3. Diskussionen kring hur programmet rent formmässigt skiljer sig från andra program och vad som 

egentligen händer när ett program inramar sig i en presentationsform som är stöpt genom SVTs 

programformat. Hur förhåller sig programmet till det som de egentligen visar upp? Programmens innehåll 

relaterat till det som de gör anspråk på att utreda eller påvisa. Vad det är som är granskande och vad är det 

är som bör granskas. (social praktik) 

 

”Var är nyskapandet i detta program 
torsdag 25 jan 2001 
Inskrivet av: Nisse P 
Man kan ju undra vad ni som gör programmet själva har för relationer till makten . Ta 
den självgoda Maria Pia - som ofta och gärna träffar maktens folk .. Nä.. fram med 
dolda kameror och dolda mikrofoner så får vi kanske se och höra sanningen .. och ta 
fram nya grepp hur man ska granska media . Nisse .P” www.svt.se/mediemagasinet, hämtat från sidan  010125 
 
Insändarskribenten talar om den relation som Mediemagasinet visar sig ha till makten. Det som han har 

tagit fasta på är de intervjuer som Maria-Pia Boëthius gör i slutet av varje program i andra 

programomgången. I intervjuerna ringas makten som begrepp in. Makten koncentreras till dessa inslag 

eftersom det är här de som har med den ”riktiga makten” blir intervjuade. Insändarskribenten formulerade 

det som ”maktens folk”. Han talar om granskande metoder, så som dolda kameror och mikrofoner som 

någonting som hör granskandet till, det är genom dessa metoder som man får reda på sanningen. 

Maktrelationerna visar sig enligt insändaren genom att Mediemagasinet verkar ”fjäska” för det som de 

anser sig tillhöra någon form av. I och med detta går deras uppdrag förlorat. Ett granskande uppdrag 

handlar om att få fram sanningen. Detta sker enligt skribenten inte genom samtal utan om avslöjanden 

och relativt hårda metoder. Men det finns fortfarande en sanning att avslöja. Vår utgångspunkt går igen i 

citatet ovan i det att skribenten efterlyser ”nya grepp hur man ska granska media.” Det finns ett problem i att 

granska sin egen kår inom den kontext som man själv befinner sig inom. Debatten blir i de allra flesta fall 

intern och existerar bara sporadiskt i offentliga medier. Vi ska nedan ge ett exempel på en debatt som 

skulle kunna tagits upp för att diskutera den egna rollen men som förflyttandes till en mindre intern 

angelägenhet.  

 

Att vara eller inte vara reporter? 
Den utökade programtiden under vårens omgång innebar ett delvis nytt upplägg på programmet. En ny 

programpunkt var ett inslag där Maria-Pias Boëthius träffade olika personer inom medievärlden, främst 

sådana som gjort sig kända som mediekritiker. Maria-Pia Boëthius själv har en bakgrund som debattör och 

kritiker av privatiseringen av medierna. Vi ska här visa på två saker. Dels hur Maria-Pia Boëthius ges 

legitimitet, dels hur hennes första intervju genererade en debatt som från redaktionens sida bemöttes på 

olika sätt beroende på varifrån den kom - från tittarhåll eller från den egna kåren. En debatt som vi menar 
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inte togs tillvara på det sätt som man kan förvänta sig av journalister som uttalat anser sig ägna sig åt 

mediekritik.  

 
Ser man över tid på de presentationer som programledaren gör av Maria-Pia Boëthius märker man en 

tydlig förändring. I första programmet presenteras hon som ”vår reporter Maria-Pia Boëthius”. I det andra 

programmet: ”Maria-Pia Boëthius, själv journalist, författare och mediekritiker...” Från den första presentationen 

där hon presenteras som reporter, har det skett en liten men viktig förändring till veckan efter. Då 

kompletteras titeln reporter/journalist med författare och mediekritiker. I de följande programmen 

begränsas presentationen till enbart namnet (till exempel: ”Den person som Maria-Pia Boëthius har träffat 

idag...”) vilket följs av en introduktion till själva intervjun. Vad avgör vem som är reporter/journalist? Vad 

måste man som journalist uppnå för att anse sig som journalist? Det är inte den här uppsatsens syfte att 

redogöra för definitionen av journalistyrket. Vad som blir intressant i det här fallet är vilka förväntningar 

som tittaren har på de som har åtagit sig att förmedla ett mediekritiskt forum. I det här fallet blir således 

frågan - vem är journalist för tittarna? 

 

Vi tog ovan upp några exempel på hur Maria-Pia Boëthius presenterades. Dessa blir inte relevanta förrän 

vi förflyttar oss till en annan kontext. I alla program har programledaren uppmanat tittarna att skriva in till 

programmet och komma med åsikter och förslag på ämnen att ta upp. I den första omgången fanns det 

inte någon hemsida tillgänglig. Till den andra omgången hade en sådan etablerats och tittarnas inlägg 

kunde läsas på hemsidan. Till det första programmet i den andra omgången publicerades 43 inlägg (18-24 

januari). Av dessa berörde 28 Maria-Pia Boëthius intervju med kulturministern Marita Ulvskog. Alla dessa 

inlägg innehöll en negativ kritik mot intervjun. Genomgående gällde kritiken Boëthius sätt att intervjua.  

 
”Ni visar en så kallad intervju [---] Det var ju inte ens en intervju.” 

”Denna ”diskussion” baserad på Boëthius förutfattade meningar och politiska världsåskådning, utvecklades till ett pisamt 

fjäskande [---] Denna intervjuare skulle passa bättre som talskrivare, än som kritisk reporter.” 

”Detta var inte politiskt objektivt. [---] Kan detta verkligen kallas ett oberoende reportage?” 

”Ett bra program till dess att den så kallade intervjun av Marita Ulvskog presenterades.” 

”Var journalist och försök beskriv hur det faktiskt ser ut...” 

 
I flera inlägg sätts inslaget i relation till det föregående reportaget om läkemedelsindustrin. Det påpekas att 

de är varandras motpoler. Reportaget är till sitt innehåll och sin form vad de som skrivit inläggen anser att 

en god och riktig journalistik ska vara. Maria-Pias Boëthius metod, att komma med konstaterande och 

påståenden istället för direkta frågor, accepteras inte som journalistik. En god journalistik anses vara 

objektiv och kritisk. Kritiken bemöts av redaktionen, genom redaktören, som skriver ett eget inlägg på 

hemsidan (se bilaga). Där tackar man för synpunkterna och bemöter kritiken angående inslaget med 

Boëthius. Man benämner det som ett samtal och inte som en intervju, men menar att det skulle ha kunnat 
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tydliggjorts ytterligare. ”Formen och tilltalet är annorlunda och vi kan till vissa delar förstå reaktionerna” Den 

annorlunda form som åsyftas består i att man använder sig av en rörlig kamera och en fast. Den rörliga 

bilden är svartvit och går nära inpå ansiktena. Programledaren har presenterat Maria-Pia Boëthius som 

reporter, vilket bidrar till att inslaget tolkas som en intervju. Utifrån de förväntningar som tittarna har på 

en reporter menar man att Maria-Pia Boëthius har misslyckats med att genomföra en intervju (””så kallad” 

intervju”). En annan faktor som gör att inslaget tolkas som en intervju är att den yttre formen  ligger så nära 

den traditionella intervjusituationen att tittaren inte accepterar den annorlunda tilltalstonen. Att bryta mot 

konventionerna inom den journalistiska diskursen accepteras i det här fallet inte av publiken.  

 

Men inslaget där Maria-Pia Boëthius intervjuade Marita Ulvskog genererade även kritik på annat håll. I 

Svenska Journalistförbundets tidning Journalisten förekom i februari (nr. 5) en debattartikel som 

kritiserade inslaget. Tidningen är en tidning som behandlar frågor som är intressanta för fackförbundets 

medlemmar. Den debatt som där förs kan ses som intern i förhållande till den som förekommer på 

Mediemagasinets hemsida, som är officiell och kan läsas av en annan, bredare målgrupp än Journalistens. 

Författaren av artikeln (kanslichef vid Grävande Journalister) reagerar på att Maria-Pia Boëthius 

presenteras som reporter och anser att inslaget, som han menar saknade saklighet, överhuvudtaget kunde 

sändas.  

 
”I påannonsen presenteras hon som reporter.” 

”Ska vi nu ha ett mediekritiskt magasin värt namnet måste det åtminstone leva upp till en miniminivå av journalistik. 

Ägarfrågorna är värda att diskutera men vart tog sakligheten vägen?”  

 
Även i den interna debatten uppmärksammades och kritiserades det alltså att Maria-Pia Boëthius 

presenterades som reporter. Förväntningarna på vad en reporter anses göra infriades inte och reaktionen 

blev att intervjun är ett misslyckande som inte borde ha sänts. Redaktören för Mediemagasinet svarar på 

debattinlägget på samma sida: 

 

”Det handlar då inte om att han (författaren av debattartikeln, vår anmärkning) tycker det är bra att SVT satsar 

resurser på ett mediekritiskt program på bästa sändningstid. Nej, det är en liten del i programmet som får magsyran att stiga 

hos Nils Funcke på Grävande Journalister ” 

Ett tillägg efter svaret: 

”PS Det är andra gången på kort tid som Nils Funcke, föreningen Grävande Journalisters talesman, sågar kollegor eller 

redaktioner som ägnar sig åt mediekritik. Vad är du rädd för?” 

 

Anmärkningsvärt här är att redaktören nästan förväntar sig ett tack eller beröm för att Mediemagasinet 

sänds. När kritiken kommer från den egna kåren ges det omdiskuterade inslaget en oansenlig betydelse 

(”en liten del i programmet”). Tonen i svaret är helt annorlunda än det som ges på reaktionerna på hemsidan, 
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som är det forum som riktar sig till en bredare allmänhet. Kritiken från den egna kåren som framkommer i 

Journalisten, bemöts på ett offensivt och utmanande sätt (”vad är du rädd för?”). I jämförelse med svaret på 

hemsidan, blir kontrasten tydlig. (”Formen och tilltalet är annorlunda och vi kan till vissa delar förstå reaktionerna.”) 

Med stöd i Potters begrepp stake confession menar vi att man här erkänner kritiken för tittarna men att den 

ignoreras och därmed ofarliggörs genom att den inte ges utrymme i programmet. Inte heller kritiken från 

den egna kåren förs vidare till en problematisering av den egna rollen, som inslaget med Maria-Pia 

Boëthius utgör ett exempel på.  

 

Även Maria-Pia Boëthius svarar på kritiken i Journalisten (nr. 7). Rubriken är ”Fånigt spela objektiv vid 

mediegranskning”. I artikeln menar Boëthius att journalistiken är ett maktcentrum likställt med politiska, 

ekonomiska och rättskipande maktcentra. Men till skillnad från dessa så vet ingen hur granskningen av 

medierna ska se ut. 

 

”Ännu vet ingen hur en verkligt effektiv granskning av medierna ska se ut. Vi måste pröva oss fram.” 

”För att kunna granska medierna måste man våga bryta mot dessa regler och försöka ställa sig utanför medievärlden och 

försöka betrakta den utifrån.” 

 
Vad som vi finner mest intressant i de här debattartiklarna är att i den mån det förekommer någon debatt, 

så förs den fortfarande internt. Journalisten är det forum där diskussionen om Mediemagasinets egna roll 

som granskare hamnar. Varken kritiken från tittarna som kommer till uttryck på hemsidan, eller kritiken 

från den egna kåren, tas upp i programmet. Man låter det gå obemärkt förbi och gör endast en liten 

undanmanöver i presentationen av Maria-Pia Boëthius.  



 53 

Kapitel 3  

 
 

Resultat 
Vi har visat på hur Mediemagasinet diskursivt etablerar sig som en självklarhet genom att de skapar ett ”vi 

på Mediemagasinet”. De gör samtidigt anspråk på att kritiskt granska den journalistiska kår som de själva 

tillhör. Genom att Mediemagasinet etablerar sig som journalister, och att det är självklart att det är just de 

som ska granska andra journalister, så undanröjs behovet att ifrågasätta varför just dessa journalister ska 

göra detta. De befäster en plats i SVT:s programtablå vilket gör att deras syften fungerar tillsammans med 

det ofarliggörande som vi anser att SVT själva utvecklar av mediekritiken i TV. Programmet får utökad 

sändningstid och placeras inom entimmes formatet som gäller för SVT. Genom sändningen av ett 

mediekritiskt program kan Sveriges Television betraktas som ett trovärdigt och självreflekterande TV-

medium. Mediemagasinet delar in medierna i olika delar som handlar om olika journalistiska uppdrag där 

den enskilde journalisten egentligen utgör en spelpjäs i samhället.  

 
Programmen påvisar de problem som journalistiken kan åsamka enskilda individer genom enskilda 

journalisters snedsteg. Det är dock inte bara de enskilda journalisternas fel utan ofta handlar det om 

problematiker som ligger inom den journalistiska yrkesramen. Olika intressen visas upp vilka styr det 

uppdrag som journalisterna sätts att rapportera om. Det kan vara makthavare både i egenskap av politiska 

höjdare såväl som ekonomiskt starka personer eller hela företagsstrukturer. Valet av rubriker på olika 

reportage talar i sig för den position som redaktionen intar i sitt betraktande av den journalistiska 

omvärlden. Rubriker som Träna att manipulera media, Den enes död, den andres bröd, Drevet går, Elitens sida och 

Mediemedicin placerar Mediemagasinets redaktion i en position där deras urval och kommentar till olika 

mediala händelser är den vinkel som publiken får se och redaktionens utanförskap stärks återigen.  

 
De första citaten i analysen handlar om den rent retoriska skillnaden mellan journalister och journalister. 

Olika journalistik har olika trovärdighet de visar också upp en allians som görs mellan journalister och 

någon utomliggande diskurs vars intresse har mindre trovärdighet än den som håller sig till de av 

Mediemagasinet uppsatta ramarna. Medietränare och ”slarvjournalister” som inte tar reda på alla fakta är 

inte värda att kallas journalister, de är istället något annat. Deras journalistiska förfaranden jämförs med 

andra yrkesgruppers uppgifter, som PR-byråer eller reklambyråer. När Mediemagasinets redaktion kryper 

någon sanning inpå skinnet syns även den aktuella reportern i bild.  

 

De olika citat som vi valt att titta närmare på i programserien visar på de relationer som journalister 

påverkas av. Genom att redaktionen väljer att lyfta fram vissa enskilda representanter för det goda och det 

onda, det bra och det mindre bra tillsammans med sin egen speakerröst, blir känslan av Mediemagasinets 

egen värdering tydlig. Genom att Mediemagasinets redaktion väljer att presentera enskilda journalister och 
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olika journalistiska dilemman på det vis de gör så gör de anspråk på att ställa sig utanför den egna kåren. 

Speciellt som de vid enskilda tillfällen väljer att presentera sina egna misstag som i dessa fall presenteras 

som något särskilt. Det stärker deras roll av sanningssägare och förmedlare av ett budkap eller en bild av 

någonting som de presenterar. 

 

Som TV-journalister befinner de sig i en roll där det är de själva som bestämmer frågor, svar och vilket 

innehåll som ska visas upp. De håller fortfarande i mikrofonen och riktar den åt det håll de vill ha svar. 

Mediemagasinets journalistiska grepp kan till det yttre kännas kritiskt och ifrågasättande. Anspråken på det 

kritiska förhållningssättet styr de själva på vilket sätt de talar om makt och journalister som både enskilda 

företeelser och som något samverkande. Men programmets egen relation till denna synergi eller 

polarisering framgår inte. Resultatet blir ett famlande efter vad det egentligen är som styr och vad det 

egentligen är som har hänt. Det blir en journalistisk avrapportering av den mediala problematiken 

samtidigt som det hela tiden finns en journalistisk grundstruktur som handlar om att försöka upprätthålla 

en journalistisk objektivitet vilket påverkar framställningen och uttrycket.  

 
Vår analys av programmen i relation till den omkringliggande diskussionen om mediers roll visar tydligt att 

även det mediekritiska perspektiv som Mediemagasinet står för endast kan betraktas som ytterligare ett 

TV-program. Vi ser samtidigt Mediemagasinets programidé som en nödvändig reflektion. Naturligtvis 

finns det behov av ett mediekritiskt program eller självreflekterande forum som rör sig utanför den 

journalistiska interna miljön som en inbjudan till konsumenter och tittare. Mediemagasinet visar ändå på 

att det finns någon grad av självinsikt inom den journalistiska yrkeskåren. Samtidigt ställer vi oss frågan 

när och på vilket sätt programidéen till Mediemagasinet egentligen dök upp. Inom SVT fanns det en 

efterfrågan på ett mediekritiskt program. Någonstans måste det formulerats ett behov av den här typen av 

program och att SVT på något vis valde att dra sitt strå till den mediekritiska stacken. Den interna 

diskussionen vet inte de enskilda tittarna någonting om och inte heller den reflekterar eller diskuterar 

Mediemagasinet. Vilket vi funnit exempel på i journalistförbundets tidning. Så det mediekritiska 

förhållningssättet ligger på ett högre plan än på tittarnas behovsplan. Genom att vi genomfört våra 

analyser tycker vi oss kunna peka på just den problematik som uppstår när ett medieprogram görs för 

tittare men inte i samverkan med de åsikter som finns rörande medierna. Vi tycker oss kunna urskilja den 

stora nyfikenheten från redaktionens sida, en nyfikenhet som handlar om det journalistiska avslöjandet. 

Det journalistiska uppdragets egentliga idé om att kunna påverka och samtidigt i förlängningen kunna 

utveckla en förändring. Den journalistiska rösten är klar och tydlig genom programserien.  

 

Det borde ändå finnas en styrka i att Mediemagasinets journalister faktiskt kan bemöta journalistiken på 

journalistikens villkor. Det kan beskrivas som att de placerar sig i intervjusituationer tillsammans med dem 

som annars också håller i mikrofonen. Men det rollspelet ser vi aldrig någon diskussion om eller någon 

reflektion. Det är just här som Mediemagasinets reportrar håller ännu hårdare i mikrofonerna.  
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Men naturligtvis får de i egenskap av journalister möjlighet att befinna sig på platser där den vanligt 

nyfikne och medieintresserade aldrig får tillträde. Samtidigt får säkert deras journalistiska uppdrag olika 

bemötanden av kåren i sig. De reaktionerna är naturligtvis viktiga för den interna debatten och för någon 

form av utveckling, som inte direkt syns. Mediemagasinet borde vara en frontfigur för den mediekritiska 

diskussionen, genom den problematik de belyser och på vilket sätt det presenteras. De frågor vi ställer oss 

handlar inte om varför programmet finns utan återigen hur det journalistiska uppdraget förvaltas och 

skildras. 
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Slutdiskussion  

 
Granskning utifrån 
I maj 2001 blev Mediemagasinet själva utsatta för granskning av Statens Granskningsnämnd efter att en 

privatperson anmält programmet för brist på objektivitet. Mediemagasinet har i programmen uppmanat 

sina tittare att anmäla sådant som man anser fel i medierna till denna nämnd. Att sedan själva bli föremål 

för undersökning är en intressant utveckling. Vi menar inte att detta är att bita sig själva i svansen men det 

visar på vikten av att reflektera över den roll som Mediemagasinet själva besitter. Hade de varit mer öppna 

med sin egen position så hade en anmälan inte varit nödvändig. Att presentera någon som ”vår reporter” 

och sedan hävda att intervjun som följde inte skulle ses som en intervju utan ett samtal accepteras inte, 

vare sig av tittare eller Granskningsnämnden. Reportrar gör enligt konventionerna intervjuer.  

I det yttrande som SVT gör i samband med granskningen av fallet säger man bland annat: 

 

”Hennes inslag har haft en annan karaktär än det traditionella reportaget. De är mer att betrakta som samtal än som 

kritiskt granskande intervjuer. Boëthius är en för allmänheten känd person som inte torde förknippas med SVT” 

 
Granskningsnämndens menar i sin bedömning att programverksamhen inom SVT ska vara opartisk. 

Varken programledare eller reportrar får ta ställning eller komma med värderande omdömen. Slutsatsen är 

att Maria-Pia Boëthius har brutit mot detta objektivitetskrav i sin intervju. Genom att Boëthius presenteras 

som ”vår reporter” tillhör hon Mediemagasinets redaktion och kan därför inte ställas utanför den, som 

enligt redaktionen skulle vara möjligt eftersom hon är”…  en för allmänheten känd person som tittare inte torde 

förknippas med SVT.”  

 
Kritiken mot inslaget och fällningen i Granskningsnämnden visar att inslaget konstrueras som ett brott 

mot de journalistiska konventionerna om objektivitet och saklighet. Vad som är en journalist blir därmed 

klart och tydligt definierat hos tittare såväl som hos de officiella instanser som granskar innehållet i 

medierna. Det blir ett problem att granska sin egen kår, när man har samma förutsättningar som de har 

som man granskar. Granskningsnämnden beslut blir en tillrättavisning, mediekritiken ska utföras efter 

redan etablerade regler. Det är samtidigt intressant ur det perspektiv att det är en privatperson och tittare som 

ställt anmälan. Det visar på ett uttryck för det mediekritiska klimat som Mediemagasinet är förespråkare 

av. I programmen och även på hemsidan kan privatpersoner få tag på uppgifter om Granskningsnämnden 

och hur de enklast gör när de känner sig missbelåtna med något medierna gör. Mediemagasinet har således 

öppnat upp för en anmälan mot sig själva.  

 

Mediemagasinet som tidning? 
Insändarsidor i tidningar har funnits länge. Vad är egentligen skillnaden mellan insändarsidorna och 

Mediemagasinets hemsida? Sidan på Internet finns till för en bredare publik och det finns inte samma 



 57 

styrda censur eller urval av text som en tidningsredaktion gör, men budskapen och reaktionerna stannar på 

sidan. Vi menar att den öppenhet som en sida på Internet innebär för en mediekritisk diskussion inte 

utnyttjas. De tittare som Mediemagasinet talar till skulle kunna bli en del av mediekritiken. På hemsidan 

skulle det kunna utvecklas en interaktion och dialog mellan publik och journalistik men det sker inte. 

Hemsidans uttryck och den känsla man som besökare får av sidan är att här stannar åsikterna. Tittaren kan 

ladda hem inslag och titta på redan sända reportage en gång till. Men Mediemagasinets egen roll diskuteras 

aldrig. Deras uppdrag som journalister ventileras inte. Hemsidan blir endast en förlängning av det uppdrag 

som programmet ser sig utföra. Det öppna medieklimat som de förespråkar stannar vid möjligheten att 

tittarna på egen hand kan avreagera sig. Vi menar att det inte sker någon egentlig förändring i det 

journalistiska uttryckssättet. Istället skapar programmet på SVT tillsammans med hemsidan ett koncept 

som de själva formulerar och som ingen kan klandra genom de ämnesval som programmet hanterar. De 

synpunkter som rör den journalistik som de ägnar sig åt förflyttas till journalisternas eget forum, så som 

tidningen Journalisten, långt bort från den öppenhet och det friska medieklimat som Mediemagasinets 

redaktion säger sig stå för. Vi ifrågasätter detta undvikande till debatt och menar att det är ett tecken på 

svårigheter att befinna sig inom samma kontext som det som man granskar.  

 
Mediemagasinets programform kan liknas vid ett traditionellt pappersmagasin genom sitt tilltal och de 

journalistiska greppen. Reportagens sätt att tangera varandra och med viss form av satir genom det som 

humoristiska inslag som kallas Medieskolan är några exempel på detta. Maria-Pia Boëthius inslag hade 

fungerat som krönikor, så att de reflektioner hon gör genom intervjuerna inte handlar om något annat än 

just hennes funderingar. Om Mediemagasinet faktiskt hade givits ut som papperstidning och haft ett pris 

som var läsare måste betala för att tillgodose sitt intresse av mediekritik ställer vi oss frågan hur pass bra 

det magasinets försäljningssiffror sett ut.   

 

Tid  
En paradox som vi tycker oss uttyda efter arbetet med Mediemagasinet är aspekten tid. Genomgående 

framställs det journalistiska yrket i relation till bristen av tid. Det är tiden som gör att vissa journalister inte 

kan göra ett fullständigt arbete. Den tidsmarginal som de granskande journalisterna har till sitt förfogande 

anses som lyx. Mediemagasinet har relativt mycket stort utrymme för research till sitt förfogande. TV- 

tablåtiden är en hel timme och redaktionen har inte något direkt aktualitetskrav på sig. Sändningstiden är 

en timme. Om nu tiden är det som spelar den avgörande rollen för att en journalist ska kunna göra ett 

fullvärdigt arbete skulle Mediemagasinets förhållanden vara gynnsamma för den journalistiska kvaliteten 

på arbetet. Men under den intervju som vi gjorde med projektledaren var just längden på programmet som 

hon var fundersam runt. Hon ansåg att det var ett problem att fylla ut den extra tid som de hade fått 

tilldelat sig. Enligt henne handlar det om alltmer om entimmesformat idag. Det var detta som gjorde att 

programmet gick från att ha haft en halvtimme i veckan till en hel timme under våren. Klimatet är sådant 

att det snarare handlar om att fylla tid i tablån. Genom att koncentrera det mediekritiska uttrycket till en 
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timme i veckan har SVT etablerat ett mediekritiskt forum. På så sätt säkras kritiken mot den egna kåren. 

Man att fångar upp den innan någon annan gör det. Man samlar ihop mediekritiken som område och 

avser att ge tittarna verktyg att själva kritiskt granska journalister. Mediekritiken ses som en tårtbit av 

samhället som även den måste granskas. Men är inte detta ett förhållningssätt värt att diskutera då det som 

andra journalister inom andra samhällskritiska program granskar också inbegriper ett medialt 

förhållningssätt? En granskning av ett samhällsfenomen kan idag inte utesluta mediernas roll eller 

påverkansfaktor. När en granskning sker bör det också finnas med en aspekt eller angreppsvinkel om hur 

något granskas journalistiskt.  

 

Problematik – inte dynamik 
Möjligheterna att öppna upp för en diskussion runt den egna rollen är flera. Förutom hemsidan är den 

utökade programtiden i studion under våren ett exempel på ett sådant tillfälle. Varje reportage ringades in 

med en diskussion i studion där programledaren Lena Laurén genomförde intervjuer med personer som 

var inbjudna att medverka mellan de olika inslagen. De inbjudna hade en position som handlade om att 

fortsätta reportagens diskussion och det förekom aldrig något egentligt ifrågasättande. Även här säkrar sig 

Mediemagasinet från en diskussion om den egna rollen. Vi menar att studiodelen är ett utmärkt tillfälle att 

ta upp den egna rollen, istället för att göra dessa till en förlängning utav reportagen där inget nytt kommer 

upp.  

 
Vad är det då som är så farligt eller problematiskt i att granska sin egen kår? Varför tar man inte upp en 

diskussion när möjligheten så tydligt ges? Det verkar som att den utifrånkommande kritiken inte är lika 

känslig eller riskabel som den som kommer från den egna kåren. Den kritik som tittarna ger uttryck för 

går relativt lätt att ignorera. Om den interna kritiken är den som är farligast, kan man fråga sig om 

förklaringen är så enkel att det är framtida anställningar som är dilemmat. Vi tror inte att svaret är så 

enkelt eller att det är där som problemet ligger. Snarare kan det vara så att den journalistiska yrkesrollen 

kan stärkas om man som journalist kan visa att man vågar vara kritisk. Ett visst mått av självreflektion kan 

vara positivt, vilket reportrarna i Mediemagasinet vid några tillfällen visar. Vi menar snarare att det är de 

journalistiska villkor som man arbetar under som gör att man inte kan frigöra sig fullt ut och ställa sig som 

granskare av den egna kåren. Problemet kan härledas till det objektivitetsanspråk som journalistiken 

många gånger vill förhålla sig till. Objektivitetskravet inbegriper ett anspråk på sanning – att rapportera om 

hur något ”i verkligheten” ser ut. En god journalist är den som rapporterar hur verkligheten ser ut och 

granskar de som gör fel i denna verklighet. Men begrepp som verklighet och objektivitet är inte 

oproblematiska inom journalistiken, och särskilt inte inom den journalistik som gör anspråk på att granska 

medierna. Det krävs att de stöts och blöts och diskussionen hålls levande. 

 
Att befinna sig inom samma kontext kan ses som att de har vissa kunskaper som gör att det ökar 

förståelsen för den egna professionen på olika sätt. Som vi har visat finns det en  tendens och en risk att 
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en problematisering av journalistens villkor utvecklas till en vädjan om sympati från tittaren att förstå 

journalistens dilemman. I Mediemagasinet visas sällan journalistikens dynamik upp; de olika formerna av 

journalistiskt arbete och på vilket sätt detta i sin tur kan leda till debatter och diskussioner. Det handlar 

snarare om generaliseringar som i sig blir slätstrukna om de inte jämförs med andra uttryckssätt. 

Journalistens arbete ställs istället i relation till de krafter som råder över det journalistiska arbetet, så som 

makt genom ekonomi, politik, tid och utvecklade mediekonglomerat. Snarare är det en fokusering på 

nyhetsjournalistikens problematik genom olika vinklingar och förutsättningar som gås igenom tillsammans 

med den dagliga medieproduktionens villkor och ramar. Den ytterligare dimensionen som vi känner oss 

sakna är den journalistik som uttrycks på andra sätt och inom andra medier, till exempel kulturjournalistik. 

Genom att Mediemagasinets olika teman eller ämnen tas upp genom exempel som får illustrera något 

större specificeras problemen. Att ta upp något som en enskild händelse gör att man till stora delar går de 

miste om den mer övergripande reflektionen som handlar om vad det är för typ av journalistik och hur 

den fungerar i ett större perspektiv. Att skildra sambandet mellan makthavarna och medierna genom DN 

Debatt och medieträning ger tittaren ett konkret exempel att förhålla sig till som blir det intryck som 

dröjer sig kvar.  

 

Att göra ett försök 
Projektledningen för Mediemagasinet menar att ”vi gör ett försök”. (se bilaga sid. 4) Att etablera ett 

mediekritiskt program är inom televisionen ett nytt uttryck och det beskrivs ofta som något som ingen vet 

hur det ska se ut. Ska man då göra ett försök eller ska man helt enkelt låta bli om man inte vet hur 

resultatet kommer att se ut eller hur om man är osäker på vägen dit? Vi menar att en debatt om medierna 

och journalistiken kan fungera inom medierna själva, men då krävs det en reflektion över vad det är man 

har tagit sig anspråk på att göra. Och att låta bli att kritisera någon för att denne gör ett försök är vanskligt 

om man inte ser till de utvecklingsmöjligheter som faktiskt finns. 

 

Hur ska då mediekritiken se ut och fungera? Det är en fråga som vi har stött på flera gånger under arbetets 

gång och som vi nu ställer till oss själva. Är det ideala verkligen att  GöteborgsPosten varje dag granskar 

Dagens Nyheter? Blir inte då risken att granskningen utifrån upplevs som en medial pajkastning? Är det 

det som handlar om att det sker en demokratisk utveckling och är det på det viset den enskilda läsaren 

eller tittaren får en inblick i spelen i media eller i de politiska? Idag är medierna det offentliga samtalet. En 

debatt som inte har skildrats i medierna har inte ägt rum. Det gör att de debatter som sker någon 

annanstans, till exempel inom den akademiska världen eller i ABF-lokalerna definieras ut.  

 

Ett gott syfte är svårt att kritisera för den icke insatte eller påläste tittaren. Att SVT sänder ett program en 

timme varje vecka som diskuterar hur medierna fungerar är naturligtvis svårt att kommentera och skapa 

åsikter om ifall det inte ges utrymme för diskussion som förs fram i programmen. Om ett 

samhällsprogram diskuterar problem inom sjukvården eller inom skolan kan den kritiske tittaren direkt 
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ställa sig kritisk till de personer som programmets redaktion visar upp som syndabockar. Vi menar att det 

egentligen inte är någon skillnad med Mediemagasinet. Programmet plockar upp mediala syndabockar och 

journalistiska snedsteg på ett sätt som säkrar dem själva som journalister, vilket gör det svårt att kritisera 

Mediemagasinet som faktiskt gör ett försök, men som mer visar undantagen och bekräftar den goda 

regeln. 

 

 

 

Avslutning  
Avslutningsvis vill vi återknyta till en TV-krönika i Dagens Nyheter som vi läste hösten 2000 i början av 

vårt arbete. Texten publicerades i Dagens Nyheter som en kommentar till det första programmet av 

Mediemagasinet i september år 2000. Skribenten var filmvetaren Leif Furhammar som kommenterade 

programmet med en diskussion rörande det journalistiska perspektivet i programmet. Han tyckte att 

Mediemagasinets redaktion skulle bestå av hungriga och modiga journaliststudenter vid JMK. Det var här 

vi kände igen oss. Att finnas med i en diskussion om mediekritik. Vi ställde oss då frågande, om än något 

provocerande, till Furhammars val av just journaliststudenter när vi kan göra jobbet. Nu känns inte 

ifrågasättandet lika provocerande längre. Den roll som en journalist skriver in sig i är laddad av normer, 

strukturer och yrkesmässigt bundna konventioner både i uttryck och form som inte den nybakade 

journalisten kan svära sig fri ifrån.  

  

Att vända mikrofonen in mot sig själv är inte oproblematiskt. Som journalist befinner man sig inom ett 

system som det gäller att ta ställning till. Dels hur detta system fungerar dels hur man som journalist själv 

fungerar inom det. En självreflektion handlar just om detta själv - det kräver att man funderar över varför 

man gör en granskning, hur man gör den och vem man själv är. Att undvika detta och göra sig till en 

självklarhet gör att kåren tryggas istället för att ifrågasättas. 
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bilaga 1 
 
 
Genomgång av programmen 
 
Första programmet i serien sändes den 21 september 2000. Programmet startade 22.10 på STV2. 
 
--makt, journalistik—journalistik och makt 
 
Elitens sida DN Debatt 

 
”Det finns 170 dagstidningar i Sverige. Det betyder 
ungefär 5000 färska sidor om dagen. Men nu ska det  
handla om en enda sida. Det är inte så många som läser 
den. Ofta är den är rätt trist, det tycker till och med de 
som skriver på den. Men vad som står på den här sidan 
påverkar dem som har makten. Och oavsett om du läser 
den eller inte så påverkar den dig också.” 
 
Att träna att manipulera media; Medieträning 
 
”Inte ens höjdarna i samhället har alltid tillgång till en hel 
debattsida där de får stå oemotsagda. Utan ibland måste 
de svara på journalisternas frågor. Då gäller det för dem 
att få sagt precis det de vill i alla fall oavsett frågorna. De 
behöver helt enkelt lära sig att manipulera medierna. 
Och för att bli bra på att handskas med journalister så är 
de beroende av att tränas av journalister” 
 
---- ekonomijournalistik---- 
 
Uppdrag Wall Street  
 
”Vad som händer på den amerikanska börsen har i och för 
sig alltid påverkat Sverige och vår ekonomi - men handen 
på hjärtat - hur många har egentligen brytt sig om New 
Yorkbörsen. För några år sedan tyckte SVT att det borde 
vi göra lite till mans. Flera gånger om dagen faktiskt, 
behöver vi få oss en rapport om vad som händer i de 
svettiga, skrikande börsmäklarnas värld på den där 
magiska gatan - Wall Street.” 
 
 
Guldrush i media 
 
”Rapporterna från Nasdaqbörsen står som spön i backen 
och även om börskurserna går både upp och ner, så går 
upplagan för ekonomitidingarna bara uppåt. 
Mediemagasinet ikväll handlar om ekonomijournalistik 
och vem den är bra för - för dig - eller kanske för 
ekonomijournalisterna själva.” 
 
------ bildjournalist ik--- 
 
 
Den enes död den andres bröd 
 
”Det ska vara spektakulärt, det ska vara häftiga bilder, och 
gärna vara närgånget. Vad man än tycker om det, så 
tjänar medieindustrin på andras olycka. När brottet är 
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begånget, när olyckan har inträffat - då är vi där, 
journalister och fotografer. Hyenor, säger folk, och sen 
köper de tidningen....! 
Vi har hängt med en riktig blåljusjägare ut på jobb. Och 
eftersom bilderna ofta är avgörande för om en nyhet blir 
en nyhet, så kan man vara rätt säker på att många 
nyheter aldrig skulle ha blivit av om inte fotografer som 
Patrick Persson fanns.” 
 
 
Hans livs bild 
 
”Man kan tjäna stora pengar på att ha sin pocketkamera i 
beredskap. Bilden på Concordeplanet som störtade i 
Paris i somras togs av en amatör och blev en mycket  
lönsam affär. Det sägs att den inbringat sexsiffriga 
belopp. En av de amatörbilder i Sverige som har gett 
mycket pengar - det är bilden på Kisarånarna.” 
 
En bra grej 
 
”Jakten på en annan slags bild började när en liten 
nyfödd flicka hittades i somras, på en villauppfart i 
Bohuslän. Ingen visste vad som låg bakom att en 
mamma hade övergett sitt barn. Historien med 
hittebabyn tyckte journalisterna var "En Bra Grej", som 
det brukar heta. Dessutom dök den upp en helg, när det  
ofta är trögt att fylla tidningen. Det var en så bra historia 
att den skulle kunna hålla i flera dagar - men för att den 
skulle göra det, så behövde TV och tidningar ha babyn 
på bild. Och det fick de. 
Mediemagasinet besökte sjukhuset i Trollhättan för att ta 
reda på hur det gick det till när hitt ebabyn blev 
förstasidesstoff.” 
 
Olika perspektiv 
 
”Nyheternas pris, och hur journalister beter sig - och 
borde bete sig - just när nåt har hänt, när alla är uppe i 
varv och nyhetsjakten pågår som bäst, i samband med 
brott och olyckor, det har Jörgen Lundälv funderat över. 
Och det har han gjort utifrån sina två olika perspektiv.” 
 
---- att skapa nyheter--- 
 
Fotbollskriget  
 
”Medierna älskar vinnare och förlorare - tydliga bilder och 
enkla konflikter. Ibland vet journalisterna till och med vad 
de tänker skriva redan innan de åker ut och gör sina 
intervjuer. Så när medierna redigerar verkligheten, spelar 
det stor roll vad journalisterna förväntar sig att se. När 
fotbolls-EM gick i somras så förväntade de sig huliganer 
och upplopp. Och det blev också precis vad de 
rapporterade om från Charlerois.” 
 
Det var en gång 
 
”Det ska va konflikt och dramatik för att bli kassasuccé, det  
vet Hollywood också. Det behövs såväl i nyheter som i 
spelfilm och sagor. Det var en gång en prinsessa som 
hette Diana - och historien om hennes död var tacksam 
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för medierna. Det har massmedieforskaren Marina 
Garzetti studerat, och snart kommer hennes avhandling 
om hur konsten att berätta en historia påverkar själva innehållet.” 
Sanningen dygnet runt 
 
”När medierna redigerar verkligheten så går det fortare 
och fortare. Nyhetssändingarna blir fler och inslagen 
kortare. Och så blir bilden av världen ytligare och mer 
förenklad, mer stereotyp. Efter över tio år som 
utrikeskorrespondent i Sovjet och Mellanöstern har Peter 
Löfgren mer och mer funderat över vilken bild 
TV-nyheterna förmedlar.” 
 
---drevjournalistik---etiska dilemman med barn--- 
 
Dramat i Boden 
 
”När barn gråter ska de tröstas. Inte komma i tidningen. 
När en tonåring fullkomligt vrålar ut att han är förtvivlad, 
då ska han ha stöd. Inte hamna i tidningen. 
Det där är logiskt för alla oss som har egna barn hemma, 
eller på andra sätt umgås med barn. Ändå funkar det inte 
så. För medierna har sin egen logik. Tidningen 
Norrländska Socialdemokraten driver linjen att om man 
vet nåt, så ska man publicera det. Som vid dramat i 
Boden.” 
 
Drevet går 
 
”När 10-åriga Carolina knivhöggs till döds i ett tält i 
Orrefors i slutet av maj, så kom det mängder av 
journalister. De blev snart klara över att de som kunde 
veta något var Carolinas kompisar. Så när de började sin 
nyhetsjakt, så var det BARN de jagade. 
Vi åkte till Orrefors nu några månader efteråt för att höra 
hur det är - när drevet går. 
(De stillbilder som ingår i reportaget och som SVT inte 
äger upphovsrätten till, är ersatta med svartruta)  
 
 
----makt och medier ---- 
 
Inte som andra 
 
”Journalister är inte riktigt som andra. De kommer oftare 
från medelklassen, de gillar inte moderaterna, och myten 
om den vänstervridne journalisten stämmer - 
vänsterpartiet är det största partiet bland journalister. Men 
de är också mer förtjusta i folkpartiet och miljöpartiet än 
folk i allmänhet. Det här visar helt nya siffror ur 
undersökningen Journalist 2000 från Göteborgs 
universitet.” 
 
 
Makten över media 
 
”Allt färre äger allt mer inom medievärlden. I början av 
80-talet dominerades den globala medieindustrin av ett 
50-tal stora ägare. Efter uppköp och samgåenden återstår 
idag 6-7 extremt stora multinationella företag. I Sverige 
är det familjen Bonnier som dominerar medieindustrin. 
Bonniers äger företag som omsätter 10 miljarder kronor 
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om året och familjens dominans ökar i takt med att allt  
fler företag, inte minst tidningar, köps upp.” 
 
 
 
Andra programserien började den 18 januari 2001 klockan 20.00 på SVT2  
 
Mediemedicin 
      
”Det finns ett jätteintresse för hälsa och medicin och 
det finns många som är med och driver upp det här 
intresset - inte minst läkemedelsbolagen. De får 
inte göra reklam, ut mot allmänheten, för 
receptbelagda läkemedel. Därför blir det extra 
viktigt för dem att journalisterna rapporterar, så att 
patienterna sedan går till doktorn och ber att få just  
den medicinen som de har läst i tidningen om.” 
 
 
Journalistklubbarna 
 
”Sverige är ett land med ett livaktigt förningsliv.  
Även journalister bildar sina egna klubbar - Mm har 
hittat ett 50-tal olika. Blan d dem finns 
Riksdagsjornalisternas förening och 
Flygjournalisternas klubb. Men vad innebär 
klubbarna för det journalisterna ska göra - 
nyhetsbevakning och granskning?” 
 
 
Vårdnadstvisten 
 
”Vissa saker undviker journalister att skriva om, helt  
enkelt för att  de är så svåra att hantera. 
Vårdnadstvister är en sån sak. Men i höstas 
hamnade två föräldrars dragkamp på löpsedlarna. 
Det var tvisten mellan en svensk mamma och en 
pappa i Sydafrika om deras gemensamma barn: 
Kimberley och hennes två äldre bröder. Varför 
engagerade sig medierna sig så mycket i just det  
här fallet? 
(Mediemagasinet visar ibland upp exempel på 
tveksamma publiceringar. Det innebär att vi också 
visar upp det som kanske är tveksamt en gång till. 
Ändå väljer vi att göra det ibland för att kunna 
diskutera det. I det här reportaget finns det såna 
exempel. Det gäller intervjuer som gjordes med 
Kimberley och hennes syskon.)” 
 
 
PUL 
 
Har man en egen hemsida på internet riskerar man 
att dömas till böter eller upp till två års fängelse 
om man skriver om namngivna personer utan deras 
medgivande. Harmlösa saker får man visserligen 
skriva, men vad som är harmlöst är oklart. Om 
Datainspektionen och dess generaldirektör Ulf  
Widebäck tycker att man passerat den hårfina 
gränsen så riskerar man att straffas enligt 
Personuppgiftslagen PUL. Det här vet  
konfirmandledaren Bodil Lindqvist. 
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Läs mer om PUL på www.pul.nu 
 
Islam i media 
 
”Många, arga, beväpnade män - det är typiska 
bilder av muslimer i utrikesrapporteringen. När 
medierna skildrar muslimer i Sverige visas ofta 
bilder av förtryckta unga kvinnor i slöja och 
kriminella unga män. Den här sortens bilder får 
representera den miljard människor i världen som 
är muslimer.” 
 
Spionaffären 
 
”I förra veckan flödade spionromantiken i medierna 
- det handlade om att en anställd på ABB greps, 
misstänkt för grovt spioneri. Vi bad 
Publicistklubbens ordförande Jan Guillou, som 
själv dömdes för spioneri 1974 i samband med 
avslöjandet av den svenska 
underrättelseorganisationen IB, att kommentera 
rapporteringen om den misstänkte spionen på 
ABB. Det är en historia som på några korta dagar, 
gick igenom flera olika faser - och det började med 
avslöjandet. 
 
Om misstankarna mot den ABB-anställde om grovt  
spioneri är sanna eller inte återstå att se.” 
 
Läkare utan namn 
 
”Konsumentjournalistik är bra. För genom den kan 
man få veta sådant som om en handlare lurar 
skjortan av sina kunder, och vilka hyresvärdar som 
låter bli att reparera lägenheterna. Så för 
konsumenterna kan den här sortens journalistik vara 
bra. 
Mot företagare är den ofta rätt hänsynslös. Har de 
gjort ett dåligt jobb, så riskerar de att hamna i 
tidningen - med namn och bild. 
Utom när det gäller vissa yrkesgrupper, som brukar 
slippa publicitet, även om de gör dåliga jobb.” 
  
 
Opinionsbildarna 
 
”Som man frågar får man svar, är en gammal 
sanning. Medierna publicerar mängder av 
opinionsundersökningar som i själva verket ofta är 
ren opinionsbildning. När det gäller 
opinionsmätningar av partisympatierna, 
väljarbarometrarna, står det ofta att 
"förändringarna ligger inom felmarginalen" - ändå 
blir resultaten stort uppslagna i tidningarna varje 
månad.” 
 
 
 Nyhetsfabriken 
 
”När de stora sakerna händer - brotten, olyckorna, 
katastroferna - då är det inte alltid de stora 



 67 

nyhetsmedierna som är först med att veta. Innan 
de här nyheterna når redaktionerna tar de ibland 
vägen om skogen, precis som Mediemagasinets 
reporter gjorde, för att träffa mannen som lever på 
andras olycka.” 
 
 
Bilden av EU 

 
”Journalistkåren har gett sig själv ett stort och viktigt  
uppdrag. I Journalistförbundets handlingsprogram 
står det att ägarna, utgivarna och de enskilda 
journalisterna har ett ansvar för demokratin. Frågan 
är hur bra vi är på att ta det ansvaret. När det gäller 
EU till exempel lyckas vi inte alltid göra frågorna 
så angelägna som de i själva verket är, så att folk 
kan ta ställning.” 
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Bilaga 2 
 

 
Intervjutranskription från intervju genomförd den 1.e februari på SVT i Göteborg med Lena – Marie 
Nilsson ( LM ) – projektledare 
Lars- Göran Svensson ( LG )- redaktör 
 

 

Inspelningen börjar: 

 
Vi har gjort en uppdelning oss emellan. Vilket står i det projektdirektiv som jag har. Att han står för allt 

innehållet och jag står för resten allt administrativt, övergripande ansvar, svara mot styrgrupp och så va. 

Man har delegerat innehållsbiten till honom som redaktör. Det är inte en självklarhet, nämligen, att man 

gör så i projekten. Vi valde att arbeta på det sättet. Jag är redaktör i grunden.  

 

Då hade man gjort en pilot en pilot i huset, rätt långt tidigare, som hade ratats, det var mer en spegling av 

medievärlden. Man hade gjort, det är svårt att beskriva… men det var mer ett speglande program. Men då 

sa man från TV-ledningen att man inte ville ha ett speglande program utan ett kritiskt granskande 

program. 

Så det fanns ingen idé om hur detta skulle se ut utan det var mycket jag och Lars-Göran satte ihop det, vi 

ville ha det i reportagets form. Så utifrån kom vi på vilka reportrar och vilken programledare vi ville ha, 

och så där. 

Men det fanns ingen färdig mall för det, det fanns inget koncept när vi satte igång och jobbade, utan det 

fick vi forma rätt mycket efter eget huvud då. 

 
Karin : 00:52 Hur hittade ni journalisterna som ni ville arbeta med? 
 
Om man ser hur vi tänkte när vi sökte efter programledare, så var det väldigt viktigt att det var, så att vi 

ville inte ha en hallåa. Vi sökte där, framförallt, en duktig reporter som också trodde kunde funka i rutan. 

Och Lena har varit journalist sen –84, tror jag hon började, vi känner väl till henne. Hon jobbar ju i 

samma hus och kommer från radion här nere. Så då gjorde vi ett programledartest med henne, som 

funkade alldeles utmärkt. Det är ju inte alltid självklart att det funkar även i rutan, men det tyckte vi att det 

gjorde. Men där var kriteriet att det skulle vara en duktig journalist med erfarenhet och som kan stå för det 

hon säger, så.  

Reportrarna är ju också handplockade. Där sökte vi ju folk som dels hade det modet som krävs, att våga 

syssla med detta. Det är inte helt självklart. Från början trodde man från ledningens håll att det skulle 

programmet skulle kunna göras mycket med frilansare som skulle hoppa in och bara göra ett reportage. 

Men när vi hade pratat runt med flera frilansare som vi känner till, som är duktiga, som vi hade respekt för 

och så så upptäckte vi att det där verkar inte hållbart. Därför att det inte är så jäkla lätt att gå ut och 

kritisera någonting hos någon som kanske är din nästa arbetsgivare. Så då valde vi att ändå sätta ihop en 

redaktion som jobbade tillsammans, för då har man redaktionens stöd, än om man ska sitta själv 
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någonstans. Ett och annat inköp eller frilansinköp har vi ju gjort då och då har vi jobbat nära redaktionen 

hela tiden. 

 
2.48 Men dom reportrarna som vi bemannade projektet med i höstas, det var då Marcos. Som ungefär 

samtidigt som vi kontaktade honom, fick reda på att han hade fått jobb på SVT, på vår digitala kanal, SVT 

väst, men honom kände vi ju till från hans jobb på Fittja och tidigare Propaganda. Ung, orädd, driven 

jävligt duktig reporter. Dan Josefsson kändes ju också väldigt roligt att vi kunde locka till oss, med tanke 

på hans bakgrund på ETC. Björn Tunbäck från radion, också en erfaren journalist från radiovärlden, vi 

såg också en poäng i att vi hade jobbat med olika medier och hade olika kontaktytor och också olika sätt 

att se på saker och ting. Så det är ju handplockade reportrar vi har valt till redaktionen.  

 
 

 

Sanna: 3: 32 Nu är Maria-Pia med som ett inslag, hur kommer det sig och varför valde ni henne? 

 
Programmet såg ju annorlunda ut i höstas, när vi bara hade en halvtimma. Ungefär när vi slutade i höstas 

fick vi besked om att vi skulle göra ett program på 45 minuter. Och vi skulle bygga ut med en studiodel. 

Det var någonting som vi hade saknat i höstas lite grann. Vi tyckte ibland att programmet gick väl fort. Vi 

tog upp någonting rätt knivigt och det hann kanske aldrig riktigt landa, utan man kanske lite grann satt 

med andan i halsen när programmet slutade. Det kan vara skönt att landa det i studion, så det tyckte vi var 

väldigt positivt. Och sen dök det upp att det fanns ett behov som dels var tablåmässigt. Man ville ha en 

timme. Och då sökte vi, hur ska vi fylla den här timmen på ett spännande sätt. Vi tänkte att vi kan ju inte 

bygga ut studion mer, vi har inte resurser med det korta perspektiv som var, detta var fram i december, att 

fylla det med reportage. Dels tar ju dom rätt lång tid att jobba fram. Det är mycket research bakom, det tar 

lång tid att spela in det tar lång tid att redigera. Och det kände vi att vi inte skulle mäkta med. Och då 

kände vi att det skulle vara kul att ha med intervjuer med medieprofiler eller mediekritiker. Och då tyckte 

vi att Maria-Pia har ändå ägnat de senaste fem åren åt just mediekritik. Att det vore roligt och lite fräckt att 

locka in henne i projektet och se om hon kunde göra någonting. Hon tände hejdundrande på den idéen, så 

det var så det gick till.  

 
Sanna: 5: 20 Har SVT:s omorganisering någonting med dom här besluten att göra tror du? 
Att ni fick mer utrymme.  
 
Ja det tror jag att det hade, det är att man gjorde om tablåerna, det påverkade säkert, det tror jag. Där man 

väljer mer konsekvens. Det handlar ju mycket om en timmes format idag. Och det där kan jag ju känna nu 

efter två eller tre program känna att en timme kanske är lite långt, men jag tycker det nästan med alla 

program att en timmes formatet är jävligt långt. Jag kan känna det som tittare också när jag sitter hemma, 

att en timme är mastigt, att ta till sig ett ämne eller, ett typ av program.  
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Karin 6: 10 Tror du att det är självklart att det skulle hamna i Göteborg? 
 
Mediemagasinet? 
 
Karin: Ja ett mediekritiskt program? 
 
Ett medieprogram har varit idéen från huset under väldigt lång tid. Våran tidigare nyhetschef eller chefen 

för nyheter och samhälle drev det väldigt hårt att hon ville på vår avdelning göra ett mediemagasin och 

jobbade då fram den här piloten, som då vann , fast man då ändrade uppdraget, från speglande till 

granskande, vann gehör i Stockholm. 

 
Karin 06: 45 Så initiativet kom härifrån? 
 
Ja det gjorde det, från början. Ja idéen har funnits i två tre år tillbaka i tiden, för den idéen har funnits så 

pass länge ändå. Och varit någonting som man har försökt att få igenom eller plantera uppe i ledningen i 

Stockholm. Sen tror jag att det finns, jag vet inte om det har funnits med i beslutet men, jag kan se att det 

finns en poäng i att vi inte är i Stockholm, därför att vi är lite utanför, det tror jag är jättebra. 

 

Det jobbet som vi gjorde i höstas om Norrländskan, jag är inte hundra, jag har mötts av den 

kommentaren också, på att Stockholm skulle ha gjort det. För oss är inte DN, Svenskan och kvällsisarna 

all typ av media. Även om dom har ett väldigt stort genomslag, men jag tror det. Men det är bara som jag 

tror.  

 

Sanna 07 : 50 Tror du att tittarna har förändrats sedan programmet bytte format? 
 
Nej det tror jag inte. Det här är ett så pass nischat program att vi har den publik vi har.  
 
Karin: Vet ni vilka det är? 
 

Det vi kan utläsa när vi tittar på tittarsiffrorna är att vi går hem rätt bra i den målgrupp vi har. Det är 25 – 

39 åringarna, en medieintresserad publik, det är den vi vill nå då. Eller en medieintresserad allmänhet. När 

vi tittar på dom mail och reaktioner vi får till redaktionen så är det också rätt bra alltså, det är väldigt 

engagerade mail och reaktioner vi får. Det är inte bara vilken ful tröja programledaren har eller den typen 

av kommentarer utan det är väldigt bra inlägg.  

Väldigt bra idéer och uppslag så där va. Det är mycket medielärare tror vi tittar. Det är många medielärare 

som vill ha ut kopior på programmen för att visa för sina elever eller så va.  

 
Sanna: Tror du det beror på upplägget? Med skyltar och förklaringar och så där.  

 
Hur menar du? 
 
Sanna: 09: 22 Jag tänkte om lärarna är intresserade av det, upplägget på programmen som 

höstens program med lite kortare inslag. Lägger man in det i en 40 minuters lektion så går ju det 
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utmärkt att ha det först med nån textskylt och sen diskutera det. Det är ju bra format att använda 

i undervisningen. 

 
LM: Jag tror helt enkelt att det inte finns den här typen av material. Det finns ju inte.  
 
Redaktör Lars- Göran Svensson kommer in. 
 
LG: Titta på läromedel. Det finns böcker, hur du gör TV, hur du gör radio, hur du skriver reportage, men 

om du tar begreppet mediekritik, finns det ett par böcker. 

LM, LG : Oftast är dom så tjocka. Och komplicerade, på en nivå. 

Många säger, äntligen ett material som ändå kritiskt synar men ändå lättbegripligt.  

Det är inte så att säga engelska eller amerikanska professorer eller författare som har skrivit tegelstenar, det 

handlar ju ofta om det. Dom mest intressanta mediekritikerna skriver ju inte några lättillgängliga böcker. 

Det kan man ju lätt konstatera.  

 

Sanna: 10: 43 Skulle ni kunna tänka er att göra så, ett utbildningspaket? 
Göra om det, sno till det.  
 
LM: Det kan ju vara en idé för er faktiskt. Där finns det ju ett behov. (skratt) 
 
LG: Jag tror att, det som är jäkligt kul är om man ser på det här Kimberlyinslaget nu är att därför att ser 

man det hela vägen så svajjar man liksom fram och tillbaks där liksom. Och slut kommentaren: Vad ska 

jag nu tänka, liksom. Jag tror att om man tittar på det engagerat tror jag att man kan diskutera det hur 

länge som helst eller man kan ha hur många lektioner som helst. Bara genom att resonera det liksom 

startar ett samtal. Vi talar inte om, så här var det, det var fel, punkt slut och sen utan det räcker.  

 

LM: Det har vi ju också satt som en målsättning för oss själva. Att vi vill ge publiken, tittarna ett verktyg 

till ett mer kritiskt förhållningssätt. Och ställa sig en fråga själv så där, men vänta nu skriver dom så här 

därför att, eller jaha jag kanske inte får veta hela sanningen. Det tror jag att det här inslaget framförallt är 

ett jävligt bra exempel på, att man faktiskt får fundera ett snäpp till.  

 

LG: Vem utnyttjar vem, vi talar inte om vem det är utan försöker köra en bild och skapar tankar och 

väcker. och det är ju så att säga… vart man vill nå…drömmen vore att någon fick skaffa sig det här 

verktyget : okej.. jag vet att det här är en… liten dramafabrik, media va, det är ingen. Det är inte objektivt 

och det är inte sant allt som sänds, det finns mekanismer som styr vad som kommer ut. Gamla hederliga 

Rapport till och med. Det finns andra mekanismer som styr hela medie, hela fabriken på nåt sätt. 

Och kan man då få en och annan till att ja jäklar…ja då … 

 
Sanna: 13: 01 Har ni sanningen eller är ni en del i sanningen, är ni en del i dramafabriken eller 

står ni utanför?  

 
LM- Vi är ju en del av den, det är klart vi är.  
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LG- För att citera Dan Josefsson, som jobbade med oss, då va han brukar säga att i det ideala 

medielandskapet så skulle alla granska alla. GP skulle ha artiklar på morgonen om vad TV hade skrivit 

kvällen innan och tvärtom liksom. Att man granskade och debatterade det man gjorde. Men nu är det inte 

så. Det finns ju ingen mediedebatt eller mediekritik och diskussion om vad som är innehållet idag. Då kan 

man säga att då gör vi ett försök. Det är inte att SVT granskar sig själva eller att vi sitter som vi gör vägg i 

vägg med nyhetsredaktionen och att vi är reportrar som vandrar mellan redaktioner. Det är inte optimalt 

det är inte det bästa vi gör. Men vi gör ett försök. Nån gör nåt på nåt sätt. Det är det vi känner lite grann. 

Det har poppat upp lite nya. Men vår grundade mening i P1 och det är kanonprogram men det är inte så 

många som hör på det. Sändningstiderna är inte så kanon så att det passar alla att lyssna på det. Vi gör ett 

försök att inför en större publik ändå ge oss på det här ämnesområdet. Det är inte hundraprocentigt att 

göra det på det här sättet, det kan inte vara hundraprocentigt. Vi ser tillbaka och har lite ångest inför en del 

grejer som vi har gjort. Men det är ett försök. Vi gör nåt. Men dom flesta gör ju inget.  

 

LM – Men det är ju lite det. Att försöka förklara lite granna mekanismerna då va.  

Man tar det inslaget med Peter Löfgren i höstas då. Det var en sån där. Det är ju inte ett avslöjande eller 

det som vi normalt pratar om när vi pratar om kritisk granskning. Vad vi menar med det. Men det väcker 

ju en jävla massa tankar. Och förhoppningsvis då att man funderar ett steg till. Det är därför vi får se vissa 

delar av världen. För att det är där som nyhetsredaktionerna har placerat en gubbe. Det är inte därför att 

det liksom… Det där spelet bakom.  

 

S 15:25 Men han dök ju upp ganska mycket efter… 
 
LM ja, till och med på barngalan.  

 
Karin 15:35 Kommer det alltid behövas finnas ett sånt här magasin som tar upp de här frågorna 

parallellt med de andra medieinnehållen eller kommer det? 

 
LG det idealiska skulle vara om Göteborgs Posten likväl som man har en sida om motor och konsument 

och djur och natur. Och man har varje lördag söndag. Att man har en sida minst i veckan som handlar om 

medier och mediekritik.  

 
LM Det har ju DN startat nu precis.  

 

LG Ja DN Ja..hehm, det är ju lite spännande för när man läste motivet till att starta den såg man den 

potentiella annonsmarkanden. Det var deras motiv till. Idealet hade ju varit om alla hade haft sidor där 

man kan kritisera och öppet debattera, vad vi gjorde och vilken roll vi spelar vilken makt och kraft som 

finns. 

 



 73 

LM Det finns ju ändå en debatt mellan oss som jobbar med journalistik och så va. Journalisten har ju ofta 

bra artiklar och intressanta grejer och så eller Pressens tidning och så.. men det förs ju inte ut. Vi snackar 

om det själva men det kommer ju inte ut.  

 

LG Det finns ett jättebra exempel i GP idag där man skriver att de här åtalade i branden eller det fanns ett 

antal i brandrättegångarna ett år som fick en belöning. Då var det så att TV 4 tidigare i veckan överklagade 

till kammarrätten för att dom var hemligstämplade dom här pappren, hur belöningarna såg ut och så. Och 

vilka summor det var. Så då överklagade TV 4. Och TV 4 fick rätt så dom fick ut dom handlingar och 

publicerade dom här uppgifterna vilket fick till följd att ett antal personer i Göteborg nu är hotade då av 

sin omgivning för att dom får en massa pengar och belöning. Och så skriver man i Göteborgs Posten i 

dag att ett antal personer är hotade. Men man ställer inte TV4 till svars och frågar: var det nödvändigt att 

publicera dom här uppgifterna? Förstod ni inte att om man publicerar dom här uppgifterna så skulle 

personer bli hotade och så. Man nämner inte ens att det är TV 4 som är orsaken till alltihopa. Det skulle 

GP ha kunnat göra. Det hade kunnat stått där. TV 4s åtgärder med publicering har nu hotat ett antal, en 

öppen frisk debatt. Men det gör man inte va… utan det blir bara en notis där man inte nämner hur det har 

gått till eller varför. Kanske för att GöteborgsPosten själva skulle ha gjort det. I ett friskt mediakritiskt 

engagemang så skulle man naturligtvis attackerat TV 4 för detta. Som vad är skälet, men det gör man inte.  

 
Sanna: 18: 17 Hur står ni i relation till Uppdrag Granskning? För tittarna så blir Mediemagasinet 

det som tittar på medierna och Uppdrag Granskning de som granskar makthavarna. Men är inte 

medierna makt också och hur ställer ni  er gentemot Uppdrag Granskning som program?  

 

LM Nu jobbar Lars Göran delvis med detta. Vi är inte så många i det här huset, eller på den här 

avdelningen.  

LG Uppdrag Granskning kommer säkert att ta upp mediegrejer också. Det har ju Striptease och 

Reportrarna också gjort emellanåt. Men inte så mycket som man borde göra kanske. Men jag tror att det är 

ingen konkurrens alls på något sätt. Vi har nischat in oss på ett mycket mindre område. Dom har ju så att 

säga hela världen. Vi har en bit. Vi har tagit en tårtbit och på den ska vi kika. Där finns det något slags 

behov.  

 

LM: Men alltså det vi gör. Den typen av reportage. Det skulle vilket samhällsprogram som helst kunnat 

göra, kan jag tycka.  

LG Det görs ju. Studio Ett hade ju häromdagen ett halvtimmes program om Bosse Holmström och Kattis 

Alström då som är ute och gör reklam. Så visst görs det ju program som är mediekritiskt. Från och till. 

När det poppar upp. Men det finns inget… 

 

LM Jag har ju jobbat med debattprogram innan och där har det ju av aktualitetsskäl också varit 

mediekritiskt. Handlar det om Mona Sahlinaffären, ja då kommer ju mediernas roll in. När Persson skulle 
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väljas till partiordförande. Vilken bild av medierna har han. Hur han blivit stylad för att funka, alltså den 

debatten smyger sig ju då in i andra typer av samhällsprogram också. Det är bara det att man nu har gett 

det ett eget forum.  

 
Sanna: 20: 27 Hur känner ni att Mediemagasinet håller sig ajour med det som händer?   
Eftersom det är bandat kan ju någonting riktigt stort hända på torsdagen. 
 
LM Nu har ju den risken förminskats eftersom det är så få timmar till dess att vi går i luften. Men som är 

ett problem är att det är bestämt att det här programmet görs nu i åtta program, under en begränsad 

period. Januari, februari, mars, liksom. Det är ingenting som säger att det är under dom veckorna, 

månaderna är fruktansvärt mycket intressant inom mediebranchen som vi måste aktualisera. Det gör ju att 

det blir lite absurt att sätta ett aktualitetskrav på programmet. Det kan man göra på ett program som 

sänder hela året som har en dags utgivning. Men knappast på ett magasinsprogram som har åtta veckor på 

sig.  

 

LG Vi har sagt att om Laila Freivalds skulle hamna precis innan sändning att hon har hamnat i bråk med 

medierna. Vi hade inte uppe det. För skall ett sånt här program ta upp den händelsen så gör vi det tre 

månader senare i ett genomarbetat reportage. Vad var det som hände, vilka mekanismer var det som… 

precis så som, jag brukar säga lite överdrivet, som Gröna Rum och dom där magasinen som pratar om det 

har regnat i veckan så pratar inte dom om det utan dom pratar om det kanske har regnat förra året så kan 

dom tala om vad som hände. Norra Magasinet. Om det sker ett kvinnomord i Luleå så kanske dom om tre 

månader senare försöker kartlägga allt. Med vinkeln, hoten mot kvinnor. Vi ska inte springa efter och 

hänga med och på.  

 

LM Sen är det ju klart att i det nya formatet med studion är det klart att om Arbetet hade lagts ner i 

måndags hade vi kanske gjort en studio på det, vad betyder detta som en diskussion och med människor 

som skulle vara bra i det fallet. Men det får ju vara en viss typ av dignitet på vad det är som har hänt och 

kan vi i så fall göra någonting som känns vettigt.  

 

Lars-Göran går iväg och klipper. Fortsättningen av intervjun är med projektledaren Lena-Marie 

Nilsson.  

 

Sanna: 22: 44 Blir det olika typer av journalistik? 

 

Kritiskt granskande är inte att vara ett nyhetsbevakande. Det är ju en väldig skillnad därigenom. Också på 

sättet man jobbar. Så är det ju.  

Men med det nya formatet hade vi kunnat titta på Leila Freivaldaffären utifrån drevetperspektivet. Tagit 

dit de reportrar som stod utanför. Det hade vi inte kunnat göra i det program vi gör idag inte i det 

formatet vi hade i höstas.  
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Sanna: Det finns någon slags förberedelse hos er nu också? 

 
Ja det gör det.  
 
Karin: 24: 05 Den här intervjun med John Pilger, som sades skulle vara med Christina Jutterström 
och nån mer. Var det en sån grej, att han var i Sverige just då eller? 
 
Nej, det var helt enkelt så att vi var inte speciellt nöjda med den intervjun. Den med Christina och Yrsa. Så 

det var ett redaktionellt ställningstagande. Efter att vi hade sett materialet. Så var det…(skratt) 

 

Det är alltså inget fel på intervjun. Den handlar om ledarskap i allmänhet och inte om journalistiskt 

ledarskap. Det kretsar inte kring medier och det är ju ändå det som är huvudsyftet. Ändå har dom båda två 

varit ledare inom mediebranchen men intervjun spinner kring ett allmänt ledarskap, som kunde vart inom 

vilken sektor som helst då.  

 
Sanna: 25: 01 Hur stort beslut är det för er att lyfta det? För att det innehållsliga känns fel? 
 
Hur menar du då? 

 
Jag menar om det är så att när ni lyfter ur en sån grej, har ni material så ni kan fylla upp? Tillåts 

ni ta bort saker som inte känns bra.  

 

Ja det ligger på oss själva, redaktionen själva att se till att vi har annat material. Om vi ska ha den friheten. 

Det är ju inte så att vi kan ringa till Stockholm och säga att den här veckan har vi bara trettio minuter, för 

vi har inte mer. Tyvärr. (skratt) Så mycket frihet har vi ju inte va. Men det är klart. Vi har ju material. Med 

det nya formatet när vi har studio. Vi skulle ju alltid kunna skaka igång en debatt om någonting. Det finns 

ju massor av grejer som man skulle kunna diskutera. Men vi har ju lite högre ambitioner än så. Vi vill inte 

göra en halvtimmes studiodebatt.  

 

Sanna: 26:20 Vilka är reportrarna som jobbar nu? 

 

I höstas då hade vi ju den här fasta redaktionen. Nu har det varit lite mera hattigt av flera olika skäl. Vi har 

Marcos då, som fortsatte med oss. Vi hade en tjej som heter Sofia som jobbar här inne på Västnytt i 

vanliga fall. Dom har gått  över till ett annat projekt som startas upp nu vecka sju. Det är bra med folk 

som kan gå mellan avdelningarna så. Så dom har vi tappat. Men dom jobbade med oss fram till för en två 

veckor sedan, under uppstartsperioden och har gjort ett antal reportage som vi kommer att sända under 

våren nu framöver. Vi har då Lina, som jobbar med oss fram till februari ut. Vi har Karin som researchar 

åt oss hela perioden. Lena, hon är ju inte bara programledare, hon är ju reporter också. Och sen har vi 

Fredrik Qvistberg som jobbar med oss hela perioden. Vi är en ganska liten redaktion även om det kan se 

ut som ganska många man på pappret. För dom är inne ganska korta svängar liksom.  
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Karin: Är det yngre reportrar? 

 

Ja det är en hyfsat ung redaktion.  

 

Karin: 27:23 Jag tänkte på det här med att det krävs mod och det också. Man kanske inte kan vara 

för väletablerad, för att göra såna här uppdrag.  

 

Neee fast jag tror mer att det råkar vara unga reportrar har att göra med att varken jag eller Lars-Göran är 

speciellt  lastgamla. Och programmet har en målgrupp som  är uttalat den yngre i SVT mått, den yngre. 

Upp till fyrtio (.skratt). Så jag tror att det har mer med det att göra än att unga reportrar skulle vara 

modigare. Det tror jag inte. Det är dom som ska in på arbetsmarknaden. 

 

Sanna: Tror du att mediekritiken i sig kommer att vara mer accepterad? Att du respekterar en 

journalist som ifrågasätter dig, som journalist. 

 

Den osäkerheten som jag kände med dom frilansarna som vi var i kontakt med kunde säga: jag har en 

görbra grej, men den kan inte jag göra. Som vi blev bemötta med ett par gånger. Det var därför vi 

bestämde oss för att ha en fast redaktion. Egentligen tror jag att det är en överdriven rädsla. Jag tror väl 

inte att det skulle förstöra för en. Jag tror att dom flesta ändå känner respekt för dej om man blir ifrågasatt 

på ett rätt sätt. Då tror jag inte att någon tar illa vid sig egentligen.  

 

29:20  

Sanna: Om man tänker på Josefsson och Aftonbladet och stora journalistpriset. Nu är ju han i och 

för sig en gammal kille i gemet, och ha jobbat så pass länge.  

 

Det har han inte om jag ska vara ärlig. Han har bara jobbat i åtta nio år. Han blev journalist rätt sent.  

 

Sanna: Fast åtta nio år tycker jag är jättelänge.  

 

Men det är det ju inte i den här branschen är det ju inte det. 

 

Sanna: En sån grej är ju i sig ett drev. Det kanske blir ett exempel ändå, att man vågar ifrågasätta,  

 

Jag tror inte att Aftonbladet skulle anställa Dan Josefsson, det tror jag inte.  

 

Sanna: Anställa honom och rikta honom åt något annat håll, nej kanske inte. Den journalisten 

som var med, som nu har fått en anställning på Vision. Hur ser du på en sån grej, men erfarenhet 
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av hur man jobbar? Han gör en sak som han tror på jättestarkt och ifrågasätter någonting. 

Mediemagasinets format skulle ju kunna dra igång någonting också, nu finns det kanske så 

många som skulle hålla ögonen öppna. Suget att vilja göra ett knäck. Journalisten skämde ut sig 

men har trots allt fått ett arbete nu.  

 

Om man tittar på Dans artikel, känslan efter den är ju att Fager är ett offer för en kultur på en redaktion. 

Jag tycker mer synd om killen, som har gått i den fällan som har gör liksom. Jag kan samtidigt ha en 

förståelse för det. När jag gick på Journalistlinjen var det två av mina klasskompisar där den ene fick 

praktik på Expressen och en på Arbetet, vi var ute på halvårs praktik. Det var i den vevan då man skulle 

knäcka Bert Karlsson. Det var en stark ambition hos väldigt många. Framförallt på Expressen var detta en 

ambition. Dom två gjorde samma historia. Fast för två olika tidningar. Det blev två fullständigt olika 

vinklar, fast dom hade pratat med samma människor. Vi hade en väldigt stor diskussion i klassen om det 

här. Där killen som gjorde sin praktik på Expressen hade gått med på Bert knäckte mig. Det var den här 

unga kvinnan som hade svimmat. Och beskriver då hur hon hade svimmat för att Bert är som han är.  

(…)  

Medan hon som jobbade på Arbetet hade då skrivit en helt annan artikel där hon berättar att hon tidigare 

har haft en massa svimningsanfall och så där va och det är en helt annan historia. Och det är två helt 

vanliga justa och han på Expressen är en jättego kille det är liksom inget konstigt med honom men det blir 

ju så på en redaktion tror jag. Och framförallt när man är hyfsat ung och hyfsat oerfaren. Och kanske inte 

kan stå emot. Det är som. Vi fick, det här nu när vi har Steken med dom här medieskolorna som är ju som 

en klackspark. Dom är ju gjorda med glimten i ögat. Det har inte alla förstått.  

 

Karin: 33: 26 Hur då?  

 

Ja, det finns dom som tror att det är på riktigt. Vi skrattade gott. Vi läste en recension i Expressen. Efter 

hans senaste då som slutar med att recensenten skriver: jag konstaterar nöjt att Expressens redaktion hade 

blivit placerad i fel hus. Och sen så står det inget mer. Och då tänker man så här. Resten var alltså sant. 

Alltså att ni börjar med löpet längst upp och att det gick ner till ingresstanterna. En liten sån. 

 

Ja men då fick vi ett inlägg på vår websida från en kollega till den tjejen som hade gjort den här om sex 

och suporgier på systemet40. Han var mycket upprörd över att vi kunde hänga ut henne. Att det var 

oerhört skamligt. Att vi förstår väl också att det här är si och så och han var jättearg, ett jättelångt mail var 

det. En som har sitt namn dagligen i Expressen, hade han skrivit under med sådär….. Han skyddar ju sin 

kollega han tycker att vi är oerhört taskiga mot henne som gör på det här sättet. Hon ska alltså inte behöva 

ta något som helst ansvar för sina handlingar det vill säga att hon citerar den här människan, den fackliga 

representanten helt åt helvete. Utan han ifrågasätter hur vi kan tro på det fackliga ombudet som säger att 

                                                                 
40 Insändaren går att läsa i sin helhet på www.svt.se/mediemagasinet 
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så där har jag aldrig sagt, det där stämmer inte. Jag har aldrig varnat för, jag har aldrig slagit larm. Det ska 

vi inte ta förgivet. Medan vi ska absolut tro på Expressens reporter. Han skyddar henne med näbbar och 

klor i det här lilla mailet vi fick. Han är jätteupprörd. Det kollegiet finns nog och det är nog särskilt uttalat 

på den typen av redaktioner.  

 

35:36 – slut och eftersnack rörande Ingemar Stenmarks barn. 
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Bilaga 3 
 

1/3 
BESLUT SB 214-01 
2001-05-16 Diarienr: 24/01-22 
SAKEN 
"Mediemagasinet", SVT2, 2001-01-18, intervju med Marita Ulvskog; fråga om 
opartiskhet 
En anmälan 
________ 
Inslaget utgjordes av en intervju med kulturminister Marita Ulvskog. 
Programledaren presenterade inslaget och sade: "Det är vår reporter Maria -Pia 
Boëthius som har träffat henne." 
Maria-Pia Boëthius inledde vid flera tillfällen frågorna med egna påståenden, 
påståenden som kulturministern i flera fall instämde i. Boëthius sade bl.a: "Det 
sker väldiga omvälvningar inom mediavärlden, både globalt och i Sverige och 
som jag ser det så håller yttrandefriheten på att privatiseras, ungefär som man 
privatiserar allmännyttan och sjukhusen. Som jag ser det är det den absolut 
största och hetaste politiska frågan nu, kampen om informationsmedlen. Håller 
du med om den beskrivningen, Marita Ulvskog?"…"Men de allra flesta politiker 
är alldeles för fega och lierar sig med medierna i stället och svarar med 
anpasslighet till medierna."…"Men den här situationen som vi har nu, att 
medierna blir allt ofriare men inte av någon politisk stat utan av marknadsägande, 
den har vi aldrig haft tidigare. Förut stod journalisterna med mössan i hand inför 
politikerna och nu står politikerna med mössan i hand inför journalisterna och 
medierna."…"Jag har en väldigt stark känsla av att politikerna är mediernas 
gisslan och att du är en av de få som vågar stå upp gentemot medierna samtidigt 
som medierna kringskär din möjlighet till yttrandefrihet. Stämmer det?"…"Jag 
undrar, det pågår alltså en enorm batalj om public service i hela Europa. I 
Storbritannien, i Tjeckien, i Norge och i Sverige. Jag upplever väldigt starkt att 
det är en offens iv för att släcka ned public service därför att marknaden vill 
ensam ta hand om informationen i hela världen. Och det vore lysande för dem 
om det inte fanns public service längre. Hur ska man politiskt kämpa emot det 
här?"… "Hur kan man garantera att public service kommer att finnas kvar 
framöver? Jag menar om man ser vad som har hänt i Stockholm så kan man 
tänka att blir det regeringsskifte så kommer då en borgerlig regering att sälja ut 
public service eller delar av public service och privatisera."… "Vi har sämst 2/3 
lagstiftning när det gäller ägarkoncentration i medierna i hela världen". På detta 
sista påstående svarade kulturministern: "Vi har ingen alls" och Boëthius sade: 
"Det är helt otroligt!" 
Anmälaren anser att inslaget inte levde upp till kravet på objektivitet. 
Sveriges Television (SVT) har avgivit yttrande. Av yttrandet framgår 
huvudsakligen följande. I programserien har Boëthius haft en fri roll där 
uppdraget har varit att samtala med åtta medieprofiler om frågor som rör 
yttrandefrihet, journalistik, mediernas makt och deras ägande. Boëthius har inte 
haft något annat uppdrag för redaktionen. Hennes inslag har haft en annan 
karaktär än det traditionella reportaget. De är mer att betrakta som samtal än som 
kritiskt granskande intervjuer. I samtale n använder sig Boëthius stundtals av en 
teknik med påståendefrågor för att få fram samtalspartens uppfattning. Boëthius 
är en för allmänheten känd person som tittare inte torde förknippa med SVT. 
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GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Inslaget och anmälarens krit ik aktualiserar bestämmelsen i 1 § i SVT:s 
sändningstillstånd att programverksamheten skall bedrivas opartiskt och med 
beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i 
televisionen. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis 
i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i 
programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen 
innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får göra värderande 
uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. 
Granskningsnämnden konstaterar att flera av Maria -Pia Boëthius påståenden 
innebar ställningstaganden i kontroversiella frågor om bl.a. public service och 
mediekoncentration. En reporter eller intervjuare är normalt sett att betrakta som 
företrädare för programföretaget. SVT gav varken i presentationen av intervjun 
eller på annat sätt uttryck för att Boëthius skulle ha intagit en annan ställning. 
Tvärtom presenterades hon av programledaren som "vår reporter". 
Granskningsnämnden finner mot denna bakgrund att Boëthius skall uppfattas 
som företrädare för SVT. Inslaget strider därför mot kravet på opartiskhet enligt 
ovan nämnda sändningstillstånd. 
 
FÖRELÄGGANDE 
Granskningsnämnden förelägger med stöd av 10 kap. 8 § radio- och TV-lagen 
SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 
 
3/3 
Detta beslut har fattats av Ingrid Edström, Susanne Ljung, Ella Niia, Mikael 
Odenberg, Sören Thunell, Göran Schäder och Karin Nyberg Fleisher efter 
föredragning av Helena Söderman. 
På Granskningsnämndens vägnar 
Göran Schäder 
Helena Söderman 
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