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ABSTRACT 

 

The Daily Show är ett halvtimmeslångt amerikanskt humorprogram som sänds på 
kabelkanalen Comedy Central. Programmet tar upp nyheter, främst om politik, på ett 
humoristiskt sätt med hjälp av klipp från etablerade nyhetskanaler.  
 
Vår undersökning syftar till att ta reda på hur The Daily Show förändrats efter valet 2008 då 
Barack Obama valdes till president.  Vi har jämfört inslagen i 32 The Daily Show-avsnitt från 
hösten 2005 med lika många från samma period 2009. Extra fokus har lagts på hur 
programmet behandlar nyhetsmedier. Dessutom har vi undersökt programmets gästlistor 
från hela dessa år, samt tagit hjälp av en tidigare studie från 2007 för att se vilken sorts 
gäster som får framträda och om det skett någon förändring.  

Vår studie visar att The Daily Show gått mot att kritisera och rikta satir mot nyhetsmedier 
som CNN och Fox News i större utsträckning än tidigare. Särskilt Fox News har fått en mycket 
större andel av programmets uppmärksamhet. Färre underhållare finns med som gäster, till 
förmån för fler politiska kommentatorer, journalister och författare. Programmet fokuserar 
till största del på sakfrågor och inte enskilda personer.  

 

Nyckelord: The Daily Show, Jon Stewart, satir, CNN, Fox News, mediekritik, journalistik 
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1. Inledning 

Det är den 15 december 2003, och dagens stora nyhet i USA och resten av världen är given: Iraks 

diktator Saddam Hussein har tillfångatagits av amerikanska trupper. På en nyhetsredaktion i New 

York lämnar nyhetsankaret över till korrespondenten som är på plats i Bagdad:   

Nyhetsankare: Rob, thanks for joining us . . . How are the Iraqi people, how are they responding to 

the news of the capture? 

Korrespondent (med allvarlig röst): Well, the mood is jubilant, Jon. In Baghdad we have seen parades, 

tears of joy, celebrating. Couple of car bombs, yes - but even those guerilla attacks have a jovial air… 

It's almost as if they are not exploding things at us, but exploding things with us.1

Det amerikanska tv-programmet The Daily Show with Jon Stewart, som konversationen ovan är 

hämtad från, har kallats ”fake news”, ”politisk satir” och ”låtsasjournalistik”. Ett humorprogram om 

nyheter och politik, eller ett nyhetsprogram med en humoristisk touch, beroende på vem man frågar. 

”Nyhetsankaret” heter Jon Stewart, hans ”korrespondent” i det här exemplet heter Rob Corddry. 

Bägge är i själva verket komiker och allting spelades in i en studio i New York.   

 

Sedan det startade 1996 har The Daily Show vuxit sig allt större, och i en tid då tidningsindustrin 

befinner sig i kris och tv-kanaler får konkurrera med nya medier har The Daily Shows popularitet ökat 

- innan valet 2008 hade de tittarsiffror som inte var långt ifrån nyhetskanalernas talkshows.2 

Programmet har sin starkaste tittarbas bland unga vuxna, och en publikstudie från 2004 visade att 21 

% av tillfrågade i åldern 18-29  angav ”komediprogram som Saturday Night Live och The Daily Show” 

som källa för nyheter om det årets presidentvalskampanj.3

Allteftersom programmet vuxit i popularitet har frågan om dess roll och ansvar blivit föremål för livlig 

diskussion bland forskare och journalister. Är det en substantiell nyhetskälla värd att ta på allvar, är 

det rent av journalistik? När programledaren och exekutiva producenten Jon Stewart fått frågan i 

intervjuer har alltid svaret blivit detsamma: vi är inte journalister, vi sysslar med humor. Som vi 

senare kommer att gå in på finns det dock innehållsstudier som visar att The Daily Shows nyhetsfokus 

är ganska exakt likadant som i traditionella nyhetskanaler, liksom att substansen i innehållet är 

  

                                                           
1 Konversation hämtad från ”The Daily Show”, 15 december 2003, http://www.thedailyshow.com/watch/mon-
december-15-2003/saddam-captured  
2 Hämtat från New York Post, 25/9-2008: 
http://www.nypost.com/p/entertainment/tv/item_ARuthNhfEW09txbCOTBNkO;jsessionid=80BA615A5D203A
903FA97B1737BA0AA8 
3 The Pew Research Center for the People and the Press, 11 januari 2004. http://people-
press.org/report/200/cable-and-internet-loom-large-in-fragmented-political-news-universe 
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likvärdigt. Detta i kombination med att programmet på senare år haft allt fler högt uppsatta politiker 

som gäster, har aktualiserat frågan om The Daily Shows eventuella ansvar som en nyhetskälla bland 

andra. Inför presidentvalet 2008 hade The Daily Show flera av de stora kandidaterna som gäster – 

Barack Obama, John McCain, Joe Biden och Hillary Clinton.  

Vi tycker att The Daily Show är ett intressant studieobjekt av flera anledningar. Det faktum att det 

diskuteras och forskas kring ett humorprograms journalistiska ansvar visar på dess genomslag. 

Dessutom har The Daily Show potential att bevaka andra nyhetsmedier genom sin fria form. Genom 

att programmet sänds fyra dagar i veckan och följer nyhetsflödet så kan de vara närmast 

dagsaktuella och ständigt kommentera senaste nytt, vilket gör att vi anser att programmet är unikt i 

sitt slag. Åtminstone har vi inte sett något liknande program, som faktiskt presenterar, förklarar och 

skämtar om aktuella nyheter så konsekvent och frekvent.  
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2. Syfte 

Vi vill med denna uppsats ta reda på hur The Daily Show har utvecklats sedan presidentskiftet 2008. 

Alltså om programmets innehåll har förändrats på något sätt, och i sådana fall hur. Oavsett vilken 

politik the Daily Shows skapare sympatiserar med, så tror vi att Bush och Bush-administrationen gav 

mer humorstoff till programmet än den nuvarande regeringen gör. Det har gjorts en hel del 

undersökningar på The Daily Shows innehåll under åren med Bush, men däremot saknas än så länge 

forskning på programmet efter presidentskiftet 2008. I skrivande stund har det gått snart ett och ett 

halvt år sedan Obama tillträdde, och därmed har vi en utmärkt möjlighet att studera skillnaderna 

gentemot tidigare programinnehåll.  

Vi tror att programmets skapare delvis har gått från att i huvudsak satirisera makthavare till att lägga 

allt mer fokus på att bevaka, satirisera och kritisera traditionell nyhetsmedia. Med tanke på den stora 

mängd människor som nås av The Daily Show, och dess potential att influera, är det av intresse att se 

om programmet i ännu större utsträckning än tidigare agerar som en vakthund gentemot media, 

alltså att The Daily Show fungerar som en mediebevakande instans. Detta är en funktion som i sig är 

högst journalistisk och dessutom kan anses vara viktig i ett demokratiskt samhälle. Att traditionell 

media och dess ställning i samhället debatteras är någonting som i allt större utsträckning redan sker 

med hjälp av ny teknik och ny media, exempelvis bloggar och youtube. Ett ökat fokus på 

nyhetsmedias misslyckanden skulle kunna betyda att debatten kring dess makt och speglingar av 

verkligheten ökar, att människors cynism gentemot nyhetsjournalistik blir allt större eller rentav att 

nyhetsmedia blir mer noggranna i sin rapportering och källkritik.  
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3. Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen preciseras genom tre hypoteser vi har kring The Daily Show. Dessa grundar sig 

dels på egna observationer, dels på tidigare studier gjorda av amerikanska forskare. Vi kommer att 

redogöra för dessa studier närmare i kapitlet Tidigare forskning (se sid 11). 

Huvudfrågeställning:  

Hur har innehållet i The Daily Show förändrats efter presidentskiftet i USA? 

För att precisera frågeställningen har vi följande hypoteser: 

H1: The Daily Show har efter maktskiftet fokuserat mer på att vara en vakthund gentemot 

nyhetsmedia, alltså att The Daily Show fungerar mer som en mediebevakande instans än tidigare. 

H2: The Daily Show har efter maktskiftet fokuserat mer på politiska sakfrågor än enskilda personer.  

H3: The Daily Show har fler politiskt orienterade gäster, det vill säga politiker och politiskt 

sakkunniga, än tidigare. 

 

H1 grundar sig dels i egna observationer av programmet, men också från en innehållsanalys gjord av 

Pew Research Center 2007 4

 

 (se sid 13) Vi vill även här gå in och ta reda på vilka nyhetsmedier som 

tas upp och hur skämten om dessa ser ut, detta genom kvalitativ innehållsanalys.  

H2 grundar sig i en föreställning om att The Daily Show, med det ökande intresset från omvärlden, 

har insett att man har en roll att spela, och kanske använder sitt humorupplägg för att väcka 

uppmärksamhet kring enskilda sakfrågor mer än tidigare. Det kan också vara så enkelt att 

programmet har svårare att skämta om Obama-regeringen än Bushs dito, och att man därför gått in 

på andra spår. En undersökning från 20065

 

 har visat att The Daily Show fokuserar mer på person än 

sakfrågor, och vi vill se om detta stämmer (se sid 12).  

H3 grundar sig i en föreställning om att programmets ökade popularitet lett till att de kunnat boka 

politiska gäster av allt högre profil, men också en undersökning från 2005 som visat att programmet 

mellan 1999 och 2004 hade allt fler politiska gäster.6

 

 (se sid 12)    

                                                           
4 Pew Research Centers Project for Excellence in Journalism (2008), Journalism, satire or just laughs? 
http://www.journalism.org/sites/journalism.org/files/Daily%20Show%20PDF_0.pdf 
5 Baumgartner, Jody & Morris, Jonathan S. (2006) , The Daily Show Effect: Candidate Evalutations, Efficiacy, and 
American Youth 
6 Larris, Rachel Joy (2005) The Daily Show Effect, http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/1961/605/1/etd_rjl35.pdf 
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4. Bakgrund    

I bakgrundskapitlet avser vi förklara The Daily Shows historik samt programmets struktur och 

upplägg. 

4.1 The Daily Show – en kort historik 

The Daily Show hade premiär den 21 juli 1996. Programledaren hette Craig Kilborn, och han ledde 

programmet fram till 1999, då Jon Stewart tog över programledarrollen. Med Stewart som 

programledare kom också The Daily Shows inriktning att förändrats. Under de tidiga åren med 

Kilborn hade humorn varit mer karaktärsdriven och hade mindre fokus på nyheter. Till skillnad från 

Kilborn, som hade färdiga monologer skrivna av manusförfattare, klev Stewart in som programledare 

och exekutiv producent, samt att han även hjälpte till med manusarbetet. Stewart behöll stora delar 

av personalen, men innehållet gick snabbt mot mer politiskt inriktad satir7, och enligt Stewart själv 

föll saker på plats under bevakningen av presidentvalet 2000: That’s were I think we tapped into the 

emotional angle of the news for us and found our editorial footing.8

Sedan dess har programmets struktur legat ganska fast, många av programmets medarbetare har 

bytts ut, men Stewart är kvar och har som exekutiv producent stort ansvar för slutprodukten.  

  

4.2 The Daily Shows programstruktur 

The Daily Show sänds fyra kvällar i veckan (måndag-torsdag) på kabelkanalen Comedy Central. 

Programmet tar ofta upp nyheter som hänt tidigare samma dag eller dagen innan, och man använder 

sig av videoklipp som visats i andra nyhetskanaler som CNN och Fox News för att presentera 

nyheterna på sitt eget sätt.  

The Daily Show är en halvtimme långt (cirka 21-22 minuter om man bortser från reklamavbrotten) 

och har en tydlig struktur som varje program normalt sett är uppbyggt efter, med tre distinkta 

segment uppdelade av två reklamavbrott. 

 I den första delen går programledaren Jon Stewart igenom en eller två aktuella nyheter och gör satir 

på dessa. Man använder sig i de allra flesta fall av redan befintlig journalistik – webbsidor, 

tidningsartiklar och (framför allt) filmklipp från nyhetskanaler. Dessa kommenteras av Jon Stewart i 

studion och blir The Daily Shows egen rapportering av en händelse.  

  

                                                           
7 Larris, The Daily Show Effect: Humor, News, Knowledge and Viewers, s. 30 
8 Intervju i Variety, 20/1 2009 
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Andra delen innehåller ibland ytterligare en eller flera nyhetsinslag, men också ofta en diskussion 

mellan Jon Stewart och någon av programmets ”korrespondenter”, antingen i studion eller via 

”satellitlänk” (där det oftast rör sig om en blåskärm för att ge illusionen av att personen befinner sig 

på en annan plats, t ex Washington eller Bagdad). Dessa inslag påminner formmässigt om hur det ser 

ut i vanliga nyhetsprogram, där studioankaret frågar ut korren som är på plats och ska ge en 

lägesrapport. Innehållet blir dock som regel betydligt mer skruvat. Korrespondenterna är komiker 

som låtsas vara experter på ett ämne, men som med hjälp av sarkasm och ironi oftast tar en nyhet till 

absurda nivåer (som i exemplet i inledningen) och kontrasterar gentemot Stewart som agerar 

”straight-man” (allvarlig). Om det inte är korrespondentinslag i detta segment, så visas det istället ett 

filmat feature-inslag. Dessa påminner om intervjureportage, liknande CBS 60 minutes, men återigen 

med korrespondenter. De här feature-inslagen skiljer sig dock bara från riktiga reportage i 

utförandet, medan researchen tycks vara lika välgjord. Det bygger alltid på riktiga händelser, till 

exempel att en ny delstatslag har klubbats. I den här delen av programmet kan det också visas 

rapportering från en riktig nyhetsplats, ofta från ett partimöte eller en demonstration. Det finns även 

exempel på då The Daily Shows ”korrespondenter” verkligen varit på plats. Till exempel hade man 

under Irakkriget daglig rapportering under en vecka 2007, så också vid valet i Iran 2009.  

Den tredje delen består av en intervju med en studiogäst. Det rör sig ofta om politiker, journalister 

och författare, men även Hollywoodskådespelare och musiker. Det här är ofta den längsta av de tre 

delarna, och beroende på hur hög status en gäst har så kan ibland intervjun utgöra nästan halva 

programmet. Ofta tycks tonen vara annorlunda och mer allvarlig här, återigen beroende på vilken 

sorts gäst det är.  

 

Efter intervjudelen kommer ytterligare en reklampaus följt av en mycket kort del där Stewart tackar 

gästen och säger hejdå. Ofta sker här en överlämning med några ordutbyten mellan Stewart och 

Stephen Colbert, vars program The Colbert Report sedan hösten 2005 sänds direkt efter The Daily 

Show. Därefter följer precis innan eftertexterna ”Moment of Zen”, ett kort nyhetsklipp som ibland är 

fristående, ibland har anknytning till något som tagits upp i programmet, med syfte att få en att 

skratta eller tänka.  

Rent estetiskt påminner The Daily Show om ett seriöst nyhetsprogram eller en nyhetstalkshow. 

Studion använder sig av en världskarta, flera stora skärmar och en ljussättning som överensstämmer 

med den som vanliga nyhetsprogram använder sig av.  Stewart sitter vid ett podium som ett 
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nyhetsankare med dennes yttre attribut, samma formella klädsel och papper med stödord.  

 

Fig 1: Stewart (till höger) intervjuar Amiral Michael Mullen i The Daily Shows studio 

Förutom humorn är den största skillnaden mellan The Daily Show och vanliga nyhetsprogram att The 

Daily Show spelas in framför en studiopublik, vilken så klart skrattar åt skämten och därmed bidrar till 

att förstärka humoreffekten. I början av varje avsnitt påstås att programmet spelas in i ”Comedy 

Central’s World News Headquarters in New York”. Detta är i sig ett skämt - även om det stämmer att 

programmet spelas in i New York så skulle de aldrig på allvar påstå att lokalerna är ett högkvarter för 

världsnyheter. Man förstår dock direkt att det handlar om nyheter, och även humor då kanalen 

”Comedy Central” nämns först.  

4.3 Återkommande temainslag 

Även om The Daily Show är relativt fast i sin form, så har programmet under årens lopp kommit att 

utveckla vissa återkommande inslag av tema-karaktär, som kan komma in och bryta av mot den 

normala programstrukturen. Dessa ligger alltid i segment 2, och utgör när de förekommer, hela 

segmentet. Ett exempel på ett sådant är Back in Black, där komikern Lewis Black håller en monolog 

kring olika nyhetshändelser som passar in på ett visst tema. Det tycks inte finnas något fast schema 

för när och hur ofta dessa temainslag förekommer i The Daily Show. Vi har inte lyckats ta reda på 

varför, men man kan anta att de fungerar bra att lyfta in då man saknar nyheter att skämta om.    
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5. Teori 

Teorikapitlet inleds med en genomgång av vår teoretiska utgångspunkt. Sedan tar vi upp tidigare 

forskning kring The Daily Show. Sedan tar vi upp aspekter av The Daily Show som diskuterats bland 

forskare och kritiker. Därefter kommer vi att diskutera journalistikbegreppet - eftersom The Daily 

Show i första hand är ett humorprogram vill vi reda ut på vilket sätt det har relevans för ämnet 

journalistik.  

5.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har utgått från dagordningsteorin (agenda setting)9. Dagordningsteorin går ut på att det som 

journalister presenterar som viktigast blir det som publiken uppfattar som viktigast. Journalisternas 

urvalsprocess kan vara medveten eller omedveten, och man menar att journalister inte kan vara helt 

objektiva. Strömbäck menar att dagordningsteorin… tar sitt avstamp i att verkligheten är alltför 

obegränsad och mångfacetterad för att människor själva ska kunna skapa sig en sammanhållen bild 

av den10

Vi tror att The Daily Shows upphovsmän, oavsett om de är medvetna om dagordningsteorin eller 

inte, i sin satir och kritik av nyhetsmedia angriper sättet nyheterna presenteras på och vad som 

prioriteras. Då The Daily Show nästan uteslutande använder sig av nyhetsmaterial som inte är 

egenproducerat så blir det intressant att studera hur de förhåller sig till andra nyhetsmediers 

dagordning. Därmed fokuserar vi i första hand på nyhetsmedias dagordning i det material som 

presenteras i The Daily Show, och Stewarts kritik mot och kommentarer kring desamma. Alltså, hur 

Stewart & co förhåller sig till nyhetsmediernas dagordning, om de nu gör det.  

. I och med att publiken är beroende av medier för att hänga med i vad som händer utanför 

den omedelbara närmiljön, så har medierna, enligt dagordningsteorin, stor makt att forma vad 

publiken anser vara viktiga nyheter och händelser.  

5.2 Tidigare forskning 

Allteftersom The Daily Show vuxit i popularitet, har programmet blivit föremål för ett ökat antal 

forskningsstudier. Vi har redan nämnt en del av den forskning som rör The Daily Show tidigare i 

uppsatsen, och våra hypoteser bygger på tre tidigare forskningsstudier. Undersökningen vi nämnde 

inledningsvis, Pew Research Centers studie om The Daily Show som många unga amerikaners främsta 

nyhetskälla, har legat till grund för en stor del av forskningen på senare år. Frågor om vilka The Daily 

Shows tittare är, vad de kan om politik och framför allt vilken hållning de har till politik och politiker 

                                                           
9 McQuail, Denis, McQuail’s Mass CommunicationTheory, 2010, s. 512. 
10 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, Medier och Samhälle, s. 102 
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har varit utgångspunkt för flera publikstudier. Ofta har det övergripande syftet varit att se ifall The 

Daily Show kan vara om inte en ersättning för, så i alla fall ett fullgott alternativ som nyhetskälla.   

 

Det finns också exempel på effektstudier som inriktar sig på mer långtgående konsekvenser av The 

Daily Shows inflytande. Jody Baumgartner och Jonathan Morris, medieforskare vid East Carolina 

University, konstaterade i en publikundersökning från 200611

  

 att The Daily Show leder till en ökad 

politisk cynism, att de (företrädelsevis unga) tittarna kan få en skev bild av vad politik är, och att de 

kan få känslan av att det inte spelar någon roll vem som sitter vid makten. Baumgartner och Morris 

menar att The Daily Show bidrar till en förenklad bild av politik, som fokuserar mer på personer än 

sakfrågor. Men forskarna kom också fram till att The Daily Show-publiken hade ett större 

självförtroende kring vad de kan om politik, samt att ett visst politiskt know-how är en förutsättning 

för att greppa skämten i programmet. Baumgartner och Morris undersökning är intressant för oss då 

den till viss del slår hål på idén om The Daily Show som nyhetskälla. Samtidigt erkänner forskarna 

själva att resultatet kan vara färgat av en redan etablerad cynism gentemot Bush-administrationen, 

och att resultatet skulle kunna bli annorlunda om studien görs igen efter valet 2008. Vi har inte 

resurser att göra liknande publikstudier som Baumgartner och Morris, men genom att analysera 

innehållet efter valet 2008 och jämföra med före detsamma kan vi pröva resultatet om en förenklad 

bild av politik.    

En av de mer ambitiösa undersökningar som gjorts är The Daily Show Effect: Humor, News, 

Knowledge and Viewers, av Rachel Larris12

 

. Studien omfattar dels publik, dels programinnehåll. Larris 

menar att om The Daily Show har ett så stort inflytande som många vill göra gällande, så blir det 

intressant att studera om programmet har någon politisk agenda. Genom att dels undersöka 

publikens politiska ståndpunkter och dels programmets gästlista i intervjusegmentet, försöker Larris 

ta reda på om det finns något politiskt bias hos The Daily Show. Alltså huruvida de politiska gästernas 

partiprofil korrelerar med publikens åsikter om politik. Larris konkluderar att publiken är liberal i sin 

politiska hållning, men att gästlistan har en relativt jämn fördelning av höger- och vänsterpolitiker. 

Dessutom, menar Larris, tycks The Daily Show ta in fler och fler politiska gäster i programmet. Detta 

kan vara intressant för oss att titta på, då studien är ifrån 2005 - har utvecklingen fortsatt gå mot än 

fler politiska gäster och därmed mer politiskt innehåll?  

                                                           
11 Baumgartner/Morris, The Daily Show Effect: Candidate Evalutations, Efficiacy, and American Youth, East 
Carolina University, American Politics Research, maj 2006.  
12 Larris, The Daily Show Effect: Humor, News, Knowledge and Viewers, Georgetown University, maj 2005 
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Den studie som mest inspirerat oss till denna uppsats är Journalism, Satire or Just Laughs?, en 

omfattande innehållsstudie gjord av Pew Research Center13. En grupp medieforskare har undersökt 

The Daily Shows programinnehåll under ett helt år (2007), med syftet att reda ut hur det liknar eller 

skiljer sig från mer traditionell nyhetsmedia. Bland studiens fynd kan man utläsa att The Daily Show 

har stort fokus på politik, och ungefär samma nyhetsagenda som nyhetskanalernas talkshows. Bland 

annat skriver de i sin översikt av studien:  In its choice of topics, its use of news footage to deconstruct 

the manipulations by public figures and its tendency toward pointed satire over playing just for 

laughs, The Daily Show performs a function that is close to journalistic in nature—getting people to 

think critically about the public square.14

Även medierna själva utgör en relativt omfattande del - cirka åtta procent - av programinnehållet, 

enligt undersökningen. Detta var 2007 mer än dubbelt så mycket tid som nyhetsmedierna själva 

ägnade åt ämnet, vilket är av intresse för vår uppsats då vi vill se om denna bevakning av media ökat 

i och med maktskiftet. Undersökningen visar också att Bush och republikanerna fick utstå mer skämt 

från Stewarts sida, men fördelningen var ganska jämn mellan republikanska och demokratiska gäster 

i programmet. Dock anade forskarna att Stewart gick hårdare åt de republikanska gästerna än de 

demokratiska, men de kunde inte säga om dessa iakttagelser berodde på att en republikan var 

president eller att programmet i sig var liberalt.  

 

Detta är forskning som vi anser har relevans för vår egen undersökning, men med det sagt så tycks 

det inte finnas någon forskning (hittills) som direkt utgår från tesen om The Daily Show som en 

mediebevakande instans. Detta är snarare resultat som framkommit av mer omfattande 

innehållsstudier, som Journalism, Satire or Just Laughs? 

5.3 Kritik mot nyhetsmedia i The Daily Show 

Den 10 november 2009 tog The Daily Show upp Fox News rapportering av ett konservativt massmöte 

mot sjukvårdsreformen som skedde några dagar tidigare. Men istället för att skämta om själva 

fenomenet med dessa massmöten så riktades Daily Shows blick mot själva rapporteringen. Det 

visade sig nämligen, som Jon Stewart lade fram bevis för, att delar av videoklippen som användes i 

själva verket var från ett större massmöte som skett månader tidigare. Detta fynd var ett resultat av 

The Daily Shows eget researcharbete, och det hela slutade med att Fox News programledare Sean 

Hannity fick be om ursäkt och medge att de begått ett misstag. Det som kanske är mer intressant ur 

vår synvinkel är att de traditionella nyhetsmedier som senare rapporterade om bluffen fick använda 

The Daily Show som källa.  
                                                           
13 Journalism, Satire or Just Laughs?, Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism, maj 2008 
14 Project for Excellence in Journalism (2008), Journalism, satire or just laughs?  s. 2 
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 Jon Stewart har även själv i flertalet intervjuer anklagat nyhetsmedier för att springa medietränade 

politikers ärenden i sin iver att vara objektiva. Så här förklarar han själv situationen i en intervju:  

Politicians have caught up. They understand that 24-hour news networks don't have time for 

journalism. They only have time for reporting. They only have time to be handed things and go, “this 

is what I've just been handed by the administration”. And they read it.15

Detta citat är i linje med saker Stewart har sagt i andra intervjuer, och indikerar att han personligen 

har en kritisk inställning till de stora nyhetskanalerna. Åtminstone är skarp satir riktad mot 

nyhetsmedia någonting som förekommer i The Daily Show.  

 

Den 15 oktober 2004 valde Stewart att medverka i CNN-programmet Crossfire. Där konfronterade 

han programledarna och menade att de misslyckats med sitt ansvar gentemot allmänheten då de 

bara låter två personer från vänstern respektive högern använda sig av intränade repliker utan att 

journalisterna spelar någon roll för att styra en debatt. Det hela slutade i en het diskussion mellan 

Stewart och programledarna Tucker Carlson och Paul Begala, där Stewart gick väldigt skarpt åt 

programmet och bland annat säger … it’s hurting America16. Inslaget blev väldigt populärt på 

internet, och blev den mest länkade nyhetsstoryn på bloggar år 2004.17 Detta exempel visar att 

Stewart inte drar sig för att kritisera media, och det även i andra forum än The Daily Show. Men det 

visar också på att både mediekritik som Jon Stewart funnits med bland de saker som debatteras 

kraftigt på internet. Programmet Crossfire lades för övrigt ner ett par månader senare, och CNN:s 

chef Jonathan Klein sade i samband med beskedet: I agree wholeheartedly with Jon Stewart's overall 

premise.18

 

 

5.4 Har The Daily Show en politisk agenda? 

Trots att The Daily Shows upphovsmän själva avsäger sig journalistiskt ansvar har frågan om 

eventuell politisk partiskhet hos The Daily Show har tagits upp till diskussion i och med att 

programmet vuxit i popularitet. De studier vi nämnt tidigare, Larris undersökning visar att The Daily 

Show tidigare inte gett demokratiska gäster nämnvärt mycket mer utrymme än republikanska i 

intervjudelen19

                                                           
15 Intervju från programmet ”NOW with Bill Moyers”, 11/7 2003 

, och vår studie kommer dels att kunna visa om det fortfarande stämde hösten 2009, 

och dels om det skämtades mer om Bush hösten 2005 än Obama hösten 2009.  

16 CNN Crossfire, 15 Oktober 2004, http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0410/15/cf.01.html 
17 Enligt researchföretaget Nielsens bloggverktyg BlogPulse, 
http://www.blogpulse.com/2004_review/BlogPulse2004_review.html#how 
18 New York Times, 6 Jan 2005 http://www.nytimes.com/2005/01/06/business/media/06crossfire.html?_r=1 
19 Larris (2005) och Pew Research Center (2008) 
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Vissa kritiker menar att The Daily Show sympatiserar med demokraterna och därför går hårdare åt 

republikanerna med sin satir20. Om programmet har en politisk agenda kan de genom sitt 

humorkoncept ge sig på den politiska motståndaren. Andra hävdar att Bush och hans kabinett genom 

lögner, blunders och George Bush blotta uppenbarelse har gett ett satirprogram som The Daily Show 

humorbränsle, och att det inte har med politisk färg att göra. Jon Stewart nekar själv till att The Daily 

Show skulle vara demokraternas springpojkar: …I don't particularly think of ourselves as ideological 

here. I don't mean in the sense that we're equal opportunity offenders - we're not. I think we consider 

those with power and influence targets and those without it, not.21

 

5.5 Är The Daily Show journalistik?  

 

För att svara på frågan om The Daily Show är journalistik eller inte behöver man först föra en 

diskussion kring begreppet, och vilka kriterier som bör uppfyllas för att något ska kallas journalistik. 

Detta har diskuterats flitigt, och medieforskaren och journalistikprofessorn Jesper Strömbäck menar 

att det inte finns någon exakt definition av vad som ska räknas som journalistik22

Däremot, menar Strömbäck, är … ett grundläggande kriterium [är] att journalistik handlar om 

verkligheten och vad som är sant. Journalistik är inte fiktion. Medan fiktionen är beroende av 

författaren ska journalistiken handla om verkligheten bortom journalisternas egna åsikter och 

värderingar.

. 

23

De amerikanska medieforskarna Bill Kovach och Tom Rosenstiel är inne på samma spår, de skriver i 

boken The Elements of Journalism att Journalism’s first obligation is to the truth.

  

24

Om journalistikens viktigaste krav är att vara sann, säger sunt förnuft att ett humorprogram som The 

Daily Show inte hyser några förpliktelser mot sanningen.  En ledtråd till hur programmakarna ser på 

sig själva kan man hitta på programmets hemsida thedailyshow.com: Join Jon Stewart and the Best 

F#@king News Team Ever as they bring you the news like you've never seen it before - unburdened by 

objectivity, journalistic integrity or even accuracy.

   

25

Men i denna lilla programförklaring ligger också en del av det som gör The Daily Show journalistiskt 

intressant (utan att programmet för den skull är journalistik). Att man använder orden unburdened 

by objectivity, avlastade/fria från objektivitetskravet, säger en del om hur man ser på sin roll som 

 

                                                           
20 Adam Clymer, tidigare politisk reporter för New York Times, menar i en intervju för foxnews.com den 20/7-
2004 att The Daily Show oftare kritiserar Bush-administrationen än oppositionen.  
21 Citat hämtat från intervju i tidningen The Guardian 1/10 2005. 
22 Strömbäck (2009) s. 139 
23 Strömbäck (2009) s. 139  
24 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007)The Elements of Journalism s. 5 
25 http://www.thedailyshow.com/about 
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”låtsasjournalister”, och det är just detta som mycket av diskussionen kring The Daily Show kommit 

att handla om. Det finns exempelvis de som hävdar att nyhetskanalernas besatthet av objektivitet 

nuförtiden ibland faktiskt hindrar den fulla sanningen från att komma fram. Ed Fouhy, som arbetat 

som reporter, producent och nyhetschef vid olika nyhetskanaler under en lång karriär, förklarar det 

så här i en artikel om The Daily Show i American Journalism Review:  

Sometimes conventional journalism makes it difficult for a journalist to say what he or she really 

thinks about an incident. Sometimes you can cut closer to the bone with another form, another 

creative form, like a novel or a satire on television26

Martin Kaplan, dekan vid Annenberg School for Communication i södra Kalifornien, intervjuas i 

samma artikel och menar att det som en gång kallades objektivitet och sanning ersatts av någonting 

som kallas balans.  

Every issue can be portrayed as a controversy between two opposite sides, and the journalist is fearful 

of saying that one side has it right, and the other side does not. It leaves the reader or viewer in the 

position of having to weigh competing truth claims, often without enough information to decide that 

one side is manifestly right, and the other side is trying to muddy the water with propaganda. 

 

. 

 

Kaplan menar att The Daily Show slår an därför att det avslöjar denna desperata jakt på balans, och 

driver med den: so-called fake news makes fun of that concept of balance. It's not afraid to have a 

bullshit meter and to call people spinners or liars when they deserve it. I think as a consequence some 

viewers find that helpful and refreshing and hilarious. 

 

På så vis blir The Daily Show kanske ännu mer “sant” än de riktiga nyhetsprogrammen i USA. I och 

med att Stewart och hans medarbetare redan från början avsagt sig objektivitetskravet är de fria att 

närma sig sanningen utan omvägar.  

Hypotetiskt sett skulle Stewart kunna skämta om endast en sida i en konflikt, därför att han känner 

att denna förtjänar detta. Eller att ena sidan är lättare att skämta om än den andra. Men om han 

använder korrekta källor och inte förvränger citat och dylikt, förutom då det är uppenbart för 

humoreffekt, blir det då mindre sant? Som Kovach och Rosenstiel menar i The Elements of Journalism 

har de som utövar journalistik en skyldighet att använda sig av sitt personliga samvete27

                                                           
26American Journalism Review, What the Mainstream Media Can Learn From Jon Stewart,  
http://www.ajr.org/article.asp?id=4329 

. Detta är 

någonting som kan saknas i nyhetsmediernas jakt efter balans, medan Stewart och hans 

medarbetare kan anses använda sig av just det när de uttalat förklarar en händelse istället för att 

27 Kovach & Rosenstiel (2007) s. 6 
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bara låta två olika sidor få en minut var för att förmedla olika åsikter.  

 

Med detta sagt, så skulle förmodligen inte The Daily Show klara någon sorts sanningstest utan särskilt 

definierade kriterier. I sin satiriska och ironiska approach till olika ämnen så händer det ofta att Jon 

Stewart först visar eller återger vad någon sagt, för att sedan slänga in ett helt absurt citat som 

självklart inte stämmer överens med vad personen faktiskt sagt. Ett exempel är när Obama pratar om 

sjukvårdsreformen:  

 

Obama (klipp): Even though we still have a few issues to work out, what’s remarkable at this point is 

not how far we have left to go – it’s how far we’ve already come.  

Stewart: For instance we’ve all agreed the bill will be double spaced. We’ve narrowed down the fonts 

to Helvetica, Times New Roman or Zapf Dingbats28

 Detta kan självklart inte kallas för journalistik, och om The Daily Show skulle utge sig för att vara ett 

nyhetsprogram så skulle de heller inte kunna agera på det här viset. Frågan blir då om det är 

uppenbart när Stewart talar sanning och när han bara skämtar. Vad som är vad kan ändå anses vara 

underförstått, och det är svårt att tänka sig att en publik i dagens mediesamhälle har svårt att skilja 

på vad som är sanning och vad som är skämt i The Daily Show.  

 

.  

Sammanfattningsvis så anser vi att även om The Daily Show inte kan sägas vara renodlad journalistik 

så har programmet relevans för ämnet journalistik. Detta i och med att det utmanar och ställer frågor 

kring journalistikens roll, och hur journalister ska förhålla sig till objektivitet, balans och sanning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Från The Daily Show 14 september 2009, http://www.thedailyshow.com/watch/mon-september-14-
2009/apothecary-now 
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6. Metod 

I metodkapitlet går vi igenom materialet vi valt att studera, vilka delar av programmet som vi valt att 

studera samt vilka metoder vi valt att använda oss av. 

 

6.1 Material och urval 

Vi har valt att undersöka 32 stycken The Daily Show-avsnitt från sensommar-höst 2005 med lika 

många från motsvarande period 2009. För att minimera risken av slumpmässighet har vi valt detta 

relativt stora antal avsnitt. Vi skulle gärna ha jämfört hela höstsäsongerna dessa två år, men 

tidsaspekten har gjort att vi valt denna mängd material.   

Valet av år 2009 var självklart då det inte fanns mycket att välja på med Obama som president. Vi 

valde hösten snarare än våren eftersom Obama då fått sitta några månader, så att nymodigheten 

med en ny president inte riskerade att få en övervägande spegling i programinnehållet jämfört med 

2005, då Bush redan varit president i fyra år. Valet att jämföra med år 2005 beror på att det var 

motsvarande politisk period – ett år efter det stora presidentvalet och ett år innan det stora ”mid-

term” kongressvalet. Båda perioder är således ganska neutrala ur en politisk synvinkel.   

 

För att ge en mer rättvis bild av de båda presidenterna när vi jämför dem med varandra så borde vi 

egentligen jämföra avsnitten från hösten 2009 med motsvarande avsnitt 2001. Detta har vi valt att 

inte göra på grund av händelserna den hösten med 11 september-attackerna (The Daily Show låg 

dessutom nere under nästan två veckor efter attentaten, just på grund av desamma). Vi anser att det 

därför är omöjligt att jämföra de två perioderna på ett rättvist sätt, och valde 2005 istället för 2001.  

Totalt har vi alltså en population på 64 avsnitt á cirka 21 minuter, exklusive reklamavbrott. Som vi 

förklarat i bakgrundsavsnittet består The Daily Show av tre segment, och för oss är alla tre av intresse 

för att besvara våra frågeställningar. Segment 1 och 2 är av intresse för att besvara hypotes 1 och 2, 

medan intervjusegmentet (del 3) är av intresse för att besvara hypotes 3. Samtliga delar är dock 

såklart av intresse för att ge svar på den övergripande frågan om programmet har förändrats. Det 

avslutande ”Moment of Zen” har vi valt att inte undersöka då det ofta är helt frikopplat från övrigt 

innehåll, och väldigt kort i tid räknat. Vidare har vi valt bort vissa övergångar, på- och 

avannonseringar, i programmet, som inte kan sägas bidra till programinnehållet. Detta har medfört 

att den totala tiden som analyseras i varje avsnitt varierar något, men vi menar att denna variation är 

av försumbar karaktär.  
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6.2 Metoder vi valt att använda 

Vi har valt att använda oss av dels en kvalitativ innehållsanalys, dels en kvantitativ innehållsanalys av 

The Daily Show. Dessutom har vi valt att kategorisera gästerna i segment 3 av programmet, för att ta 

reda på ifall andelen politiska gäster har förändrats i denna del. Eftersom vi vill ha reda på ifall The 

Daily Shows programinnehåll har förändrats tror vi att vi behöver vi titta på programmet med flera 

mätinstrument. Vi kommer nedan att gå igenom hur vi tänkt använda oss av kvalitativ respektive 

kvantitativ analys, samt vilka delar av programmet vi valt att analysera på vilket sätt.  

 

6.3 Vilka delar av The Daily Show studerades? 

Vi har valt att analysera segment 1 och 2 i varje avsnitt, medan vi utelämnat intervjusegmentet i den 

kvalitativa analysen. Detta har vi gjort för att vi menar att segment 1 och segment 2 är helt och hållet 

The Daily Shows egen produktion. Intervjusegmentet är ett samtal mellan Stewart och en gäst, och 

betydligt friare i sin form. Även om Stewart har förberett frågor, så kan intervjun ta olika vägar 

beroende på gästens egen agenda. Gästen är till stor del medskapande, och därmed blir innehållet i 

detta intervjusegment relativt godtyckligt och vi har gällande intervjudelen valt att istället enbart 

undersöka gästlistorna. 

 

6.4 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen, menar Esaiasson m fl, är användbar när man vill studera 

förekomsten av olika innehållsliga kategorier i ett material29. I det här fallet vill vi alltså jämföra 

innehållet i olika avsnitt av The Daily Show mellan 2005 och 2009. Analysenheten blir då givetvis The 

Daily Show, närmare bestämt de ”nyhetsinslag” som förekommer i de två första segmenten av 

programmet. Vissa variabler har vi haft klara för oss innan, medan andra har kommit fram under 

tiden då vi studerade materialet. Vi har upptäckt att det inte alltid är helt enkelt att definiera 

inslagen, då de kan bestå av flera typer av innehåll. Ett exempel: flera inslag hösten 2005 behandlar 

orkanen Katrina, men inslagen fokuserar på ansvariga politikers tillkortakommanden vad gäller 

räddningsarbete/återuppbyggnad. Här kan man ställa frågan om det handlar om person, dvs 

ansvariga politiker, eller sak, dvs Katrina. Vi har därför valt att använda oss av det Esaiasson m fl 

kallar totaltäckningsprincipen.30

 

 Vi har alltså valt att dela upp svårkodade inslag i två eller flera inslag, 

beroende på vad som finns med i inslaget. Då skulle ovanstående exempel med Katrina föra till två 

inslag, ett om katastrofen och ett om ansvariga politikers tillkortakommanden.  

                                                           
29 Esaiasson m.fl, (2007, Metodpraktikan, s. 223 
30 Esaiasson m.fl, s. 234 
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Huvudsakligen vill vi ta reda på: 

 

Hur långt är inslaget i tid? 

Vi har mätt alla inslag i sekunder, för att kunna säga vad The Daily Show fokuserar sitt 

programinnehåll på.  

 

Vad är det för typ av inslag?  

Som vi nämnde i bakgrundsavsnittet har vi identifierat tre former av inslag: 1. Nyhetsinslag. Dessa 

består nästan uteslutande av att Stewart förklarar en story med hjälp av klipp från olika 

nyhetskanaler, så vi behöver inte undersöka formen på dessa närmare. Här infaller även vissa teman, 

exempelvis rapportering om Irakkriget kallas ofta för ”Mess O’Potamia”. 2. Reportage, som vi valt att 

kalla de filmade inslagen med ”korrespondenter”. 3. Övrigt – här hamnar mer sällsynta inslag som 

inte passar in i de två första kategorierna. Exempelvis temainslag som Back in Black.  

 

Ämnesområde för inslaget?  

Här har vi flera underkategorier, till exempel val/politik, press/media, religion, utrikespolitik etc. 

Under resans gång har vi fått lägga till allt fler kategorier i och med att vi använder oss av 

totaltäckningsprincipen. Vi har också fått lägga till en kategori vi kallar ”allmänt”, då vi inte har 

kunnat identifiera ett typiskt ämne för inslaget. Vi kommer i resultatdelen att ta upp och förklara de 

av kategorierna som kan vara otydliga för läsaren.  

 

Behandlar inslaget sakfrågor eller enskilda personer? 

Då vi vill ta reda på om The Daily Show har gått mot ett mer sakorienterat innehåll vill vi se på om 

inslagen behandlar person eller sak. För att inslaget ska bedömas som person eller sak har vi tittat på 

och vad nyheten i huvudsak handlar om. I vissa tveksamma fall har vi behövt använda oss av 

totaltäckningsprincipen också här. Vi vill också ta reda på vilka personer som inslagen eventuellt 

handlar om, dvs ”nyhetsmakaren”. Vi har valt samma metod som Pew Research Center gjorde i 

Journalism, Satire or just laughs? från 2008, där man definierade inslagets nyhetsmakare som en 

person som upptar minst 50 % av inslagets innehåll. Person-inslagen kan dock fokusera på mer än en 

person, och behöver inte ha en tydlig nyhetsmakare.  

  

Innehåller inslaget kritik eller satir gentemot nyhetsmedia? 

Det ligger i sakens natur att mediesatiren också kommer innefatta en nyhet/händelse, något som 

medierna rapporterat om. Återigen så kan vi i och med att vi använder totaltäckningsprincipen dela 
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upp enskilda inslag i flera och därigenom få fram andelen mediesatir ur det totala 

programmaterialet.   

 

6.5 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att genom kvalitativ innehållsanalys studera mediedelen i materialet från 2005 och 2009, 

för att ta reda på hur mediekritiken ser ut i The Daily Show.   

Esaiasson m fl skriver i Metodpraktikan om när det kan finnas anledning att använda kvalitativ 

innehållsanalys: ett viktigt skäl är att helheten i texten, det centrala som forskaren är ute efter att 

fånga in antas vara något annat än summan av delarna (de detaljerade analysenheterna). I mindre 

mystiska ordalag betyder det att vissa passager i texten anses viktigare än andra.31

 

 Tv-mediet är 

komplext, med flera möjligheter till kommunikation inbakade i ett medium. Därmed blir det viktigt 

att svara på vad som faktiskt sägs i inslagen muntligt såväl som bildligt, vad som berättas i med 

bilder, grafik och text.  

Vi har valt att delvis använda oss en form av kvalitativ innehållsanalys, systematiserande 

innehållsanalys, för att få en överblick av innehållet i The Daily Show. En typ av systematiserande 

analys går ut på att logiskt ordna innehållet i en given medietext. Esaiasson m fl beskriver en sådan 

analys som … att formalisera tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier32.  De föreslår denna typ 

av analys när man vill genomföra argumentationsstudier, eller … ställa samman de retoriska grepp 

som används i syfte att övertyga en publik om att anamma en given ståndpunkt.33

6.6 Studie av The Daily Shows gästlista 

  

Vi kommer att ordna upp några aspekter av nyhetsmedia som behandlas av The Daily Show år 2005 

och jämföra med 2009, och dessutom gå in djupare och jämföra exempel för att kunna säga 

någonting om innehållet och eventuella förändringar.  

 

För att undersöka eventuella förändringar eller tendenser bland gästerna så har vi undersökt 

gästlistorna från 2005 och 2009 med hjälp av samma kategorier som Pew Research Center använde 

sig av i sin undersökning av 2007 års program. Vi tar även hjälp av deras undersökning från 2007 för 

att på så vis få ännu mer data. Vi hade lite tur att de just undersökt 2007 då det året infaller mitt 

emellan de två år vi undersökt och således tydligare kan ge oss en bild av eventuella förändringar och 

om de varit konstanta.  

 
                                                           
31 Esaiasson m.fl., s. 236 
32 Esaiasson m.fl., s. 238 
33 Esaiasson m.fl., s. 238 
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6.7 Gästkategorier 

Politiker/experter med kända åsikter 

I denna kategori sätts amerikanska politiker eller experter som tillhör ett visst parti eller har åsikter 

som är välkända. Underkategorierna är Konservativa respektive Liberala. Detta är menat i 

sammanhanget amerikansk politik, där konservativa är personer med kopplingar till, eller åsikter som 

närmar sig, högern på den politiska skalan. Liberala är de som är närmare vänstern. Republikaner 

anses här vara konservativa och demokrater liberala, om inte annat anges.  

 

Övriga 

Detta är den bredaste kategorin som omfattar journalister, politiska experter (utan känd åsikt), 

utländska politiker eller politiker med ideologier som är svåra att avgränsa, forskare, historiker etc.  

Kändisar/Populärkultur 

Denna kategori omfattar underhållare – musiker, skådespelare, komiker, regissörer (av spelfilmer), 

författare (av skönlitteratur) etc. Även idrottsstjärnor faller in i denna kategori. 

 

I de fall då det inte var känt för oss vilka alla gäster var, så har vi tagit reda på detta genom att leta 

biografisk information på internet. 
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7. Resultat 

Vi kommer nedan att redovisa resultaten av vår studie, med i tur och ordning kvantitativ analys, 

kvalitativ analys och resultat av studien av The Daily Shows gästlista.  

 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vilka ämnesområden behandlas?  

Vi förutsätter att de flesta kategorierna förklarar sig själva (”sport” handlar naturligtvis om sport) 
medan andra kanske ter sig mer diffusa för läsaren. Därför behöver vi förklara några kategorier 
närmare, samt vilka kriterier vi använt för att kategorisera innehållet. De flesta av kategorierna är 
hämtade från Pew Research Centers studie.34

Regering: 

 

Inslag som rör politiska partier, enskilda ämbetsmän, arbete i senaten, kongressen etc. Politiker och 
den politiska processen utan att huvudsakligen handla om de politiska frågorna.  

Val/Politik:  

Handlar om politik och olika politiska sakfrågor snarare än de ämbetsmän och processer som ligger 
bakom.  

USA:s utrikespolitik:  

Här ingår inslag som behandlar USA:s förehavanden utomlands, till exempel i Irak och Afghanistan. 
För att inslaget ska klassas som ”USA:s utrikespolitik” måste inslaget alltså helt och hållet behandla 
USA:s roll i ett annat land.  

Försvar/Militär (inrikes): Ett inslag behandlade USA:s försvars svårigheter att rekrytera militärer till 
krigen i Irak och Afghanistan. Då inslaget helt och hållet fokuserade på själva rekryteringen, 
bestämde vi oss för att skapa en egen kategori för detta.  
 
USA Allmänt: Här hamnar inslag som vi inte anser hör hemma någon annanstans. Exempelvis ett 
inslag om att en ny kock har tillsatts i Vita Huset.  

 

 

 

                                                           
34 PDF av data från Journalism, satire or just laughs?  
http://www.journalism.org/sites/journalism.org/files/TOPLINE.pdf 
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Innehållet 2005 drog åt många håll, med stor spridning av fokusområden. De tre största 

ämnesområdena, ”Regering”, ”USA:s utrikespolitik” och ”Religion” stod för 38 % av innehållet, men 

utöver dessa var det en relativt spridd fördelning av olika ämnen. Under kategorin ”Regering” faller 

en stor del av Bush-administrationens hantering av katastrofen med orkanen Katrina. ”USA:s 

utrikespolitik” handlade till största del om situationen i Irak. Kategorin Naturkatastrofer bestod 

enbart av inslag om orkanerna Katrina och Rita, som bägge inträffade hösten 2005.  

Fig 2: Ämnesområden 2005 
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Här är kategorin ”Press/Media” avsevärt mycket större än 2005 och det ämnesområde som fått mest 

uppmärksamhet totalt.  Kategorin ”Val/politik” var mycket större än år 2005, och bestod till stor del 

av Obamas sjukvårdsreform, som även var den mest återkommande nyhetsstoryn det året. 
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Fig 3: Ämnesområden 2009 
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Hur mycket av innehållet fokuserar på media? 

 

En av våra hypoteser var att innehållet i The Daily Show mer gått mot att satirisera och kritisera de 

traditionella nyhetskanalerna efter maktskiftet. Som vi redan sett så stämmer det att fokus låg 

mycket mer på nyhetsmedia år 2009 än år 2005, och det blir ännu tydligare när man ställer upp dem 

mot varandra.  

 

 

Fig 4: Mediafokus i procent av det totala innehållet 2005 och 2009  

 

 Vi ser att fokus på media var mer än tre gånger så stort år 2009. Nedan visas vilka nyhetskanaler som 

man enskilt fokuserade på 2005 samt 2009, samt inslag där media i stort (Allmän media) ingår.  
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Fig 5: Mediafokus 2005 

 

 

Fig 6: Mediafokus 2009 
 

Tydligt här är att fokus på CNN är ungefär samma som tidigare, men att Fox News fått mycket mer 

uppmärksamhet. Kategorin Allmän media omfattar inslag som handlar om både CNN och Fox, 

MSNBC och/eller annan nyhetsmedia. Det är tydligt att det är på bekostnad av Allmän media som 

Fox News
24%

CNN
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Allmän media
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Mediafokus 2005

Fox News
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CNN
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Fox News har fått mer fokus, och mer tid ägnades åt Fox News under 2009 än vad som ägnades åt 

media överhuvudtaget 2005. Med andra ord har The Daily Show både gått mot att fokusera mer på 

nyhetsmedia än tidigare och mer specifikt på Fox News än tidigare.  

 

Även den totala andelen nyhetsinslag var större år 2009, med något färre filmade inslag.  

 

 

 
Fig 7: Typer av inslag 2005 och 2009 

 

 

Flera återkommande temainslag som vi valt att kategorisera som övrigt fanns med i vår undersökning 

av 2005 jämfört med endast ett år 2009. Även de filmade reportagen har minskat till förmån för 

nyhetsinslagen. 

 

Fokuserar inslagen på person eller sak? 

 

 Sak Person  

2005 74,7% 25,3% 

2009 79,6% 20,4% 

Fig 8: Andel person-/sakinslag 2005 och 2009 
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Här kan man se en viss skillnad, där innehållet har gått mot sakfrågor i något högre grad 2009 än 

2005. Denna är dock så pass liten att den skulle kunna bero på slumpen, och det krävs mer data från 

flera år för att fastställa om det rör sig om någon verklig skillnad. Det mest slående är kanske ändå att 

fokus på sakfrågor är så högt bägge åren, vi hade väntat oss en högre andel fokus på enskilda 

personer, då Baumgartner/Morris slutsatser var att The Daily Show har ett personorienterat innehåll.  

 

Vilka var nyhetsmakare?  

Då man jämför de inslag som handlade om enskilda personer så blir det även tydligt att det 

fokuserades en hel del på George Bush år 2005:   

 

 

 
 
 
 

 

Vi ser också att Obama var den enskilda person det fokuserades mest på år 2009. Fokus på Bush år 

2005 var dock högre än motsvarande på Obama år 2009. Bägge två förekommer även i många fler 

inslag som inte i huvudsak handlar om dem. Vi ser också att enskilda personer återkommer som 

nyhetsmakare något fler gånger i inslag 2005 än 2009. Överhuvudtaget så var det varken 2005 eller 

2009 så att en enskild person skapade nyheterna i någon större utsträckning, utöver den sittande 

presidenten.  

 

 

 

Här kan man identifiera ett par huvudsakliga ämnen som återkommer flera gånger respektive år. 
Orkanen Katrina inträffade i slutet av augusti 2005 och fick stor uppmärksamhet det året. År 2009 är 
det Obamas sjukvårdsreform och finanskrisen som återkommer flest gånger. Elva inslag handlade om 
Irak år 2005, ett ämne som helt saknades år 2009.  

Nyhetsmakare 2005 Antal 
George Bush 15 
Tom Delay 3 
Mike Brown 3 
John Roberts 
 Harriet Miers                                                                                

2 
2 

Nyhetsmakare 2009 Antal 
Barack Obama 10 
Bill Clinton 2 
Muammar Khaddafi  1 
Sonia Sotomayor 1 
Sean Hannity 1 

Fig 9: Nyhetsmakare 2005 & 2009 

Huvudnyheter 2005 Antal 
Orkanen Katrina 13 
Irak 11 
Orkanen Rita 6 
Tom Delay-affären 4 
Pat Robertson/Hugo Chavez-affären 3 

Huvudnyheter 2009 Antal 
Sjukvårdsreformen 8 
Finanskrisen 7 
Afghanistan 3 
Bill Clintons fritagande av journalister I Nordkorea 3 
FN:s klimatmöte i New York 2 

Fig 10: Huvudnyeter 2005 & 2009 (antal inslag) 
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Sammanfattning:   

• Det fokuseras mer på media 2009 än 2005. 

• Det fokuseras mer på Fox News 2009 än 2005.  

• Andelen nyhetsinslag är högre 2009 än 2005, på bekostnad av inslag i kategorierna reportage 
och övrigt.  

• USA:s president är den person som återkommer flest gånger inslagen, och fler inslag 
handlade om George Bush än Barack Obama.  

• Andelen inslag som handlar om sakfrågor var något högre 2009, men skillnaden är 
försumbar. Det intressanta är snarare den höga andelen sakfrågor bägge år. 

• Färre enskilda personer återkom som ämne för storys år 2009 än år 2005.  
 

7.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Som vi sett i den kvantitativa analysen behandlades nyhetsmedierna i mycket högre grad 2009 än 

2005, och vi avser att här gå igenom hur kritiken och satiren gentemot medierna sett ut.  

 

Mediebevakning 2005 

 

Allmänna aspekter av nyhetsmedia i urval, 2005:   

• Hur medierna försöker dramatisera händelser för att göra dem nyhetsvänliga.   

• Brister i nyhetsvärdering (sensationalism, fokus på oväsentligheter/”lätta nyheter”)   

• Högljudda debattprogram på CNN där gästerna skriker i munnen på varandra.  

• Egocentriska journalister som sätter sig själva i fokus istället för att rapportera sakligt. 

• Att Fox News visar instruktionsvideo för terrorister (skrämselpropaganda). 

• Ironi över att medierna faktiskt gör sitt jobb ibland.  

 

Det är som synes ett antal sidor av mediernas arbete som tas upp, och framför allt riktas kritik och 

satir mot vinkling och dramatisering av nyheter. Exempelvis då en rad nyhetskanaler döper en 

flygplanskrasch med lyckad utgång till ”The Miracle by the Highway” (planet träffades av blixten och 

kraschade vid en motorväg, samtliga överlevde). Klipp visas från flera nyhetskanaler, reportrar talar 

om ”an act of God”. Stewart kommenterar klippen:   
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That is bullshit. A miracle, defined in my dictionary, is ‘a marvelous event manifesting a supernatural 

act of god’. To me the only thing that was a ‘miracle’ in this situation was the lightning that hit the 

plane… if anything, God was trying to kill these people.35

Stewart visar sedan genom gester och miner sin totala uppgivenhet inför mediernas försök att 

dramatisera och förstärka nyheten, som om inte kraschen i sig och det lyckade i att alla överlevde var 

nyhet nog.  

.  

En annan sida av samma mynt visades upp i The Daily Show när orkanen Rita nådde USA, och Fox 

News rapportering tydligt överdrev orkanens styrka.  The Daily Show visar klipp på hur Fox reporter 

Sheperd Smith ”kämpar” mot naturens krafter i vad som ser uppenbart iscensatt ut. Det hela slutar 

med att Smith tappar balansen och ramlar ner i ett dike. Stewart kommenterar Smiths fejkade fall: 

He’s a very nice man, he may be fair, but I don’t think he’s very balanced36

Under orkanerna Katrina och Rita fick reportrar på nyhetskanalerna mycket utrymme, och ibland 

stod reportrar på plats i vägen för själva rapporteringen. The Daily Show visade klipp på hur reportrar 

på CNN och Fox News ”deltog” i räddningsarbetet, istället för att rapportera rakt om senaste nytt:  

 (Fox slogan är “fair and 

balanced”).  

Stewart: Since Katrina, a new breed of journalists, like Anderson Cooper (CNN), has upped the ante of 

post-storm involvement, actually participating in rescue missions. CNN, not the most popular of cable 

news-channels, but at the customers service, upstanding37

Klipp visar hur Anderson Cooper försöker hjälpa till i räddningsarbetet, det hela ser väldigt 

halvhjärtat ut.   

.    

Stewart kommenterar bilderna: Cooper barely broke sweat, but there’s still a distracting air of 

selflessness about his behavior  (sarkastiskt). Is there any way of making a story completely about the 

reporter? 

Sedan visas ett klipp från Fox news, där två män hjälps åt att evakuera en gammal dam i rullstol, bär 

ner henne för trapporna i ett raserat hyreshus. Det visar sig att Geraldo Rivera (Fox-reporter) är en av 

de som bär damen, och det är han själv som kommenterar bilderna: I’m at the back end of that wheel 

chair!  

                                                           
35 The Daily Show with Jon Stewart, 4 augusti 2005 http://www.thedailyshow.com/watch/thu-august-4-
2005/miracle-by-the-highway 
36 http://www.thedailyshow.com/watch/mon-september-26-2005/headlines---rita-s-digest 
37 http://www.thedailyshow.com/watch/mon-september-26-2005/cnn-can 
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Kritik mot nyhetsvärdering återkommer i flera inslag, och Stewart tillrättavisar gång på gång 

nyhetskanalerna när han anser att de glömt sitt uppdrag i jakten på tittare. Exempelvis när CNN-

programmet ”The situation room” ägnar ett helt program åt att täcka nyhetsstoryn om ”The BTK-

killer”, en seriemördare som just blivit straffad. Stewart:  The news today is all about now, giving us 

context of our world (ironiskt).  

“The situation room” har gått ut och frågat folk om vad de tycker om gripandet, något som Stewart 

ironiserar kring: It’s important, we really have to know, is this guy bad? His name is Bind Torture and 

Kill (BTK). So now, let’s go out and ask people, how do they feel when he’s been put away? I don’t 

know, perhaps f**king great? 

 

Det fanns också exempel på mer ”gnälliga” inslag, exempelvis när Stewart jämför mediernas snabba 

agerande när orkanen Katrina nådde USA med en överviktig man som plötsligt visar sig kunna springa 

fort. Det sistnämnda tolkar vi som cynism och misstro gentemot medierna, att man ger sig på dem till 

och med när de faktiskt gör sitt jobb. Ett återkommande mönster i inslagen om medierna från 2005 

är att Jon Stewarts uppgivenhet inför mediesituationen i USA, och detta kommer till uttryck såväl i 

ord som i gester och minspel.  

 

Överlag visar inslagen med mediefokus från 2005 framför allt kritik mot ”dålig nivå” på 

nyhetsbevakningen. Det finns inga inslag med direkta sakfel i nyhetsrapportering såsom dålig källkoll 

eller manipulation av fakta (även om Fox inslag om orkanen Ritas styrka med lite god vilja faller in i 

den sistnämnda kategorin). Kritiken uttrycker sig framför allt i satir mot nyhetskanalernas vinkling, 

dramatisering, sensationalism och personifiering. 

 

Mediebevakning 2009  

Det samlade materialet av mediekritik var som vi redan visat tidigare 2009 än 2005, varför flera sidor 

av nyhetsmedias arbete lyfts fram 2009. Nedan har vi radat upp de aspekter som togs upp detta år.  

 

Allmänna aspekter av nyhetsmedia i urval, 2009:  

• Fox News dubbelmoral – saker som är dåliga när demokrater gör dem och bra när 

republikaner gör dem. Exempelvis att demonstrera mot presidenten.  

• Att Fox News skapar nyheter och kontroverser. 

• Att Fox News tar ställning för vissa människor på bekostnad av andra.  

• CNN:s brister i nyhetsvärdering.  
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• Att CNN utan att invända låter politiker komma med statistik och ”fakta” hämtade ur luften.  

• Skrämseljournalistik kring svininfluensan. 

 

Även här är det olika aspekter som tas upp, och vid första anblick så kanske det inte är några kraftiga 

ändringar av stilen jämfört med 2005. Vi tycker oss dock märka att kritiken blivit något mer riktad än 

tidigare (detta är också i linje med den kvantitativa analysen, som visar att inslagen om allmän media 

minskat från 2005, till förmån för inslag om Fox News). Två inslag sticker år 2009 ut från mängden på 

grund av hur långa de är. Ett inslag som handlar om Fox News är över 9 minuter långt, och ett som 

handlar om CNN är över 11 minuter.  

Fox-inslaget38 handlar om deras behandling av demonstranter mot de som protesterar mot Obama 

och sjukvårdsreform gentemot hur de behandlade de som protesterade mot Bush och Irakkriget.  

Stewart visar klipp på hur bland andra Sean Hannity på Fox News säger att de som demonstrerar mot 

sjukvårdsreformen är ”average, great americans” och den konservativa programledaren Bill O’Reilly 

som säger att When we cover the town hall meetings we don’t describe the protesters as ”loons”  

Stewart svarar med: Of course you don’t describe the protesters as ”loons”, what kind of monster 

would describe honest americans voicing their political opinions that way? 

Detta följs snabbt upp med ett klipp från 1 september 2004 där O’Reilly säger …surveys show many 

protesters are simply loons.  

 

Inslaget fortsätter senare att med hjälp av flera gamla klipp visa hur Fox News tidigare haft en mycket 

mindre vänlig inställning mot demonstranter.  

 

Denna typ av inslag, som jämför uttalanden av personer och medier med tidigare uttalanden av dem 

själva, gick även i viss mån att återfinna år 2005. Just detta inslag går dock att relatera till Fox News 

mer eller mindre uttalade konservativa agenda, och Stewart visar hur Fox har förändrats sedan Bush 

var president. Detta var inte heller det enda inslag från 2009 som jämför aktuella Fox-klipp med 

sådana från tiden då Bush var president, och det tyder på att maktskiftet gett Stewart nytt material 

för satir kring nyhetsmedia i allmänhet och Fox News i synnerhet.  

 

Det långa CNN-inslaget från 200939

                                                           
38 The Daily Show with Jon Stewart, 19 augusti 2009, http://www.thedailyshow.com/watch/wed-august-19-
2009/fox-news--the-new-liberals 

 handlade om deras källkritik, eller brist på sådan. Det börjar med 

39 The Daily Show with Jon Stewart, 12 oktober 2009, http://www.thedailyshow.com/watch/mon-october-12-
2009/cnn-leaves-it-there 
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att CNN tar upp en sketch från humorprogrammet Saturday Night Live som skämtar om Obama. CNN 

har här tagit reda på faktafel i sketchen, vilket är det Jon Stewart skämtar om här – att seriös 

nyhetsmedia gör en källkritisk analys av ett rent humorprogram. Stewart fortsätter dock med att 

säga att även om man kan skämta om det så är ju CNN en nyhetsorganisation och källkritik är deras 

jobb – vilket man enligt Stewart kunde märka dagen innan då republikanska senatorn John Kyl 

försökte komma undan med att nämna påhittade summor gällande sjukvårdsreformen för CNN:s 

nyhetsankare John King.  

Klipp visas sedan då senator Kyl nämner astronomiska siffror kring sjukvårdsreformen. John King 

tackar sedan bara senatorn och säger att programmet inte har mer tid.  

Stewart gör sedan två saker: först ifrågasätter han varför en nyhetskanal som sänder 24 timmar om 

dygnet inte har tid, och sedan visar han en ett utdrag från kongressens budgetkontors rapport om 

reformen, där man tydligt ser att senator Kyls siffror inte stämmer. Inslaget fortsätter sedan med 

liknande exempel på samma sak, CNN låter politiker säga sina budskap obehindrat, trots att vad de 

säger inte nödvändigtvis stämmer.  

Något liknande eller i närheten av lika långt inslag om källkritik går inte att hitta i vår undersökning av 

år 2005, och detta tillsammans med tidigare nämnda inslag om Fox News är tydliga exempel på att 

inslagen fokuserar på mer än bara skämt om media – Stewart agerar här som bevakare av media och 

kritiserar journalister när de brister i sin yrkesroll (fast fortfarande med en humoristisk vinkel). The 

Daily Show går här in mycket djupare på media än vad de gjorde någon gång 2005, där medias 

bevakning av enskilda händelser, såsom det tidigare exemplet med flygkraschen, var fokus för det 

mesta av satiren. Vi anser att om man skulle ta bort skämten och lite av Stewarts retorik från de 

långa inslagen om Fox respektive CNN så skulle de lika gärna kunna fungera som avslöjande 

nyhetsreportage i seriös media.  

Sammantaget blir resultatet att 2009 till stor del innehöll ”more of the same” vad gäller mediekritik i 

jämförelse med 2005, men att Stewart och hans medarbetare även visade prov på en djupare och 

mer granskande mediekritik än tidigare.  
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7.3 Gästlistor 

 

År Politiker/Experter med kända åsikter Kändisar/Populärkultur Övriga Totalt 

2005 28 63 66 157 
2007 33 41 57 131 
2009 32 43 83 158 
Fig 11: Antal gäster i de olika kategorierna 
 

 
Fig 12: Andel gäster i de olika kategorierna 

 

Det kanske första som slår en när man tittar närmare på gästlistan är att det var mycket färre gäster 

2007 än övriga år. Detta beror på att facket för skribenter inom amerikansk film, radio och tv 

arrangerade en strejk vid slutet av det året. Således sändes det sista avsnittet av The Daily Show 

redan den första november 2007. 

Vi ser att politiker och folk med kända åsikter åt höger eller vänster faktiskt konstant varit den minsta 

kategorin av gäster under de tre åren, och att det inte skett någon märkvärdig förändring. Andelen 

politiska gäster var dock aningen högre 2007 än övriga år.  

 

År 
 

Politiker/Experter med kända åsikter Konservativa Liberala 

2005 28 13 15 
2007 33 15 18 
2009 32 13 19 
Fig 13: Antal gäster som är politiker och experter med kända åsikter 
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Personer från den liberala sidan av den politiska skalan är samtliga år fler än de konservativa, men 

som vi ser så är skillnaden endast marginell. Vi ser också år 2009 en marginell ökning från tidigare år i 

andelen liberala gäster jämfört med konservativa.  

Vi blev lite förvånade över hur pass få faktiska politiker som var med bland gästerna. Väldigt många 

av de som är med i kategorin övriga är dock politiska journalister och politiska experter, så olika 

politiska frågor är någonting som ständigt diskuteras med gästerna i den kategorin, och det är tydligt 

att dessa är fler år 2009 än tidigare år. Detta är i linje med vår hypotes om att programmet anlitat 

mer politiska gäster, men med det sagt så trodde vi att andelen faktiska politiker även blivit fler, 

vilket alltså inte är fallet. Andelen gäster i den politiska kategorin är dock lite större år 2007 än övriga 

två år. Detta kan bero på att 2007 var året innan ett presidentval och kandidater från bägge två av de 

stora amerikanska partierna ville få medial exponering innan primärvalen där huvudkandidaterna 

väljs.   

Det tydligaste man kan utläsa av gästundersökningen är att allt färre underhållare medverkar som 

gäster, till förmån för journalister, politiska experter och andra som kategoriserats som övriga. . 

Detta överensstämmer med Larris resultat som visar att underhållare fick en allt mindre plats i 

programmet mellan 1999 och 200440

Då vi studerade gästlistorna så lade vi märke till att andelen kvinnliga gäster verkade vara mycket 

mindre än andelen manliga. Detta är inte en del av det vi tänkt undersöka, men nyfikenheten gjorde 

att vi räknade på det också.  

, och den utvecklingen har alltså fortsatt. 

År Män Kvinnor Totalt 

2005 120 35 155 

2007 124 12 136 

2009 123 34 157 

Fig 14: Könsfördelning bland gäster 2005, 2007 och 2009. 

Resultatet visar att endast en dryg femtedel av gästerna var kvinnor år 2005 och 2009, och år 2007 

siffrorna slående: endast tolv kvinnor, mindre än en tiondel av gästerna. 

 

Sammanfattning:  

- Andelen gäster i kategorin underhållare har minskat mellan 2005 och 2009. 

- Andelen övriga – politiska experter, journalister, författare etc. – har ökat.  

- Andelen faktiska politiker har inte förändrats på något större sätt. 

                                                           
40 Larris, Rachel, The Daily Show Effect: Humor, News, Knowledge and Viewers, s. 113 
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- Andelen konservativa gäster minskade lite till förmån för liberala år 2009, men skillnaden är 

inte stor. I övrigt är fördelningen mellan konservativa och liberala gäster relativt jämn. 

- Andelen kvinnliga gäster är väldigt liten. 

 

8. Slutsatser/Diskussion 

Det samlade resultatet från den kvantitativa - och den kvalitativa analysen, samt undersökningen av 

gästerna i The Daily Show, pekar mot att programmet förfinat sitt satirkoncept, och tagit det i en mer 

mediebevakande riktning. Samtidigt som programmet blivit tajtare i sin struktur med mer rak 

”nyhetsuppläsning” och färre ”reportage” så tycks det också dra i mot mer rent politiskt innehåll. 

Andelen underhållare som får vara med som gäster är också färre än tidigare, vilket styrker denna 

tes. För att utge sig för att vara ett humorprogram så fokuserar The Daily Show förvånansvärt mycket 

på sakfrågor hellre än att ta den möjligtvis enklare vägen att skämta om uppenbara observationer 

kring enskilda personer. Det tycks vara så att sakfrågor i sig utgör stommen för innehållet, medan 

personers förhållningssätt och handlande i förhållande till dessa sakfrågor tas upp mer som en 

bieffekt.   

 

Det vi tycker är mest intressant är ändå vad vi hittat kring programmets fokus på medier. För även 

om det kan diskuteras huruvida det The Daily Show gör är journalistik så finns det definitivt element i 

programminnehållet som fyller en journalistisk funktion, och vår studie visar på att programmet är 

mer av en ”watchdog” gentemot medierna än tidigare.  

Den största nyhetskanalen, Fox News, är också den som får störst del av kritik och satir riktat mot sig, 

framför allt för att den så uppenbart har valt sida i det politiska fältet, och att Fox News journalistiska 

arbete visar en skev bild av verkligheten i syfte att få folket att välja ”den rätta” sidan.  

 

Man kan bara spekulera i vad skiftningen i fokus mot mer mediebevakning beror på. Man skulle 

kunna anta att nyhetsflödet de olika åren ligger bakom en så pass dramatisk skillnad, och att 

exempelvis orkanen Katrina gjorde att The Daily Show fokuserade mer på själva nyheterna det året. 

Dock visar Pew Research Centers analys att endast 8,4 procent av programinnehållet år 2007 

handlade om nyhetsmedia. Det är möjligt att den nye presidenten och hans medarbetare helt enkelt 

är mindre ”skämtvänliga” än den tidigare. En annan orsak skulle kunna vara det som många kritiker 

hävdar, att The Daily Show har en politisk agenda och supportar demokraterna.  Av det material vi 

har sett att döma, tycks det dock inte finnas några större begränsningar i vad man kan ta upp i The 

Daily Show. Katrinakatastrofen, som ju var en humanitär katastrof av en karaktär som skulle kunna 
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vara svår att skämta om, var den mest täckta storyn i The Daily Show 2005. Utifrån det studerade 

materialet kan vi inte heller se att demokraterna på något sätt skulle gå fria från Stewart och The 

Daily Shows satir - Obama får också sin släng av sleven, han var största nyhetsmakare 2009. Det finns 

även gott om exempel på där demokraterna är de som blir utsatta för skämt och satir. 

 

Det ökade fokuset på Fox News skulle kunna förklaras i eventuella förändringar hos Fox och inte The 

Daily Show. Vi anser att det är ganska tydligt att Fox News för det mesta är konservativa, och tycks ha 

ändrat sin inställning gentemot makthavarna efter presidentvalet. The Daily Shows ökade fokus på 

Fox skulle alltså kunna vara en mer eller mindre medveten reaktion på eventuella förändringar hos 

Fox snarare än en överlagd attack. Om The Daily Shows bevakning av Fox sker av politiska skäl så är 

det ju märkligt att den ökat nu när makthavarna i Washington är mer liberala än tidigare.  

 

Det är tydligt att frågor som berör dagordningsteorin är någonting som behandlas av The Daily Show. 

Exempelvis då Fox news kritiseras för att spendera oproportionellt mycket tid åt en liten protest mot 

Obama samtidigt som en demonstration för homosexuellas rättigheter får väldigt lite utrymme.41

 

 

Genom att dra det så långt som att räkna minuterna som varje inslag i Fox fick så kritiserar Stewart 

Fox dagordning med siffror som stöd. Daily Show ifrågasätter aktivt vad nyhetskanalerna tycker är de 

viktigaste nyheterna och vilka budskap som förmedlas.  

En sådan kritik är effektiv och stärker bilden av The Daily Show som en mediebevakare som faktiskt 

har en viktig roll i samhället. Om Fox News publik presenteras med en ofantlig mängd material om 

konservativa demonstrationer mot Obama men väldigt lite om demonstrationer för homosexuellas 

rättigheter kan de komma att uppfatta, enligt dagordningsteorin, att konservativas rättigheter är 

viktigare än homosexuellas rättigheter. Utöver detta exempel finns det flera exempel som rör 

mediernas dagordning, både från 2005 och 2009, och det är generellt nyhetsvärdering som 

behandlas mest. Stewart tycks många gånger totalt uppgiven inför det faktum att vissa (i hans ögon 

irrelevanta) nyheter anses vara viktiga för publiken, och man kan relatera detta till 

dagordningsteorin, om sådana nyheter är det som tas upp först blir det också det publiken tycker är 

viktiga.  

Vad kan då ett program som The Daily Show fylla för funktion, mer än att underhålla? Vilka 

konsekvenser får det om ett program som med skärpa och slagfärdighet gång efter annan avslöjar 

inte bara makthavarna, utan också de som är satta att bevaka makthavarna?  

                                                           
41 Från The Daily Show with Jon Stewart, 13 oktober 2009, http://www.thedailyshow.com/watch/tue-october-
13-2009/queer-and-loathing-in-d-c- 
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Vi skrev i inledningen att ”ett ökat fokus på nyhetsmedias misslyckanden skulle kunna betyda att 

debatten kring dess makt och speglingar av verkligheten ökar, att människors cynism gentemot 

nyhetsjournalistik blir allt större eller rentav att nyhetsmedia blir mer noggranna i sin rapportering 

och källkritik.” Vi tror att det kommer an på något så svårfångat som ”kvaliteten” i Stewart och hans 

medarbetares satir. I det material vi tittat på har vi sett prov på både konstruktiv satir, och mer 

uppgiven hållning gentemot de ”hopplösa” medierna. Om The Daily Show kan slipa på sin satir 

ytterligare tror vi att det bara är av godo.  

Och huruvida nyhetsmedia kommer att göra ett bättre jobb i framtiden till följd av The Daily Shows 

bevakning? I fallet med Fox News tycks det inte vara troligt då de har sin agenda klar och dessutom 

är den största nyhetskanalen. CNN däremot, som kämpar i motvind42

Vi hoppas att The Daily Show fortsätter att utveckla sin roll som kvalitetskontrollanter i 

nyhetsfabriken.  

, kan kanske vara mer 

mottagligt för kritik (som vi sett i exemplet med Crossfire som lades ner så är det inte otroligt att tro 

att Jon Stewart kan influera nyhetsmedierna).   

 

9. Förslag till fortsatt forskning   

Vår undersökning har visat att The Daily Show fokuserar mer på Fox News efter maktskiftet. En 

intressant undersökning vore att fokusera på Fox News själva – hur har den stora amerikanska 

nyhetsorganisationen förändrat sedan maktskiftet?  

 

Ett annat intressant resultat av vår undersökning, som vi bara nämnde som hastigast och egentligen 

inte tänkt undersöka, var hur få av gästerna som var kvinnor. Det skulle kanske vara intressant att 

fokusera mer på den frågan – hur stor andel kvinnor har varit gäster totalt sedan The Daily Shows 

start? Hur stor andel kvinnor figurerar i inslagen? Den frågan skulle man så klart kunna bredda, och 

göra en jämförande studie av flera program, och ställa det i relation till exempelvis hur stor andel 

amerikanska politiker som är kvinnor.  

 

 
 

 

 

                                                           
42 ”CNN Fails to Stop Fall in Ratings”, artikel I New York Times 30/3-2010 
http://www.nytimes.com/2010/03/30/business/media/30cnn.html 
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