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Abstract 
 
 
Uppsatsens syfte är att se om det finns några skillnader mellan journalister och allmänhetens 

syn på medias granskning av offentliga personer. Uppsatsens frågeställningar är följande: Hur 

ser skillnaden ut i åsikterna om granskningen av Håkan Juholt i samband med hans 

bostadsersättning? Hur ser skillnaden ut när det handlar om granskning av offentliga personer 

mer generellt? 
 
En kvantitativ studie har använts i undersökningen. Enkäter skickades ut till journalister och 

människor med övriga yrken(allmänheten) runt om i hela Sverige. 
 
När svaren kom in gjordes en analys med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Analysen 

visade att det finns fler likheter än skillnader mellan journalister och allmänhetens syn på 

granskning av offentliga personer. Den lilla skillnad man kan se är att allmänheten oftare än 

journalister anser att granskningen varit för hård. Eftersom att studien inte är så stor bör 

resultatet ses mer som en fingervisning hellre än en slutsats. 
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1. Inledning 
 

 
 
“Drevet har blivit något av en symbol för journalistmakten - ett skällsord för journalister som 

springer i flock - hänsynslösa och med blodvittring. Dramaturgin är utstuderad - vinkeln 

uppgjord på förhand, skurken och offren väl definierade. Det finns inget utrymme för andra 

förklaringar eller perspektiv - bara två utgångar är möjliga: att göra en pudel och hoppas att 

det funkar eller att avgå och försvinna från offentligheten på obestämd tid. Det är bilden av 

drevet.” 

- Radioreporter Petter Ljunggren (www.sverigesradio.se)1. 
 
 
 
Petter Ljunggrens bild av mediedrev är det nog många som delar. Däremot tror jag att denna 

bild skiljer sig en del mellan journalister och allmänheten. Hur mycket denna bild skiljer sig 

mellan de nämnda grupperna är svårt att säga. Generellt sett har människor nog en annorlunda 

syn på ett yrke om de själva är verksamma inom det, än de som inte är det. Om denna hypotes 

stämmer vet jag självklart inte men jag hoppas på att komma närmare ett svar med hjälp av 

min studie. 
 
 
 
Politiker har alltid blivit hårt granskade av medierna men en ökning verkar ha skett de senaste 

åren. Runsiö och Nilsson skriver att medierna blivit kaxigare än tidigare (Runsiö & Nilsson 

2005:11). Mitt intresse för mediedrev startade vid förre socialdemokratiska ledaren Håkan 

Juholts avgång. Juholt valdes till partiordförande den 25 mars 2011 (www.barometern.se)2. I 
oktober 2011 fick han negativ uppmärksamhet i media för hur han hanterat ansökan om 

ersättning från riksdagen för den bostad han har i Stockholm. Juholt kom in i riksdagen 1994 
och har sedan dess haft bostadsbidrag.  2007 flyttade han ihop med sin sambo. 

Bostadsbidraget skulle då halveras men det gjordes aldrig (www.svt.se)4. Under dessa år fram 
till avslöjandet betalade alltså riksdagen hela Juholts hyra när de bara skulle betalat halva 

(www.aftonbladet.se)5. Efter avslöjandet så var ett av Juholts första uttalande: “Det 
föresvävade inte mig att jag kunde ha gjort fel”. Han menade alltså att han inte hade varit 
medveten om att han gjort fel och att ingen heller påpekat detta. Enligt Expressen 

uppmanades dock Håkan Juholt redan 2001 att bli bättre på att redovisa sina utlägg 

(www.svt.se)6. Tveksamheten och  missnöjet ökade och trovärdigheten gentemot Juholt 
minskade. Efter bara 10 månader som partiledare lämnade han den 21 januari 2012 posten 

som partiordförande (www.svd.se)7.  Juholt hävdade att han blivit utsatt för ett drev som 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
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ledde till hans avgång. Han sa bland annat att han var utsatt för en förföljelse utan motstycke i 
 

Sveriges politiska historia (www.barometern.se)8. 
 

 
 
 
 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att se om det finns några skillnader/ likheter mellan journalister och personer med 

övriga utbildningar (allmänheten) i deras syn på medias granskning. Jag kommer undersöka 

hur synen skiljer sig när man tittar allmänt på medias granskning av offentliga personer. Jag 

vill även undersöka hur synen skiljer sig angående mediernas granskning av Håkan Juholt i 

samband med avslöjandet om hur han hanterat sin bostadsersättning. Mina frågeställningar 

blev till slut: 
 
 
 
 

     Kan man urskilja några skillnader mellan journalister och allmänhetens syn på medias 

granskning av Håkan Juholts bostadsersättning, och i så fall vilka? 

     Har journalister och allmänheten olika syn på om medias granskning av offentliga 
 

personer är för hård eller inte. Vari består skillnaden i så fall? 
 
 
 
 
 
 
1.2 Material och avgränsning 

 

Jag har använt mig av böcker som handlar om medias granskning, mediedrev och politiska 

skandaler. Jag har även funnit mycket fakta på internet. Allt från redaktionella texter som 

krönikor, nyhetsartiklar och ledare. Har även haft hjälp av en p3 dokumentär som handlar om 

just mediedrev. 

 
Eftersom att jag valt att undersöka skillnaden mellan journalister och allmänhetens syn på 

granskning så är det dessa grupper jag valt att intervjua. Intervjupersonerna har delats in i 

grupper efter deras utbildning. Både pappers- och webbenkäter har använts i studien. Olika 

perspektiv och teorier gällande mediedrev har använts när analysen har genomförts. 

Tidningarnas och intervjupersonernas politiska ståndpunkt kommer inte räknas in i analysen. 

Det skulle vara intressant och aktuellt i frågan men jag känner att mitt område redan är 

tillräckligt brett, dessutom skulle detta inte passa in i uppsatsens tidsram. De politiker och 

drev som tas upp i uppsatsen är mellan perioden 1995-2012. 1995 kan kännas långt tillbaka i 
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tiden men det var då ett av Sveriges fortfarande mest kända mediedrev ägde rum, det 

handlade om den så kallade Toblerone- affären med Mona Sahlin. Även om det är långt 

tillbaka i tiden så kommer troligen de flesta ihåg det. 
 
 
 
 
1.3 Politiska skandaler i Sverige 

 

I detta avsnitt berättas det kort om de politiker som valts att ha med i uppsatsen. Håkan Juholt 

kommer inte tas upp i detta avsnitt, eftersom att han redan har omnämnts. Det kommer 

berättas kort om deras skandaler och hur utgången blev. Läsaren bör innan läsning av dessa 

avsnitt vara medveten om och uppmärksam på att dessa fakta enbart bygger på mediernas bild 

av drevet. Ingen kan egentligen säkert veta vad som hände, utom politikerna själva. Detta 

betyder att man bör ta dessa stycken med en nypa salt och inte dra för stora slutsatser. 
 
 
 
 
 
1.3.1 Mona Sahlin 

 
 
Mediedrevet mot Sahlin berodde på den kända Toblerone-affären (Pihlblad 2010:182). 1995 

kom det fram att Mona Sahlin använt regeringens Eurocard för privat bruk. De kommande 

veckorna efter detta avslöjas det fler privata köp (www.resume.se)9. När hon krävdes att 

betala tillbaka tog det enligt många för lång tid innan hon betalade tillbaka pengarna 

(www.expressen.se)11 . Enligt reporter Anders Pihlblad gjorde Mona Sahlin vissa misstag 

efter att dessa fakta kommit fram. Hon bemötte bland annat inte kritiken på direkten. Hon 

arbetade istället vidare (Pihlblad 2010:188). Mona Sahlin själv medger också att hon borde 

bemött uppgifterna i medierna direkt. Hon säger själv att hon inte tog skriverierna på allvar, 

att hon var svarat nonchalant, svävande och med olika vinklingar. Efter att ha varit tänkt som 

partiledare efter Ingvar Carlsson avgick Sahlin i November 1995 och var borta från politiken i 

tre år (www.aftonbladet.se)12. 
 
 
 
 
1.3.2 Sven Otto Littorin 

 
 
2010 avgår Sven Otto Littorin med omedelbar verkan som arbetsmarknadsminister hos 

moderaterna (www.dn.se)13 . Ett halvdygn innan hans avgång hade han fått frågan av en 
journalist: Har du köpt sex? Avslöjandet kommer från en kvinna i 30-årsåldern som erkänt för 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
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en journalist från aftonbladet att hon sålt sex till Littorin. Littorin nekar. Det som många 

frågade sig var: Om han nu var oskyldig, varför avgick han som minister med omedelbar 

verkan bara ett dygn efter att frågan ställts (www.aftonbladet.se)14? Enligt Littorin själv var 

orsaken en långdragen vårdnadstvist med exfrun (www.aftonbladet.se)15. 
 
 
 
 
 
1.3.3 Laila Freivalds 

 
 
2004, när tsunamin slog till mot Asien på annandagen var Laila Freivalds utrikesminister i 

Sverige. Samma kväll som katastrofdagen gick hon på teater. Hon fick mycket kritik för detta 

då flera larm om flodvågen kommit in redan på morgonen samma dag. Hennes försvar var att 

hon inte visste vad Phuket var och att det var ett så populärt resmål hos svenskar 

(www.aftonbladet.se)16. Laila Freivalds fick dock sitta kvar i Regeringen. 
 
 
 
 
 
1.3.4 Sten Tolgfors 

 
 
Sten Tolgfors avgick för inte så länge sedan som Sveriges försvarsminister. Det var Ekot som 
avslöjade att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI i hemlighet 
skulle hjälpa Saudiarabien att upprätta en avancerad och hemlig vapenfabrik 

(www.sverigesradio.se)17. För att gå runt reglerna för vad FOI fick göra, bildades ett s.k. 

bulvanföretag som fick namnet SSTI (www.aftonbladet.se)18 . Vid avslöjandet framkom det 

att personer vid Sten Tolgfors egna departement visste vad som försiggick. Tolgfors själv 

nekade till att veta något om SSTI(www.sverigesradio.se)19. Sten Tolgfors avgick på egen 
begäran. Hans anledning var att medietrycket blev för hårt på honom och hans familj 

(www.sverigesradio.se)20. 
 
 
 
 
 
1.3.5 Lars Danielsson 

 
 
Lars Danielsson, som var Göran Perssons statssekreterare och närmaste man fick efter 

tsunami katastrofen den 26 december 2004 hård kritik. Det stora problemet var att han inte 

gav någon riktig förklaring till vad han gjorde under annandagen. Han gav tre olika versioner 

gällande sin kontakt med UD under annandagen (www.aftonbladet.se)21. Den 30 augusti 2006 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=340fbeb7cf3b4c7aa68a4a0717391c69&amp;URL=https%3a%2f%2fwebmail.lnu.se%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx


8  

avgick Lars Danielsson. Den massiva kritiken av både medier och folket blev för stort enligt 

honom själv (www.aftonbladet.se)22. 
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2.0 Teori 
 
 
 
 
I följande avsnitt tas olika teorier upp som är av betydelse för studien gällande skillnaden 

mellan journalister och allmänhetens syn på medias granskning. Dessa teorier är av stor vikt 

för uppsatsen då dess syfte är att få en inblick i vilka skillnader som finns och varför det är så. 

Här ska jag leta efter teorier som förhoppningsvis gör att jag ska kunna besvara mina 

frågeställningar på ett så rättvisande sätt som möjligt. 
 
 
 
 
2.1 Mediedrev 

 

Vad är mediedrev? Pihlblad har använt sig av docent Bengt Johansson vid institutionen för 

journalistik och masskommunikation på JMG i Göteborg för att beskriva detta fenomen. 

Johansson säger att mediedrev innebär en intensiv bevakning, som ofta är ensidig. Det finns 

de som brukar tala om att media får “tunnelseende”. Grundläggande journalistiska principer 

sätts åt sidan och rapporteringen tar inte upp alla sidor av en story. - Sinnesbilden för ett drev 

är en jakt där alla går åt ett och samma håll och efter samma byte säger Bengt Johansson 

(Pihlblad 2010:44). I “Skandalenes markedsplass” skriven av Sigurd Allern och Ester Pollack 

sägs det följande: Skandaler väcker reaktioner och reaktioner kräver ett offer. Förloppet av 

medieskandaler liknas därför ofta vid en jakt. Journalisten är jägaren och den utsatta är bytet 

som skall fällas (Allern & Pollack 2009:11). 

 
Bengt Johansson anser att skandaler hör hemma i en demokrati. Han menar att skandaler är bra 

och att om vi inte skulle ha en politisk skandal på över ett år i Sverige så skulle han bli djupt 

oroad (Pihlblad 2010:43). Han säger att avslöjanden ska komma med jämna mellanrum i en 

öppen demokrati. Med detta menar han att makt missbrukas och att folk i maktställning 

inte alltid gör som de ska. Det finns t.ex. inga skandaler i en diktatur. Allern och Pollack 

skriver också om detta i sin andra bok: Scandalous! The mediated construction of political 

scandals in four Nordic countries. Ett samhälle utan skandaler kan ses som ett symptom på en 

auktoritär ledning, brist på pressfrihet och öppen allmän debatt både om politik och politiker. 

Även enligt Allern och Pollacks teori så är politiska skandaler både nödvändiga och nyttiga 

för demokratin (Allern & Pollack 2012:10). 
 
 
Författaren John B Thompson har en teori om skandaler. Han visualiserar en skandal som en 
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dagslända som i första hand som producerar av medierna. Teorin säger att för det mesta får 

drevet inga konsekvenser alls. Avslöjandet fungerar snarare som spännande underhållning för 

läsaren och tittarna. Skandalen blir snart bortglömd och allmänheten börjar leta efter nya 

skandaler. Bengt Johansson håller med när han säger att skandaler och mediedrev faktiskt 

ibland är underhållning. Han säger att det är en av poängerna varför det är så vinstgivande. 

Bra journalistik handlar om att engagera folk (Pihlblad 2010:93; cit. efter Thompson 2007). 
 
 
I en intervju från Sveriges radio säger Bengt Johansson att Sveriges första mediedrev skedde 

under mitten av 80 -talet med den så kallade Ebbe Carlsson- affären. Ebbe Carlsson var på 

denna tid en känd bokförläggare i Sverige och hade sen tidigare ett förflutet i maktens 

korridorer (www.sverigesradio.se)23dukumentär. När Ebbe Carlssons livvakt greps i tullen i 

Helsingborg med bagaget fullt av olaglig avlyssningsutrustning var katastrofen ett faktum. 

Denna utrustning skulle användas för att avlyssna den kurdiska pkk-grillan som misstänktes 

ligga bakom mordet på Olof Palme (www.sverigesradio.se)24dukumentär.  Ebbe Carlsson 

hade alltså tänkt genomföra en privat spaning. Dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon 

blev avslöjad att stödja Ebbe Carlsson och fick därför avgå. Det fick även rikspolischefen och 
Säpochefen. Ingvar Carlsson som under denna tid var stadsminister i Sverige var på väg att 

ryka också (www.expressen.se)25.  Riksdagens konstitutionsutskott undersökte affären genom 

utfrågningar som direktsändes i TV och sågs nästan som ett underhållningsprogram 

(www.sverigesradio.se)26dukementär. Avslöjandet gav reportern Per Wendel från Expressen 

Stora Journalistpriset. 
 
 
2.2 Varför uppstår mediedrev? 

 

Personen eller organisationen som utsätts för ett drev ska helst vara och är oftast känd. 

Personen måste också göra något som anses klandervärt (Pihlblad 2010:42). Bengt Johansson 

säger också att det är skillnad på om en person gör något olagligt eller något som anses som 

omoraliskt. Olagligheter anses som diffusa och ganska ointressanta när det kommer till drev. 

När det kommer till politiska skandaler är det lätt att göra allmänheten upprörd. Ens partifärg 

väger tungt när någon gjort något som är klandervärt. (Pihlblad 2010:45). Bengt Johansson 

har sin syn på hur mediedrev uppstår. Det behövs enligt honom en avgörande punkt som kan 

få en skandal att växa och bli till en affär som utlöser ett drev. Det räcker med bara ett 

avslöjande. Sedan krävs det också bränsle för att skandalen ska växa för att drevet ska börja 

gå. Skandalen måste vara så pass intressant att flera tidningar och TV-kanaler hakar på utöver 
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den som gjort det ursprungliga avslöjandet (Pihlblad 2010:45). 
 
 
Allern & Pollack säger att det finns fem karakteristiska kärndrag hos en politisk skandal för 

att det just ska ses som en politisk skandal (Allern & Pollack 2012:11) Först och främst krävs 

det att normer, fasta värden eller moraliska koder ska brytas eller överstigas. De normer som 

överträds måste vara en allmän moralisk hållning. Det kan t.ex. vara en politiker med 

dubbelmoral, en som hycklar eller en som inte lever som han/hon lär. En vanlig politisk 

skandal i de nordiska länderna är när politiker bryter mot lagar, regler och förordningar som 

vanliga människor måste följa (Allern & Pollack 2012:11). Det andra karakteristiska draget 

för en politisk skandal är att det som överträds måste vara känt av någon annan än 

personen/personerna som begått överträdelsen. Med detta menas att en skandal bara startas 

om den kommer till känna för det allmänna rampljuset (Allern & Pollack 2012:11). Det tredje 

är att folk måste bli upprörda eller chockade av den politiska skandalen. Folk måste reagera 

på det som skrivs i tidningar och sägs i tv för att skandalen ska ta fart. Den fjärde punkten 

flyter in lite i den tredje. Det måste finnas folk som går ut offentligt och kritiserar det som 

hänt, t.ex. andra politiker. För att en riktig saftig skandal ska komma igång räcker det inte 

bara med att media pratar och skriver om det. Den femte och mest typiska punkten för en 

politisk skandal är att anklagelsen hotar politikens rykte och kan i värsta fall förstöra 

personens politiska karriär och inflytande. Personen får sedan stå för konsekvenserna och en 

avgång är vanligt  (Allern & Pollack 2012:12). 
 
 
2.3 Jägaren och bytet 

 

Runsiö och Nilsson har en teori om journalisters deltagande i ett mediedrev. Medier är 
 

fabriker och dess produktion är hårt styrd av tidsramar och rutiner. Personalstyrkan är extremt 

slimmad. Ju mer som kan standardiseras och ju mer innehåll som kan hällas i redan givna 

former desto bättre. Ju fler kanaler som kan fyllas med samma innehåll desto bättre. Detta är 

en förklaring till att de stora medierna rapporterar om samma saker och att det uppstår drev 

(Runsiö & Nilsson 2005: 12). Runsiö och Nilsson fortsätter berätta om journalistens roll i hur 

ett mediedrev uppstår. De säger att journalister har en själ men att de har en uppfattning om 

sig själva som sanningssökare som står på den lilla människans sida mot makten i alla dess 

former. Journalister har bara lojalitet mot sina läsare, tittare och lyssnare. Denna journalist har 

en betydande roll i det demokratiska samhället genom att analysera, granska händelser och 

skeenden och sedan rapportera om det. Det är så de flesta journalister ser sig och det är också 

den roll de försöker leva upp till. Det finns mycket inom journalistyrket som förhindrar 
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journalister att leva upp till detta ideal dock. Detta beror på knappa resurser, lönsamhetskrav, 

tidspress, otrygga anställningar och sviktande annonsmarknader. En del journalister lyckas 

trots detta hålla kvar vid idealet medan andra som Runsiö & Nilsson säger går snabbt in i 

cynismens dimma och ibland offrar sanningen för ett saftigt och dramatiskt avslöjande för att 

göra sin publik nöjd (Runsiö & Nilsson 2005:13). De för inte heller protokoll över vad som 

sägs och sker de väljer bland allt som kommer till deras kännedom och när de gör sin artikel 

eller sitt reportage vinklar de verkligheten. Detta för att än en gång göra sin publik nöjd 

(Runsiö & Nilsson 2005:14). 

Enligt Joseph R. Dominick finns det fyra sätt för medierna kan inkräkta på en persons 

privatliv. Det första är att göra intrång på en persons privata sfär. T.ex. när en person drar sig 

tillbaka för att vara ensam. Man kanske använder sig av gömda kameror och mikrofoner. Den 

andra punkten är när man obehörigt läcker privat information om den utsatta personen. Den 

tredje punkten är att man skapar en falsk bild av den utsatta personen och skapar ett falskt 

intryck för allmänheten. Den sista punkten handlar om att man använder personens namn eller 

bild för kommersiella syften utan personens tillåtelse (Dominick 2011: 382). 

 
Medierna har stor makt att påverka. Ett exempel på detta var när Aftonbladet den femte maj 

 

2006 (nästan två år efter flodvågskatastrofen) publicerade en enkät på sin internetsida där de 

ställde frågan: Tror du att vi fått fram sanningen om vad Lars Danielsson gjorde på 

annandagen? Hela 43000 personer svarade på enkäten. 91 procent trodde inte att sanningen 

kommit fram. Det som skrevs i tidningar och sändes på TV uppfattar Lars själv som en 

demonisering av honom som person (Pihlblad 2010:132). I Pihlblads bok berättar Danielsson 

att det i efterhand var många journalister som sa till honom att de hade gått för långt. 

Danielsson har en teori om att under ett drev så finns ej de normala mekanismerna hos en 

journalist, det vill säga att man tänker igenom storyn och ställer sig frågan: Stämmer detta? 

Enligt honom sätts dessa mekanismer ur spel när drevet går och redaktionsledningarna är inte 

intresserade av det (Pihlblad 2010:310). 
 

 
 
 
2.4 Mottagarna 

 

Det finns sex mekanismer hos allmänheten som påverkar hur vi tar emot information och 

skapar vår verklighetsbild. Vi försöker med hjälp av dessa mekanismer att leta mönster av all 

information som slår emot oss hela tiden och försöker ge mönstren innebörder och 

förklaringar. Den första mekanismen är att folk för det första vill ha sin tro bekräftad. Har vi 
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redan en bild eller kunskap av verkligheten så ser vi allt som bekräftar detta medan vi har 

svårare att ta till oss det som talar emot. Den andra mekanismen är att vi litar mest på den som 

har störst chans att påverka vårt sätt att se verkligheten. Precis som att vi litar mer på 

filmrecensenter att de har mer kunskap om film än vi själva så tror vi att journalister har större 

kunskap om vad som händer i världen. Tredje mekanismen är att ett och ett kan bli tre. Enligt 

Runsiö & Nilsson krävs det endast två punkter för att människohjärnan ska se ett mönster. Ett 

exempel på detta som Runsiö & Nilsson tar upp är när en politiker lät renovera en lägenhet till 

sin son på fackets pengar och att sedan fackets styrelse för Anna Johansson- Viborgs minne 

hyrde ut ett sommartorp (som egentligen ska användas av behövande i samhället) till en 

styrelseledamot för en billig peng blir lätt till sambandet att facket är oetiskt och alla ledarna 

skor sig. Fjärde punkten är att handling säger mer än ord. Vår bild av något som skett styrs i 

högre grad av hur folk agerar än vad de säger. Femte mekanismen  handlar om 

relativitetsteorin. Det är en naturlig del av vår verklighetsbild att jämföra med tidigare 

erfarenheter. Många politiker blir jämförda med “hederligt folk” (Runsiö & Nilsson 2005: 

45). Den sista och sjätte mekanismen handlar om att detaljer styr helhetsbilden, dvs. att man 

ofta och gärna drar alla över en kam. Människans hjärna vill gärna kunna kategorisera saker 

och om den får göra det fritt kan en detalj bli ett mönster som till slut blir en verklighetsbild 

(Runsiö & Nilsson 2005:46). Så här fungerar det när människor tar emot information och 

skapar oss en verklighetsbild. Medierna är väl medvetna om dessa mekanismer och är 

experter på att spela och förstärka dessa (Runsiö & Nilsson 2005:46). 
 
 
 
Runsiö & Nilsson nämner också den tysta paradoxen. Detta innebär att folk lyssnar till sin 

egen inre röst som är beroende av bland annat minnen, gamla sanningar, definitioner, känslor 

och förutfattade meningar. Ju mindre politiker och andra som råkar ut för drev väljer att 

kommunicera desto större utrymme ges till mottagaren och medierna att skapa sin egen bild. 

Denna bild påverkas av de sex mekanismer som nämndes precis. Runsiö & Nilsson som 

skrivit överlevnadsboken Mediedrev- så överlever du menar då alltså att öppenhet alltid är 

bäst (Runsiö & Nilsson 2005:46). 
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2.5 Hur överlever man ett drev? 
 

Petter Ljunggren som citerades i inledningen menar att två utgångar är möjliga: att göra en 

pudel och hoppas att det funkar eller att avgå och försvinna från offentligheten på obestämd 

tid. ”Att göra en pudel” betyder att man ber om ursäkt offentligt för det som förorsakat drevet. 

Detta även om många som utsätts för drev känner att det inte spelar någon roll vad de säger 

eftersom medierna redan verkar ha en bild klar för sig (Pihlblad 2010: 287). Den spontana 

reaktionen när man blir avslöjad för att ha gjort något fel är nog för de flesta att skylla ifrån 

sig. Men det som allmänheten vill höra är: “Jag har gjort fel och erkänner att det är mitt fel”. 

Sedan: “Jag är fruktansvärt ledsen och ber alla om ursäkt” och det tredje: “Jag ska göra något 

konkret för att rätta till saken”(www.aftonbladet.se)27   Man ska helt enkelt uttrycka all 
 

förståelse för att människor blir upprörda och hoppas på förlåtelse (www.dn.se)28. Enligt 

Runsiö & Nilsson är det viktigt att ta ett beslut snabbt när krisen är framme om man ska 

försöka tiga sig genom krisen eller kommunicera sig ur den. Som tidigare nämnts är att 

Tystnadsvägen nästan aldrig är någon framgångsväg. De menar att ju mindre vi säger, desto 

mer hör folk. “Det är tystnadens paradox inom kommunikationen” (Runsiö & Nilsson 2005: 

43). 
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3.0 Metod 
 

 
 
I detta kapitel ska jag försöka redogöra för läsaren hur jag gått tillväga så att läsaren kan göra 

en bedömning av hur jag jobbat. 
 
 
 
Jag har använt mig av kvantitativ studie. Kvantitativ data utgörs av sådant som kan räknas 

eller kvalificeras och kan bearbetas med statistisk analys (Höst 2006: 30). Kvantitativa 

undersökningar kallas även surveyundersökningar och görs i enkät- eller intervjuform 

(Ekström & Larsson 2000: 78). Jag har valt att göra min i enkätform. Jag har gjort en 

förklarande studie. Dvs. jag samlar in svar från mina enkäter och sedan försöker jag finna 

orsakssamband och förklaringar till varför om det nu är någon skillnad mellan journalister och 

allmänheten i deras åsikter om granskning (Höst 2006: 29). 
 
 
När jag först började skriva på denna uppsats var tanken att jag skulle se om det fanns någon 

skillnad mellan journalister och övriga yrken (allmänheten) i deras åsikter om mediernas 

granskning. Personerna var anonyma i formuläret. Det enda jag gick efter var deras 

utbildning. När jag fick in svaren förstod jag (även om de var anonyma) att det var många 

journalister som hade mkv-utbildning istället för journalistutbildning. Först funderade jag på 

att göra mkv-utbildade till en egen grupp men till slut valde jag sen att ta bort denna grupp helt 

då de bara var 11 st. Urvalet blev tillslut: journalistutbildade och allmänheten med övriga 

yrken. Nu i efterhand kan jag se att jag borde haft med en fråga i formuläret som gjorde det 

klart vad intervjupersonerna jobbar med. Detta eftersom att många journalister har mkv- 

utbildning eller andra utbildningar. 

 
När jag skickade ut enkäten till journalister kan man säga att jag använde mig av ett 

klusterurval (Höst 2006: 86). Journalister är ju naturligt grupperad i kluster, dvs. 

tidningsredaktioner så först valde jag vilka tidningar jag skulle skicka till. Det blev till både 

kvälls- och dagstidningar och lite lokaltidningar runt om i landet. Jag ville på detta sätt få ett 

så brett utbud av journalister som möjligt. Urvalet av journalister var ganska slumpmässigt. 

Genom att klicka mig fram mellan artiklar, krönikor och ledare på tidningarnas hemsidor 

hittade jag olika journalister som jag skickade enkäter till. Ca 150 enkäter skickades till 

journalister på tidningar runt om i Sverige. Tidningarna jag skickade ut till var Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Barometern, Östran, Expressen, Gt expressen (kvällstidning i 
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västsverige med utgångspunkt i Göteborg), Helsingborgs Dagblad, Dagens Industri, 

Sydöstran, Blekinge Läns Tidning, Hudikvalls Tidning och Kvällsposten.  Tyvärr var det 

mycket bortfall, då att det var journalister som inte svarat alls. Mina verktyg för min studie 

har både varit webb- och pappersenkäter. Jag har skickat ut en länk till enkäten via e-post och 

facebook. Både vid utskick på vanlig mail, facebookmail och pappersenkäter har jag med en 

text där jag förklarar syftet med uppsatsen och varför personen i fråga valts ut. Facebook var 

ett väldigt smidigt sätt att nå respondenter. Det var lätt att skicka ut på facebookmailen till de 

jag visste hade journalistutbildning och övriga utbildningar (allmänheten). Jag har även bett 

bekanta att i sin tur skicka ut enkäter till sina bekanta på facebook. Pappersenkäterna delade 

jag ut i mitt bostadsområde. Genom att plinga på hos personerna, förklara ansikte mot ansikte 

vad min studie handlar om gjorde nog att jag undvek bortfall. 
 
 
Själva frågeformuläret gjorde jag i Google documents. Google documents är ett program där 

man bl.a. kan skriva texter, göra kalkylark och formulär. Det är också smidigt då man kan nå 

sitt arbete från alla datorer. När intervjupersonen svarat klart på frågorna och sedan tryckt på 

”skicka knappen” så läggs det in direkt i ett kalkylblad i Google documents. På detta sätt hade 

jag en bra översyn över personernas svar och hur många som svarat. För att analysera 

kvantitativ data som samlats in i en kartläggning använder man olika slags statistiska metoder 

(Höst 2006: 30). När jag hade fått in alla svar, både från webben och mina pappersenkäter 

sammanställde jag dessa resultat i SPSS. Eftersom att jag endast fick in svar från 67 

respondenter så tog jag fram både frekvens och procent i resultatet. 
 
 
Mitt frågeformulär är primärdata i uppsatsen eftersom att det är information som tagits fram 

endast till uppsatsens ändamål av mig som författare. Min frågestrategi i frågeformuläret är 

strukturerade intervjuer, vilket innebär konkreta och specifika frågor (Ekström & Larsson 

2010:60). 
 
 
 
 
Med fråga sex som handlar om Håkan Juholts bostadsersättning ville jag få svar på min första 

frågeställning. Med hjälp av fråga fem och sju ville jag få svar på min andra frågeställning. 

Fråga fem och sju tillsammans ger en generell bild av vad urvalsgrupperna tycker om medias 

granskning. Jag hade ingen speciell medveten strategi när jag bestämde vilka politiker jag 

skulle ha som förslag på fråga sju. Jag tog de mediedrev som jag själv kommer ihåg och har 

färskt i minnet. Tror att jag har en ganska normal kunskap om och vad som händer i svensk 
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politik. Inte mer eller mindre än någon annan. Jag tror att om jag har bra kunskap om dessa 

politiker så har nog många andra det också. 
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4.0 Analys/Resultatredovisning 
 

 
 
Här kommer resultaten från undersökningen att presenteras. Jag har strukturerat mina resultat 

efter mina frågeställningar. Detta för att underlätta för läsaren. Sammanlagt har 26 

journalistutbildade och 41 med övrig utbildning (allmänheten) svarat på enkäten. I tabellerna 

presenterar jag resultaten i form av frekvens och procent. 
 
 
 
 
 
4.1 Granskningen av Håkan Juholts bostadsersättning 

 
 
 
 
 

Svar på fråga 6 
Vad anser du om mediernas 
granskning av Håkan Juholts 

bostadsersättning? 

 

yrke  
 
 

Total 
 

Journalister 
 

Allmänheten 
  

Lagom Count 
 

granskad % within yrke 

 

18 
 

23 
 

41 
 

69,2% 
 

56,1% 
 

61,2% 

För hårt Count 

granskad % within yrke 

 
4 

 
12 

 
16 

 

15,4% 
 

29,3% 
 

23,9% 
 
Alldeles för Count 

hårt % within yrke 
granskad 

 
3 

 
4 

 
7 

 

11,5% 
 

9,8% 
 

10,4% 

 
Vet ej Count 

 
% within yrke 

 

1 
 

2 
 

3 
 

3,8% 
 

4,9% 
 

4,5% 
 

Total Count 
 

% within yrke 

 

26 
 

41 
 

67 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 
 
Fråga 6 är den fråga av alla som de båda grupperna verkar mest överens om. Båda grupper är 

överens om att han blivit ”lagom granskad”.  Alternativet ”för hårt granskad” kom på en 

andra plats hos båda grupper. Alla alternativ utom två hade blivit ikryssat en eller flera 

gånger. Alternativen som ingen av personerna hade valt var: ”För milt granskad” och 

”Alldeles för milt granskad”. 
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4.2 Medias granskning av offentliga personer 
 
 
 
 
 

Svar på fråga 5 
Hur ofta tycker du att journalister går 

över gränsen när det kommer till 
granskning av offentliga personer? 

 

yrke  
 
 

Total 
 

journalister 
 

Allmänheten 
  

Alltid Count 
 

% within yrke 

 

0 
 

2 
 

2 
 

,0% 
 

4,9% 
 

3,0% 
 
Ofta Count 

 
% within yrke 

 
3 

 
8 

 
11 

 

11,5% 
 

19,5% 
 

16,4% 
 
Ibland Count 

 
% within yrke 

 

15 
 

21 
 

36 
 

57,7% 
 

51,2% 
 

53,7% 
 
Sällan Count 

 
% within yrke 

 

7 
 

9 
 

16 
 

26,9% 
 

22,0% 
 

23,9% 
 
Vet ej Count 

 
% within yrke 

 

1 
 

1 
 

2 
 

3,8% 
 

2,4% 
 

3,0% 
 

Total Count 
 

% within yrke 

 

26 
 

41 
 

67 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 
 
 
På fråga 5 ville jag få reda på hur ofta urvalsgrupperna tycker att medierna går över gränsen 

med sin granskning. Här har båda grupperna ”Ibland” på första plats, ”Sällan” på andra plats 

och ”Ofta” på tredje plats.  Marginalen mellan ”ofta” och ”sällan” är dock större hos 

journalister än hos allmänheten. Alla svarsalternativ har kryssats i en eller flera gånger utom 

alternativ: ”Aldrig”. En fingervisning man kan dra härifrån är att allmänheten oftare tycker att 

medierna går över gränsen än vad journalister gör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Mona, Sven, Laila, Sten och Lars 

 
 
På fråga 7 skulle intervjupersonerna kryssa i det alternativ de tyckte stämde bäst överens med 

hur de tycker att granskningen gentemot följande politiker har varit. Under varje tabell 

kommer det finnas lite förklarande text, men en fingervisning man kan dra här också är att 

man kan se en liten skillnad i att allmänheten oftare anser att medierna går över gränsen än 
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