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Purpose/Aim: The purpose of this research paper was to investigate political bias in The 
Daily Show before the presidential election 2008. 

Material/Method: With a quantitative content analyze based on variables connected with 
theory from investigating bias in news, I am looking at 19 episodes of The Daily Show 
starting one month before the presidential election 2008.  

Main results: The results of this research indicated a liberal bias in The Daily Show favoring 
the Democratic Party. Both parties was made fun of and joked about, but the Republican Party 
and its candidates was a lot more frequently laughed at then its Democratic equivalent. Also 
looking at the issues that came up in the show you can see Republicans getting to talk about 
issues not on their own agenda more frequently than Democrats. 

Keywords: The Daily Show, political bias, presidential election 2008, Republican Party, 
Democratic Party 



 

 

3

 

Sammanfattning 

 

Uppsatsen fokuserar på debatten om politisk partiskhet i USA samt populäriteten av så 
kallade late night comedy shows, främst The Daily Show. Med teori hämtad mestadels från 
forskning om partiskhet i nyheter är syftet att undersöka om The Daily Show var partisk i sin 
framställning av de två stora politiska partierna och dess kandidater inför presidentvalet 2008 
i USA. Materialet som användes var 19 avsnitt från programmet med början en månad innan 
valet fram till sista programmet innan valdagen. Dessa undersöktes med hjälp av en 
kvantitativ innehållsanalys som metod där variablerna skulle undersöka hur ofta det 
skämtades om partierna, vem det skämtas om i partierna och vilka sakfrågor som dök upp i 
relation till det olika partierna. Resultatet visar på en partiskhet i The Daily Show där 
republikanerna i mycket större utsträckning missgynnas än demokraterna. Detta genom att det 
skämtas mycket oftare om republikaner samt att de ofta ställs i relation till sakfrågor som inte 
finns med på deras egna agenda. Slutsatsen blir därför att The Daily Show är partisk men som 
jag resonerar kring i min slutsats behöver detta inte bara bero på att programskaparna stödjer 
det demokratiska partiet och vill se dem lyckas i valet. Utan jag menar att en stor förklaring 
förmodligen kan vara att det blir vanligare att program i USA nischar in sig efter olika 
politiska ideologier för att locka till sig vissa målgrupper och få en mer lojal publik. 
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1 Inledning 
 

Slår du på kanal 9, tv400 eller någon annan mindre kanal en vardagskväll är det inte helt 
omöjligt att du hamnar mitt i en amerikansk late night comedy show. Dessa program som, 
The Jay Leno Show, David Letterman och The Daily Show är några exempel på program från 
USA som i princip går ut på att en programledare skämtar om aktuella händelser och får 
besök av mer eller mindre kända gäster. Dessa program är väldigt populära i USA och drar 
miljoner tittare varje kväll. Det är även en ingång för människor i andra delar av världen som 
vill ta del av vad som händer i landet och få händelserna presenterade ur andra perspektiv än 
exempelvis de som de svenska medierna erbjuder här i Sverige. 

Programmen använder sig av det som rapporterats i nyheter för att kommentera och skämta 
om olika händelser, runt dessa nyhetsmedier cirkulerar även ständigt en debatt om partiskhet. 
Det tydligaste exemplet är det om FOX News, som startades enligt sin grundare för att möta 
behovet från den konservativa valkretsen i ett annars så liberalt medialandskap, där 
ordföranden för det demokratiska partiet uttalat sig om att han anser FOX News vara 
propaganda för det republikanska partiet och därför vägrat kommentera om kanalen.1 Dock 
pekar studier på att nyhetsmedia i USA, i förhållande till historiens gång, inte alls är särskilt 
partiskt och att tankar om objektivitet som cirkulerat sen andra världskriget snarare är en 
avvikelse från normen för hur media rapporterar om olika händelser.2  

Simon Sheppard skriver i sin avhandling om partiskhet i amerikansk media att den 
explosionsartade utvecklingen av nya tekniker för kommunikation gör att individen väljer sina 
nyhetskällor själv utefter vad som passar de egna personliga åsikterna. Han menar vidare att 
genom detta har den amerikanska konsumenten tagit till sig synen på att det man håller med 
om i media är objektivt och det man inte håller med om är partiskt.3 

Hur är då synen på dessa late-night comedy shows? Henry Jenkins, som tittade på 
bevakningen av valet i USA 2004 menar att populärkulturen med det ovan nämnda 
programmen i spetsen, gång på gång serverade bättre information än nyheterna.4 Hur förhåller 
sig då dessa program till diskussioner om partiskhet? Om det som i vissa fall till och med tar 
på sig nyhetsmedias roll att utbilda och informera befolkningen, hur ska man veta om 
informationen som presenteras där är opartisk? The Daily Show är ett program som hamnat i 
hetluften för denna debatt och som ofta påstås ha ett liberalt bias. 5 Men finns denna partiskhet 

                                                 
1 Sheppard, Simon sidan 426-427 

2 Sheppard, Simon sidan 6 

3 Sheppard, Simon sidan 9 

4 Jenkins, Henry sidan 22 

5 Coe, Kevin sidan 205 
 



 

 

7

i programmet? Majoriteten av de artiklar och undersökningar jag tagit del av fokuserar knappt 
på innehållet utan på folks åsikter om programmet. Är det så att The Daily Show är partiskt 
eller är det bara så att människor anser det vara partiskt eftersom de inte alltid bekräftar deras 
egna värderingar? Hur ska man veta? Det är detta som denna uppsats kommer att handla om, 
jag vill genom en kvantitativ analys ta reda på om det finns partiskhet i The Daily Show och i 
så fall hur det ser ut för att kunna ställa mig den korta men nog så komplicerade frågan, varför 
är det såhär? 

I vissa delar i uppsatsen kan det dyka upp engelska definitoner som bias och late night 
comedy. Med bias menar jag helt enkelt partiskthet, där innehållet i programmet återspelar en 
part mer fördelaktigt än en annan. Med late night comedy syftar jag till 
underhållningsprogram i USA som dagligen sänds på kvällarna och går ut på att skämta om 
aktuella händelser, exempel på dessa är som ovan nämnt just The Daily Show, The Jay Leno 
Show och David Letterman. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer politiskt partiskhet i 
framställningen av de två ledande partierna USA inför presidentvalet 2008 i ett late-night 
comedy program (The Daily Show). Syftet kommer uppnås genom en kvantitativ 
innehållsanalys av programmet där variablerna tillsammans svarar på följande frågor: 

Hur gynnas och missgynnas de politiska partierna i The Daily Show inför valet 2008? 

Förekommer partiskhet i programmet och hur ser det i så fall ut? 

Utöver detta så kommer jag sen i slutsatsen ställa mig frågan varför partiskhet i The Daily 
Show är intressant att undersöka samt försöka resonera kring varför det ser ut på detta sätt. 

1.3 Disposition 
Inledningen av varje större avsnitt inleds med en kort disposition över vad som kommer tas 
upp i den specifika delen samt vad jag ämnar uppnå med det som presenteras i avsnittet. Värt 
att nämna kan vara att bakgrundsavsnittets delar om de politiska partierna som följer efter 
detta kommer att användas tillsammans med teorin för att lägga grund åt undersökningen. 
Dock valde jag ändå att lägga hela avsnittet i inledningen istället för teoriavsnittet, då jag 
ansåg att det passade bättre här. 
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2 Bakgrund 
 

Bakgrundskapitlet inleds med en kortare sammanfattning av hur utvecklingen kring synen på 
partiskhet i nyhetsmedia gått på senare tid, detta följs av lite bakgrundsfakta till The Daily 
Show. Efter detta kommer både det demokratiska och det republikanska partiet presenteras, 
deras sakfrågor och generalla ståndpunkter kommer presenteras utifrån den fakta som finns att 
tillgå på respektive partis hemsida. Sakfrågor som var gemensama för de båda partierna har 
fått störst utrymme i texten för att lättare kunna skilja partierna åt, sakfrågor som bara fanns 
hos det ena partiet har sammanfattats kort i slutet av varje del. Detta för att kunna ge en bild 
av hur dessa partier vill framställa sig så att det går att jämföra med hur de faktiskt framställs i 
The Daily Show. Får de olika partierna en chans att förmedla sitt budskap, fokuserar man mer 
på ett partis åsikter än ett annats är bland annat saker som jag kommer leta efter i min 
undersökning. 

2.1 Partiskhet i nyhetsmedia och dess utveckling 
Partiskhet har funnits i amerikansk nyhetspress sedan 1700-talet då olika partier stöttade 
grundandet av olika tidningar mot att de talade väl om partiet i sin tidning. Men det är 
utvecklingen de senaste årtiondena som är intressanta för denna uppsats. 

I mitten på 1970-talet ökade antalet studier omkring partiskhet i media som använde mer eller 
mindre vetenskapliga modeller, ofta anpassade för att visa på resultat som bekräftade ett 
synsätt eller ett annat.6 Media började anklagas för att ha en liberal agenda, att man i sin 
rapportering framställde det demokratiska partiet som bättre än det republikanska. Simon 
Sheppard ställer sig frågande till dessa anklagelser dock, med exempel som att demokraten 
Jimmy Carter fick utstå massiv kritik från media under sin period som president i slutet på 
1970-talet och när Ted Kennedy annonserade att han kandiderade till att bli demokraternas 
presidentkandidat inför valet 1980 fick även han utstå massiv kritik från media som inte la sig 
förrän efter han förlorat premiärvalen.7 

Enligt Sheppard så hade de konservativa i USA på 1990-talet anammat synen om att allt som 
inte gick deras väg inte berodde på det amerikanska folkets vilja utan att det måste vara en 
konspiration av en liberal mediakår, som då ska ha fått Bill Clinton vald och så vidare.8 1996 
startade Ruperth Murdoch Foxs News Channel, en 24timmars nyhetskanal vars uppgift var att 
skapa balans i nyhetsutbudet i USA som han menade hade ett liberalt bias9, det vill säga att 
han startade en nyhetskanal som skulle framhäva konservativa värderingar och stötta det 

                                                 
6 Sheppard,  Simon sidan 421 

7 Sheppard, Simon sidan 422-423 

8 Sheppard, Simon sidan 424 

9 Sheppard, Simon sidan 426 
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republikanska partiet. Ruperth Murdoch själv äger tidningar och TV-kanaler över hela världen 
och 2003 argumenterade alla hans 175 publikationer för invasionen av Irak.10 

Den amerikanska nyhetsrapporteringen har sedan urminnes tider kantats av en påstådd 
partiskhet för olika politiska ideologier och partier. Attityden i USA är inte att man ställer sig 
frågande till om det finns partiskhet i media, utan vem media stöttar. 

2.2 The Daily Show 
The Daily Show startades 1996 och sänds måndag till torsdag på kvällen. Programledaren i 
The Daily Show hette fram till 1999 Craig Kilborn, därefter tog Jon Stewart över och han 
leder programmet än idag. The Daily Show har ungefär 1,5 miljoner tittare11 varje kväll och 
beskrivs på programmets hemsida som ”… an Emmy and Peabody Award-winning program 
that takes a reality-based look at news, trends, pop culture, current events, politics, sports 
and entertainment with an alternative point of view.”12 The Daily Show presenterar som de 
själva kallar det, nyheter på ett lite annorlunda sätt, utan bördor som objektivitet, journalistisk 
integritet eller till och med krav på att vara helt korrekt. 

Programmet inleds med en längre monolog av programledaren där man visar klipp och 
kommenterar händelser under dagen, ofta bilder från andra nyhetskanalers olika sändningar. 
Detta kompleteras ofta av en kontakt med någon av programmets olika korrespondenter som 
rapporterar ”på plats”. I programmets sista del görs alltid en intervju med en person som kan 
vara allt ifrån en politiker eller författare till en känd skådespelare.  

Programmet har fått stor uppmärksamhet i och med de senaste presidentvalen (2004 och 
2008) där man inför valen rapporterade från både republikanska och demokratiska konventen 
samt avslutade med en direktsänd valvaka. Uppmärksamheten kring valbevakningen har gjort 
The Daily Show föremål för en mängd studier om hur människor kan påverkas och lära av att 
titta på late-night comedy. 

2.3 Republikanska partiet 
Det republikanska partiet startades av människor som var emot slaveriet i 1850-talets USA. 
1856 blev det ett nationellt parti när de för första gången hade en nominerad kandidat i ett 
presidentval. När Abraham Lincoln senare blev vald till president 1860 så blev det 
republikanska partiet etablerat som ett stort och ledande parti inom amerikansk politik.13 Den 
senaste republikanen att bli president var George Bush Jr (2000-2008), så under tiden för min 
undersökning styrde republikaner Vita Huset i landet. Den republikanska kandidaten inför 
valet 2008 (tiden som min undersökning fokuserar sig på) var John McCain. 

                                                 
10 Sheppard, Simon sidan 426 

11 http://nymag.com/daily/entertainment/2008/01/stewarts_ratings_down_15_colbe.html 

12 http://www.thedailyshow.com/about 

13 http://www.gop.com/index.php/learn/who_we_are/ 
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Vad gäller sjukvården så pratar det republikanska partiet om ”common-sense health care 
reforms” som ska sänka kostnader, bevara kvalitén, stoppa missbruket av stämningar och 
upprätthålla den sjukvård som alla amerikaner förtjänar. Detta ska uppnås genom att motsätta 
sig former av statligt styrd sjukvård, som inte skyddar relationen mellan läkare och patient, 
inte skapar konkurrens, som sänker kvalitén i sjukvården och inte ger människor 
valmöjligheter.14 

Republikanernas syn på ekomoni handlar om att sätta tron till kraften och möjligheterna som 
USAs fria marknad skapar. Det är viktigt med en rimlig reglering för handeln som skapar 
förtroende för ekonomin bland konsumenter, entreprenörer och företag. De är emot politik 
som ger regeringen makt över industrier där de själva kan välja vinnare och förlorare på 
marknaden.15 

Det nationella försvaret är lika viktigt idag som tidigare under det kalla kriget för 
republikaner, fred genom styrka baserat på frihet och viljan att försvara den. Idag innebär 
detta att försvara sitt egna land och vara aktiv i att bekämpa global terrorism, att ha ett starkt 
försvar inför uppkommande hot med kärnvapen, ett starkt misilförsvar för USA och dess 
allierade samt en effektiv underrättelsetjänst. Det är viktigt att investera och utveckla 
militären så att den ständigt är modern och redo för varierande prövningar i framtiden. USA 
ska även jobba aktivt för att förbättra sina internationella relationer och att delta i olika 
internationella organisationer som jobbar för fred och välstånd, samtidigt är det viktigt att 
dessa organisationer inte blir ett substitut för ett starkt amerikanskt ledarskap eller förhindrar 
USA från att försvara sina nationella intressen.16 

Republikaner tror på självständighet vad gäller energin, man stöjder en politik som 
uppmuntrar till energiproduktion på många olika sätt. Man är emot en lagstifning där aktörer 
får en gräns för max tillåtet utsläpp och får handla med andra aktörer om deras rättigheter om 
aktören vill öka utsläppen. Detta menar man leder till att man måste införa en energiskatt på 
familjer och småföretag som minskar jobbtillfällen och ökar försäljningspriser.17 

Sakfrågor som inte direkt tas upp på den demokratiska sidan men som finns hos 
republikanerna är ett fokus på utbildningen där det är viktigt att föräldrar har möjlighet att 
välja vilken skola deras barn ska gå så att de kan nå sin fulla potential. En annan punkt är 
rättssystemet där man menar att det är viktigt att domare och domstolar baserar sina beslut på 
lagen och den amerikanska konstitutionen och ingenting annat.18 

                                                 
14 http://www.gop.com/index.php/learn/issues/ 

15 http://www.gop.com/index.php/learn/issues/ 

16 http://www.gop.com/index.php/learn/issues/ 

17 http://www.gop.com/index.php/learn/issues/ 

18 http://www.gop.com/index.php/learn/issues/ 
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2.4 Demokratiska partiet 
Det demokratiska partiet grundades år 1792 av Thomas Jefferson som en grupp i kongressen 
vars uppgift var att slåss för individers rättigheter och mot det elitiska Federalist pariet. Partiet 
tog namnet Democratic-Republikan Party 1798 och år 1800 valdes Jefferson som den första 
demokratiska presidenten i USA.19 Den nuvarande presidenten Barack Obama (2009-…) var 
demokraternas kandidat för presidentposten under tiden för min undersökning. 

När demokrater pratar om sjukvård så inleds avsnittet med ”Healthcare for all” och en text 
som säger att alla amerikaner vet att en god sjukvård är grundstenen för individuella 
prestationer och ekonomiska framgångar. Det viktigaste är att sjukvården täckar alla, för att 
motverka att folk inte ska ha råd med sjukvård för att de inte är försäkrade, det skulle sätta ett 
stop för försäkringsdiskriminering, skapa välstånd och uppnå besparningar genom 
konkurrens, valmöjligheter, innovationer och högre kvalité på vården. Utöver detta så är det 
också viktigt att en sjukvårdsreform stimulerar forskning för att garantera att alla amerikaner 
har tillgång till forskningsbaserad och kostnadseffektiv sjukvård. Forskningen måste också 
vara baserad på vetenskap och inte ideologier.20 

Vad gäller ekonomi så fokuserar demokrater mycket på individen, man ska eliminera kryphål 
i lagarna som företag utnyttjar, för att då spara pengar till att minska skatterna för 
medelklassen. Man vill jobba för att motverka att människor förlorar sina hem, man vill införa 
lagar som garanterar säkra och rättvisa lån och ser till att husägare har tillgång till rätt och 
fullständig information om sina lånmöjligheter.21 

Demokrater vill satsa på försvaret, de menar att hoten vi står inför idag är precis lika verkliga 
som tidigare om än mer komplexa. Man pratar om hot från terrorister, svaga stater som inte 
kan kontrollera landet, hoten som kommer med ett beroende av olja som försörjer extremister 
samt hoten från en allt varmare planet som skapar nya sjukdomar och naturkatastrofer. Man 
kommer attackera dessa problem rakt på, samtidigt som man jobbar med sina allierade och 
jobbar på att återställa landets position i världen. Detta genom en smart strategi baserat på 
principer. En strategi som kommer att avsluta kriget i Irak och som erkänner att USA har 
intressen även i andra delar av världen och som ska kunna hantera de nya krafterna som Kina 
och ett enat Europa, samt hantera den ökade klyftan mellan rik och fattig och nya teknologier 
som förändrar hur vi transporterar människor och pengar samt kommunicerar.22 

När demokrater pratar om energi pratar man om en växande hotbild mot ett beroende av olja, 
att jobben detta århundrande kommer skapas i att utveckla nya energilösningar, frågan är bara 
om dessa jobb kommer skapas i USA eller i någon annan del av världen. Därför är det viktigt 

                                                 
19 http://www.democrats.org/a/party/history.html 

20 http://www.democrats.org/a/national/american_dream/affordable_health_care/ 

21 http://www.democrats.org/a/national/american_dream/economy/ 

22 http://www.democrats.org/a/national/american_leadership/national_security/ 
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att det finns en lagstiftning som uppmuntrar inhemsk produktion av ren och förnybar energi. 
Man vill bryta beroendet av utländsk olja samt fokusera på att få ner priset på bensin för 
amerikaner. Man vill skapa en grön sektor som kommer skapa miljoner jobb och hjälpa till i 
övergången till en ren industri utan utsläpp. De vill jobba med att minska energiförbrukningen 
på bilar och uppmuntra produktionen av bilar att ske inom landet. Demokraterna har också 
satt upp ett mål som innebär att minst 25 procent av energin i landet ska produceras från 
förnybarakällor år 2025.23 

Sakfrågor hos demokraterna som inte går att finna på republikanernas hemsida var ett fokus 
på äldrevården24 där man vill säkerställa att alla får chansen till en god pension och ge 
skattelättnader åt pensionärer. De pratar även om vikten av en öppen regering25 som försäkrar 
att de folkvalda agerar etiskt, man vill försöka återställa förtroendet för staten på alla nivåer. 
Man vill också satsa pengar på ökad forskning26 där man bland annat vill prioritera 
utbildningar i forskning, ingenjörskap, matematik och teknik. Demokrater vill även öppna för 
forskning med stamceller som man menar kan rädda liv. En annan viktig fråga är den om 
miljön27 som de idag menar har vuxit till att bli en nationell säkerhetskris, där det mest 
aktuella hotet kommer från användandet av olja, men att man även måste beakta långsiktiga 
hot som klimatförändringar. USA har alltid varit ett land byggt på invandring28, så inleder  
demokraterna sitt avsnitt där man anser att den nuvarande regleringen kring området inte 
fungerar och att en invandringsreform måste ske för att få bukt med den illegala invandringen. 
Samtidigt måste man även göra det lättare att få vistas och jobba i USA och ge de som 
befinner sig illegalt i landet just nu men uppför sig en chans att bli medborgare, betala skatt 
och lära sig engelska. Ett annat område man vill fokusera på är mänskliga rättigheter29 inom 
landet, där man aktivt vill jobba för att motverka diskriminering på grund av kön, sexuell 
läggning, ursprung, religion, ålder eller olika handikapp i hela landet.

                                                 
23 http://www.democrats.org/a/national/american_dream/economy/energy/ 

24 http://www.democrats.org/a/national/american_dream/secure_retirement/ 

25 http://www.democrats.org/a/national/american_democracy/honest_government/ 

26 http://www.democrats.org/a/national/american_dream/investing_in_competitiveness/science_and_technology/ 

27 http://www.democrats.org/a/national/american_leadership/clean_environment/ 

28 http://www.democrats.org/a/national/american_community/immigration/ 

29 http://www.democrats.org/a/national/american_democracy/civil_rights/ 
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3 Teori 
 

Det här kapitlet kommer att presentera teori samt tidigare forskning som bidrar till att ge en 
klarare bild av forskningsområdet, detta har sedan delats upp i tre delar. Först kommer jag 
presentera hur The Daily Show är med och påverkar synen på vad som egentligen är nyheter 
och visa på att programmet har vuxit till att spela en viktig roll inom politisk kommunikation i 
USA. Del två kommer handla om partiskhet i nyhetsmedier och synsätt samt begrepp rörande 
partiskhet kommer presenteras. Anledningen till att min teori har sin utgångspunkt i forskning 
rörande partiskhet i nyhetsmedier är trots att The Daily Show är ett humorprogram, så är 
programmet utformat som ett nyhetsprogram. Med en programledare som framför information 
och visar inslag samt gäster som kommer in och ger sina åsikter om olika händelser och så 
vidare. Utifrån det så ansåg jag det mer lämpligt att använda mig av modeller som fokuserar 
på partiskhet i nyheter annat än exempelvis modeller för partiskhet i filmer och underhållning.   
Den sista delen kommer att ha sin utgångspunkt i Kent Asps rapport om Rättvisa 
Nyhetsmedier där han presenterar modeller för att mäta partiskhet i nyhetsmedier inför valet 
2006 här i Sverige som jag kommer använda mig av i min analys senare. 

3.1 The Dailys Shows påverkan på den politiska kommunikationen 
I en undersökning som gjordes i USA 2004 svarade 21 procent av respondenterna under 30 år 
att de till stor del fick sin information om valkampanjerna från late-night comedy program 
som Jay Leno Show eller The Daily Show, en ökning från 9 procent år 2000, samtidigt så 
hade andelen som uppgav att de fick samma information från nyhetssändningar minskat.30 
Under primärvalen samma år svarade även en av fyra amerikaner att de regelbundet lärde sig 
något från politiska komediprogram.31 

Detta skapade en debatt där missnöjet över traditionell nyhetsmedia var stort och alternativa 
informationskällor som The Daily Show hamnade i centrum då de erbjöd större bevakning av 
de Republikanska och Demokratiska nationella konventen än ABC, CBS och NBC 
tillsammans. Jenkins menar att nyhetsmedia var på väg att gå ifrån historiska ansvar om att 
förmedla den politiska kommunikationen ut till allmänheten och att populärkulturen tog detta 
ansvar på större allvar.32 En undersökning som presenteras i Jenkins bok från Annenberg 
Public Policy Center at the University of Pennsylvania visar på att människor som tittar på 
The Daily Show  besitter högre kunskap om valkampanjerna 2004 än människor som tittar på 
nyheter då även en rad andra faktorer tagits hänsyn till, som till exempel kön, ålder, hur aktivt 
man följer politik, vilket parti man identifierar sig med och så vidare.33 Feldman och Young 
presenterar även i sin artikel en undersökning som pekar på att exponering av late-night 

                                                 
30 Jenkins, Henry sidan 224 

31 Cao, Xiaoxia, & Brewer, Paul R sidan 96 

32 Jenkins, Henry sidan 225 

33 Jenkins, Henry sidan 225 
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comedy program kan associeras med högre nivåer av uppmärksamhet för traditionella nyheter 
än människor som ej tittar på late-night comedy program. Detta menar Feldman och Young 
pekar på en ingångseffekt som late-night comedy program har för traditionella nyheter.34 
Utöver detta så kan man även se att skämt i The Daily Show på olika kandidaters bekostnad 
kan leda till att publiken betraktar kandidaterna mera negativt. Utefter dessa resultat så har 
vissa argumenterat för att politisk komedi kan tillhandahålla tittarna med politisk information 
och hjälpa dem att förstå den politiska världen, programmen har alltså stora möjligheter till att 
utbilda och påverka sin publik.35 

Jenkins berättar om när Jon Stewart år 2004 besökte CNN´s debattprogram Crossfire i 
samband med lanseringen av hans då nya bok. Stewart hamnade i en het diskussion med 
programledarna där han anklagade programmet för att korrumpera den politiska processen 
genom partiskt gnäll. Stewart menar vidare att programmet har ett ansvar emot allmänheten 
och att man har misslyckats fullständigt med att ge en rättvis bild av politiken, att man istället 
bara hjälper olika politiker och företag. Klippet finns att se på youtube36 och har i efterhand 
haft stor spridning över internet (till exempel hade klippet jag tog del av cirka 2,5 miljoner 
tittare och var ett av flera klipp om när Jon Stewart gästade Crossfire). Jenkins menar att detta 
representerade den mest visuella illustrationen över den ökande allmäna oron över sättet som 
mediakoncentration förvanskar allmänhetens tillgång till viktig information.37 

Jenkins pratar i sin bok om journalisten Jon Katz, som i tidningen Rolling Stone skrev en 
artikel där han argumenterade för att en växande andel av unga människor kände att 
underhållningsmedier reflekterade deras perspektiv på händelser bättre än traditionell 
journalistik, vilket han menade var positivt då han fruktade att traditionella nyhetssändningar 
mer och mer styrdes av olika organisationer och företags intressen.38 

Jenkins använder ett begrepp för att förklara skillnaden mellan hur man uppfattar nyheter och 
underhållning lånat från John Hartley, nämligen ”regimes of truth” som påverkar vilken 
information som presenteras och hur den tolkas i olika program.39 Uppfattningen vi har om 
nyheter försäkrar oss om att vi blivit presenterad all information vi behöver för att förstå 
världen och att informationen har presenterats på ett rättvist och balanserat sätt. Men där 
underhållningsprogram inbjuder åskådaren till att vara skeptisk eftersom balansen mellan 
dessa ”regimes of truth” är flytande. Exempelvis så påstår aldrig The Daily Show att de 
erbjuder en objektiv eller total bild av världen utan utmanar tittarna att leta efter tecken på 

                                                 
34 Feldman, L., & Young, D. G. sidan 416 

35 Cao, Xiaoxia sidan 45 

36 http://www.youtube.com/watch?v=aFQFB5YpDZE 

37 Jenkins, Henry sidan 225 

38 Jenkins, Henry sidan 224 

39 Jenkins, Henry sidan 227 
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sånt som inte stämmer och skojar med uppfattningar om traditionell journalistik och företags 
kontroll över media.40 

Producenter av underhållningsprogram brukar i regel förneka alla intentioner om att försöka 
påverka politiskt, dock visar studier på att det faktiskt gör en skillnad. Den typ av 
underhållningsprogram som fått störst uppmärksamhet är late-night comedy shows. Program 
som The Daily Show, The Jay Leno Show, David Letterman har varit fokus för forskare kring 
politisk kommunikation. Studier under valperioder visar att dessa program kan påverka 
tittarnas syn på kandidaterna, andra menar att man kan se effekter i större skala som på 
förtroendet till politik.41 

The Daily Show och andra liknande underhållningsprogram i USA kallas ibland ”soft news”. 
De serverar tunga och svåra politiska frågor i lätta och roliga former som tros hjälpa den 
mindre politiskt intresserade som i vanliga fall inte skulle vända sig till traditionella nyheter 
för att förstå politiska processer. ”Soft news” kan alltså uppmärksamma frågor hos de delar av 
befolkningen som saknar motivation att lära sig och engagera sig i politik, men dessa program 
ses inte som ett komplement till nyheter utan snarare som en förstärkning av dessa. 42 

En innehållsanalys från 2004 mellan de ovan nämna late-night comedy shows visar att Jon 
Stewart i The Daily Show i större utsträckning nämner politiska frågor än Jay Leno och David 
Letterman och var även mindre trolig att håna personliga drag hos Kerry och Bush 
(demokratiska/republikanske kandidaten till presidentvalet 2004). 43 Rubrikerna i The Daily 
Show jämfördes med monologerna hos Jay Leno och David Letterman där det visade sig att i 
The Daily Show var 33 procent av skämten om politiska sakfrågor och 24 respektive 21 
procent för Jay Leno och David Letterman.44 

Det pekar på att The Daily Show är mera sakfrågeorienterat än de andra late-night comedy 
programmen och sägs beskrivas bättre som en alternativ form av journalistik än ”fake news” 
eller bara ren underhållning. Studier från 2004 som jämför The Daily Show med 
nyhetssändningar visar att inslagen i The Daily Show som gör parodi på traditionella nyheter, 
levererar en likvärdig mängd information om politiska sakfrågor och de olika kandidaternas 
kvalifikationer, som de nyheter han gör satir av i programmet. Inslag angående det stundande 
valet var i genomsnitt längre i The Daily Show än liknande inslag under nyhetssändningar.45 

 

                                                 
40 Jenkins, Henry sidan 227 

41Feldman, L., & Young, D. G. sidan 402 

42 Xnos, M. A., & Becker, A. B. sidan 320 

43 Feldman, L., & Young, D. G. sidan 405 

44 Cao, Xiaoxia sidan 45 

45 Feldman, L., & Young, D. G. sidan 405 
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3.2 Politisk partiskhet 
Under de senaste åren har man kunnat urskilja två trender i utvecklingen av nyheter på kabel-
TV i USA. Den första är att nyhetsnätverk och program i större utsträckning börjat definiera 
sig efter speciella politiska perspektiv. I fronten ser vi Fox News som enligt sina skapare 
började som ett svar på de liberala medierna i USA. Man börjar alltså med en partisk 
utgångspunkt och har svängt bort ifrån normen av objektivitet som karaktäriserat nyheter i 
årtionden. Trenden mot mera partiskhet i nyhetsmedia går parallellt med en annan trend där 
”soft news” program mer och mer sticker ut och tar plats. 46  

En undersökning om amerikanernas uppfattning om nyhetsnätverk visar på att 55 procent 
tycker att nyhetsmedia är politiskt partiska, en ökning med 10 procent på 20 år. Men 
individens egna politiska åsikter påverkar också hur den ser på nyheterna, 2007 svarade 84 
procent av demokrater att de tyckte positivt om TV nyheter, endast 56 procent av alla 
republikaner tyckte likadant. Nästan tre gånger så många republikaner (63%) än demokrater 
(23%) tyckte även att nyhetsmedia var för kritisk mot USA.47 

Generellt sett är journalister överens om att partiskhet är ett etiskt problem som påverkar 
trovärdigheten. Koder för etik inom medieindustrin samt intressegrupper varnar för att 
partiskhet är skadligt, dock finns ingen heltäckande policy inom journalistkåren för att 
undvika partiskhet.48  

I artikeln Partisan Balance and Bias in Network… presenteras två typer av partiskhet, den 
första typen kallas strukturell partiskhet49 och skapas av nyhetsorganisationernas resurser, 
arbetsrutiner samt interaktionen med andra institutioner som har en påverkan på hur nyheterna 
insamlas och skapas. Ett exempel ges på mediaorganisationer med begränsade resurser som 
måste förlita sig på information från politiker och liknande som då kan styra vart 
uppmärksamheten i media riktas. Strukturell partiskhet är inget jag kommer lägga någon 
tyngd på i själva undersökningen, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet att faktorer utanför 
själva programmet kan påverka vart uppmärksamheten riktas. Exempelvis styrde repulikaner 
Vita Huset innan valet (då George Bush var president) vilket kan göra att republikaner får mer 
uppmärksamhet i The Daily Show, detta kommer tas i beaktning när undersökningen utförs. 

Den andra typen är aktörens partiskhet50 och skapas när journalisters politiska inriktning 
korrumperar normer för vad som är rättvist. Detta kan bland annat påverkas av medieägarnas 
politiska inriktning eller valet av personalen som jobbar med nyheterna. Med en homogen 
politisk attityd bland personalen finns risk att nyheter produceras partiskt näst intill 

                                                 
46 Coe, Kevin 201 

47 Zeldes, Geri Alumit sidan 563-564 

48 Zeldes, Geri Alumit sidan 565 

49 Zeldes, Geri Alumit sidan 566 

50 Zeldes, Geri Alumit sidan 566 
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omedvetet. Det är denna typ av partiskhet som jag kommer försöka bevisa i min undersökning 
genom att se hur producenter och programledare framställer det politiska materialet, om det 
sedan sker medvetet eller omedvetet framkommer inte i min undersökning. Men det kan tålas 
att spekuleras om i ett senare skede av uppsatsen, om undersökningen skulle visa på en 
partiskhet i programmet. 

Ett teoretiskt begrepp som kan hjälpa för att exemplifiera på hur aktörens partiskhet kan gå till 
i praktiken är begreppet priming. Priming som teori handlar om varför vissa saker associeras 
till varandra men inte till andra. Nyckelorden för att förstå begreppet är enligt Jesper 
Strömbäck nyligen samt ofta. Det handlar om hur tillgängliga olika tankar är i människors 
medvetande. Ju oftare och ju nyligare de aktiverats, desto mer tillgängliga är de.51 Strömbäck 
menar vidare att medierna, genom att påverka vilka tankar som finns närmast tillgängliga, kan 
påverka den måttstock vi använder när vi bedömer politiska ledare och hur vi tillskriver dessa 
personer ansvar, genom att uppmärksamma och länka samman vissa objekt och attribut men 
inte andra.52 

Studier som undersöker bevakningen av republikanska och demokratiska kandidater inför 
presidentval har visat på en varierande grad av partiskhet eller inkonsekventa mönster av 
partiskhet i nyhetsmediernas bevakning i tidningar och TV. Författarna till artikeln ”Partisan 
Balance And Bias in Network Coverage of the 2000 and 2004 Presidential Elections” menar 
att de inkonsekventa resultaten av dessa studier kan bero på hur mätningen av partiskhet gått 
till i undersökningarna.53 Författarna pekar speciellt på två problem som är typiska för 
undersökningar om partiskhet i valbevakning. Ett problem är att fokus ofta ligger på en grov 
mätning av den samlade bevakningen som exempelvis kan missa hur kandidaterna skildras i 
olika inslag och så vidare. Detta problem hoppas jag minimera genom att fokusera på enbart 
ett program under den begränsade tidsperioden av en månad, vilket borde ge ett mätbart 
resultat utan att bli för stort. Det andra problemet handlar om hur man definierar 
valbevakningen, studier där exempelvis huruvida en kandidat blir behandlad positivt eller 
negativt är baserat på tonart i inslaget och så vidare har visat sig svårt och näst intill omöjliga 
att återskapa. Jag hoppas kunna undvika detta problem genom en kvantitativ innehållsanalys 
med tydligt definierade analysenheter baserade på vad som går att se eller höra i programmet, 
men detta återkommer jag till i metodavsnittet senare. 

3.3 Att undersöka partiskhet 
Kent Asp har i sin rapport Rättvisa Nyhetsmedier undersökt partiskheten i svenska medier 
inför valet 2006. Hans analys om partiskhet utgår ifrån krav som kan ställas på medierna 
utifrån normativa demokratiska utgångspunkter. Det krav som är aktuellt för hans 
undersökning formulerar han på följande sätt: 
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”nyhetsmedierna bör behandla olika åsiktsriktningar på ett sådant sätt att inte någon part eller 
åsiktsriktning oskäligt gynnas eller missgynnas.”54 

Alltså kan ett medieinnehåll anses partiskt om en åsiktsriktning, ett parti, en person, ett land 
eller annan aktör gynnas eller missgynnas. Studien tar då inte någon utgångspunkt i lagar och 
avtal utan endast i att empiriskt undersöka om olika åsiktsriktningar gynnats eller missgynnats 
och i så fall i vilken utsträckning.55 Detta är ett liknande upplägg som jag kommer använda 
mig av i min studie då jag endast kommer undersöka hur de olika aktörerna behandlas i 
programmet utan att ta hänsyn till de lagar och avtal ett amerikanskt komediprogram kan 
tänkas styras av. 

För att kunna se hur en aktör kan gynnas eller missgynnas utgår Asp ifrån ett grundantagande 
om att den enskilde individens politiska handlande bestäms av hur den uppfattar och värderar 
aktörer och sakfrågor i politiken.56  

Utifrån detta antagande presenterar han tre olika huvudsätt för hur en aktör kan gynnas eller 
missgynnas i medierna. 

Det första huvudsättet handlar om hur en aktör kan gynnas eller missgynnas av den bild som 
ges av aktören som aktörsobjekt.57 Det handlar om man gynnas eller missgynnas genom den 
uppmärksamhet man får, sättet man framställs på och hur man relateras till andra aktörer. 

Det andra sättet en aktör kan gynnas eller missgynnas på är genom vilken bild medierna ger 
av sakfrågeobjektet. 58 Det innebär att man kan gynnas eller missgynnas i medierna genom 
den upppmärksamhet olika frågor, företeelser eller sakförhållanden får, hur dessa framställs 
och hur de relateras till varandra. 

Det tredje sättet handlar om hur aktören själv kan relateras till sakfrågeojekt, företeelser och 
sammanhang.59 Aktören kan gynnas i medierna genom att få framträda med den 
sakfrågeprofil man själv önskar eller missgynnas i medierna genom att relateras till sakfrågor, 
företeelser eller sammanhang man vill undvika. 

Dessa tre huvudsätt kan exempelvis gynna en aktör genom dess framställning samtidigt som 
den missgynnas genom lite uppmärksamhet i medierna. Slutsatsen huruvida ett medium är 
partiskt får därför bygga på en samlad bedömning av alla tre huvudsätten. 
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Efter detta krävs enligt Asp en teori eller föreställning om när en aktör gynnas eller 
missgynnas. Det som Asp använder sig av för att avgöra partiskheten är ett antagande om vad 
som i normalfallet kan tänkas vara gynnsamt eller ogynnsamt för en aktör. I min egna studie 
kan det till exempel handla om att det i normalfallet är gynnsamt med positiv uppmärksamhet, 
att det i normalfallet inte är gynnsamt om det skämtas mycket på aktörens bekostnad. Att det i 
normalfallet inte är gynnsamt om aktören associeras med sakfrågor, företeelser eller 
sammanhang som inte ligger i linje med dess egna politik. Att det i normalfallet är gynnsamt 
om det skämtas mycket på bekostnad av andra som kritiserar aktören. 
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4 Metod 

 

Metodavsnittet är uppdelat i fem delar, en inledande del där metodvalet diskuteras utifrån 
Esaiassons Metodpraktikan, följt av ett avsnitt där material samt avgränsning presenteras. 
Efter det kommer ett operationaliseringsavsnitt där jag visar på hur min teori anknyter till 
metoden som sedan leder till konstruktionen av ett kodschema, där variablerna förklaras 
grundligt i efterföljande avsnitt. Avslutningsvis förs en diskussion om validiteten och 
reliabiliteten i min undersökning där jag visar på vilka steg som tagits i arbetet för att stärka 
dessa mått.  

4.1 Kvantiativ innehållsanalys 
Metoden jag har valt är en kvantitativ innehållsanalys. En kvantiativ innehållsanalys 
definieras i Esaiasson som en undersökning i innehållet av någon form av skriftlig, muntlig 
eller bildmässig framställning som baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter om så pass 
många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas med siffror.60 Analysen är ett 
användbart verktyg när man vill undersöka variabler som hur frekvent olika kategorier 
förekommer i ett material, eller hur stort utrymme i tid eller rum dessa kategorier får i 
materialet. Det är genom mått som frekvenser och utrymme som den kvantitativa 
innehållsanalysen utläser centralitet och viktighet i ett material. Esaiasson anger exempel som 
att ett argument som förekommer ofta i ett material är ett centralt argument. Eller att en 
händelse eller sakfråga som får stort utrymme är en viktig händelse eller viktig sakfråga samt 
att som aktör ofta få komma till tals i massmedier ofta är av godo och där det motsatta, att 
sällan få uttala sig är av ondo.61 

De innehållsliga enheterna i en kvantitativ innehållsanalys måste oftast tolkas först för att det 
skall vara möjligt att placera dem i rätt kategori som man senare kan räkna på. Det ställer 
kravet på tolkningsregler för hur man ser på olika analysenheter och vad som avgör om något 
placeras i en kategori eller en annan. 62 Tolkningsreglerna för min analys kommer förklaras 
tillsammans med variablerna i samband med mitt kodschema. 

Kvantiativ innehållsanalys är en vanligt förekommande metod inom politisk 
kommunikationsforskning, vilket mitt syfte också faller in under (även om själva objektet för 
undersökningen är ett humorprogram). Inom ämnesdisciplinen finns en etablerad indelning 
med tre typer av frågeställningar där metoden brukar användas. Den första kategorin är den 
som bäst stämmer överens med min undersökning och rymmer de beskrivande 
frågeställningarna och innebär kort och gott att man analyserar innehållet i sig, vilket är mitt 
mål med undersökningen. Andra kategorier är att ställa innehållet mot olika normer eller en 
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mer förklarande frågeställning där man antingen ser på skillnader i innehåll för att förklara 
något annat eller tvärtom då man förklarar något annat genom att se på skillnader i innehåll.63 

Tillvägagångssättet för en kvantitativ innehållsanalys innebär vanligen att man definierar 
analysenheter i materialet man vill undersöka samt variabler för hur dessa kan skilja sig från 
varandra. Analysenheterna förs då in i ett kodschema där de kan sammanställas och bilda ett 
resultat, mer om detta kommer i avsnitten som följer. 

4.2 Avgränsning och material 
Materialet som kommer användas i undersökningen är alla avsnitt av The Daily Show en 
månad innan och fram till dagen innan presidentvalet 2008, (19 avsnitt på ungefär 20 minuter 
vardera). Under denna tidpunkt bör rimligtvis en majoritet av innehållet beröra det stundande 
valet. Att jag också fokuserar på enbart ett program istället för flera gör att jag kan anpassa 
mina variabler utefter programmets karaktär och då kan göra en djupare analys. Istället för att 
applicera bredare variabler på flera program och göra jämförelser, vilket jag menar skulle 
kunna leda till att vissa intressanta vinklingar och sätt att behandla olika kandidater på riskerar 
att missas i undersökningen. 

På grund av programmets karaktär så har jag valt att låta skämten som görs vara mina 
analysenheter, då detta är en central punkt i själva programmet. Definitionen av ett skämt 
kommer vara något som sägs, görs eller visas där reaktionen på detta blir att studiopubliken 
skrattar. Ett enstaka skratt kommer inte generera en analysenhet utan jag letar efter skämten 
där i stort sätt hela publiken skrattar, ljudnivån på skratten bör ligga ungefär i samma nivå 
som applåderna i inledningen till programmet. Detta gör det enligt mig lättare att upprepa 
undersökningen med andra avsnitt eller program inom samma genre och få jämförbara 
resultat. Om skratten är pålagda i efterhand, om publiken blivit tillsagt att skratta eller om de 
bara är spontant skratt är enligt mig inte relevant då det i vilket fall som helst var 
programskaparnas mening att det som visades eller sades skulle vara roligt, alltså ett skämt. 
Även skämt som följer rakt efter varandra om samma sak kodas inte som ett nytt skämt, utan 
det måste tillföras någon form av ny information i form av exempelvis ett inslag eller att 
programledaren börjar prata om något annat. Detta för att undvika massor av analysenheter 
rakt efter varandra med samma variabelvärden om det till exempel visas ett inslag där 
programledaren drar fem stycken skämt rakt efter varandra. 

Programmet har två större delar, en del där programledaren för en monolog om dagens 
händelser, visar klipp, skämtar och visar inslag tillsammans med sina korrespondenter. 
Innehållsanalysen kommer att fokusera på denna del av programmet, den andra delen av 
programmet som är en intervjudel kommer inte ingå i den undersökningen men särredovisas 
med antal personer under dessa 19 avsnitt som har kopplingar till det republikanska respektive 
demokratiska partiet. Varför jag väljer att inte gå in på intervjuerna närmare är för att om 
dessa personer framställs gynnsamt eller ogynnsamt till större del blir en subjektiv tolkning av 
mig, samt att analysenheten skämt blir bristfällig då vissa intervjuer till stor del enbart 
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innehåller en seriös diskussion. Intervjudelen kommer dock vägas in i helhetsbedömningen 
om partiskhet i programmet där till exempel om antalet personer med ankytningen till det ena 
partiet är långt fler än antalet personer med ankytning till det andra partiet så kan detta ses 
som tecken på partiskhet. Om en person har ankytning till ett visst parti krävs att den är eller 
har varit aktiv i partiet någon gång, till exempel en skådespelare som har politiska åsikter åt 
ett håll kommer fortfarande klassas som neutral, men en person som till exempel Peggy 
Noonan som intervjuas i ett program och har jobbat som talskrivare åt Reagan kommer 
klassas som republikan.  

En tredje del i programmet kallas för ”Moment of Zen” och är ett jättekort klipp som visas i 
anslutning till att eftertexterna rullar förbi, detta klipp kan ibland vara högst relevant för 
undersökningar om partiskhet och ibland totalt irrelevant, exempelvis kanske det bara är ett 
tiosekunders klipp om en reporter som står på stan och rapporterar om att det har flytt 
babianer från ett närliggande zoo. Det finns inget skämt kopplat till detta klipp och därför har 
jag valt att bortse från denna del. Även om den kan vara intressant att analysera så känner jag 
att min metod är bristfällig för detta inslag och det i så fall skulle krävas en extra metod till 
just detta klipp. Detta ledde till att jag valde bort inslaget i min analys med motiveringen att 
det skulle krävas för mycket arbete för att få in tio sekunder extra av programmet som kan 
göra det övriga arbetet lidande. 

4.3 Operationalisering 
Som tidigare nämnts kommer analysenheterna i undersökningen vara skämten i The Daily 
Show, fast bara antalet skämt om det ena eller andra partiet säger inte allt om programmets 
partiskhet, man måste titta på skämtens sammanhang också. I teoriavsnittet 2.1 pekar jag på 
att skämt på olika kandidaters bekostnad kan få publiken att betrakta dem mera negativt. Jag 
gör här antagandet att även det motsatta gäller, att skämt som sker på bekostnad av kritik om 
kandidaterna kan få publiken att se på kandidaterna mera positivt. Exempelvis skämtar The 
Daily Show friskt om vad som sägs om kandidaterna i media. Så ett skämt om media som 
kritiserar en aktör borde alltså gynna aktören, men ett skämt på aktörens bekostnad, eller 
skämt om media som hyllar en aktör borde alltså missgynna aktören. Detta kan även kopplas 
in på Kent Asps första huvudsätt från avsnitt 2.3 om hur en aktör kan gynnas eller missgynnas 
utifrån den bild som ges av aktören som aktörsobjekt. 

De två andra huvudsätten Kent Asp nämner handlar om bilden medier ger av sakfrågeobjektet 
och hur aktören relateras till olika sakfrågeobjekt, företeelser och sammanhang. För att kunna 
utläsa detta kommer varje skämt indelas i ett huvudtema, om en sakfråga går att utläsa till 
exempel att det pratas om sjukvård så kommer det anges som huvudtema. Sakfrågor kommer 
definieras utifrån de huvudteman som nämnts kursiverat i bakgrundsavsnittet och som är 
hämtat från respektive partis hemsida, det borde alltså vara gynnsamt att få relateras med 
sakfrågor man själv nämnt som viktiga frågor på sin hemsida men missgynnande att i större 
utsträckning relateras till sakfrågor som inte prioriteras av det egna partiet. Nämns partiet som 
helhet, kandidaters kompetens eller personliga drag i skämtet utan att nämna sakfrågor faller 
det under kategorin aktörsobjekt. Om detta gynnar eller missgynnar en aktör beror på vems 
bekostnad skämtet sker på. Utöver detta så kan händelser eller sakfrågor sorteras in i en övrigt 
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kategori vilket får ses missgynna en aktör om den kategorin är större än kategorierna med 
partiets sakfrågor eftersom det tyder på ett fokus av medierna på annat än vad partiet vill prata 
om eller relateras med. 

Jag kommer ha med en extra variabel som inte grundar sig i teorin men som jag tror kan ge ett 
extra djup till min undersökningen, nämligen om och i så fall hur partitillhörigheten nämns i 
skämtet. Om tillhörigheten nämns i skämt som missgynnar en aktör får detta ses som 
missgynnande samt gynnsamt om tillhörigheten inte nämns. Samma sak om tillhörigheten 
nämns i skämt som gynnar en aktör får detta ses som gynnsamt men missgynnande om 
tillhörigheten inte nämns. Jag kommer inte lägga någon stor vikt vid denna variabel men 
valde att ha med den för jag tror den kan generera ett intressant resultat i slutändan och kanske 
även inneha en vågmästarroll i min undersökning om den skulle visa på en stor fördel för en 
enskild aktör. 

4.4 Kodschema 
Kodschemat kommer innehålla fyra frågor där svarsalternativen kommer tilldelas en siffra för 
att lättare kunnas föras in under arbetets gång, frågor kommer stå i fetstil samt understruket, 
själva kodschemat följer efter med en ingående förklaring av varje variabel. 

Vilket parti berörs? 

1. Republikanska partiet 

2. Demokratiska partiet 

Omnämns 
tillhörigheten? 

1. Ja, i programmet 

2. Ja, i inslaget 

3. Nej 

Vem skrattar man åt? 

1. Kandidaten 

2. Partiet 

3. Kritiserande media 

4. Hyllande media 

5. Utomstående 

Huvudtema 

01. Sjukvården 

02. Ekonomin 

03. Försvaret 

04. Energi 

05. Rättssystemet 

06. Utbildning 

07. Äldrevård 

08. Öppen regering 

09. Forskning 

10. Miljö 

11. Invandring 

12. Mänskliga rättigheter 

13. Aktörsobjektet 

14. Övrigt 

4.4.1 Vilket parti berörs? 
Partitillhörigheten har två alternativ som nämnts i schemat, skämt som inte på något sätt berör 
något av dessa partier kommer att bortses ifrån. För att urskilja en tillhörighet kommer jag 
först vid varje skämt gå tillbaka och se på vem man skrattar åt. Är det på en enskild kandidat 
eller partiet så blir tillhörigheten lätt att koda in. Om en aktör i skämtet inte uppger en tydlig 
politisk tillhörighet kommer jag försöka söka rätt på aktören genom andra källor för att se om 
den tillhör något av partierna. Är skämtet på medias bekostnad får man titta på vem eller vad 
media pratar om i inslaget som visas i programmet för att hitta en tillhörighet. I de fallen då 
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skämtet sker på bekostnad av en utomstående person kan en partitillhörighet urskiljas om 
personen i fråga hyllar eller kritiserar en aktör. Exempelvis kan man tänkas anta att en grupp 
människor som hyllar Barack Obama stödjer det demokratiska partiet, samt att en grupp 
människor som kritiserar Barack Obama stödjer det republikanska partiet. 

I skämt där båda partierna figurerar tillsammans kommer jag koda två analysenheter efter 
varandra med skillnaden att den ena klassas som att beröra demokraterna och den andra 
republikanerna. Partiet som syns först kodas först men det enstaka skämtet kan även generera 
en extra analysenhet om det andra partiet också syns i skämtet. 

4.4.2 Omnämns tillhörigheten? 
Exempel på när tillhörigheten nämns i programmet kan vara att programledaren Jon Stewart 
inleder ett skämt där han refererar till en person som exemelvis ”den republikanske senatorn 
…” och så vidare. Om tillhörigheten går att utläsa i inslaget så kan det antingen synas i form 
av text och bild, logotyp, undertext, förkortningar eller om något sägs i inslaget. Om man 
enbart kan utläsa tillhörigheten genom förkunskaper om vilka personer som är med i olika 
partier och så vidare så kommer detta klassas som att tillhörigheten inte nämns. Även om 
presidentkandidaterna Obama eller McCain framträder utan att en tillhörighet nämns fast där 
de flesta borde veta att de är kandidaterna inför det stundande valet så kommer jag klassa det 
som att tillhörighet ej nämns. För i så fall skulle man enligt mig behöva väga in andra kända 
personer som representerar sina partier, exempelvis Bill Clinton och George Bush. Detta leder 
till slut att jag måste göra en gränsdragning om vilka människor som anses tillräckligt kända 
för allmänheten och vilka som inte faller inom den kategorin vilket jag vill undvika att göra, 
då personer kan vara kända för olika folkgrupper, inom olika områden som jag inte känner till 
och så vidare. 

4.4.3 Vem skrattar man åt? 
För att se vem man skrattar åt kommer jag ta min utgångspunkt i tidpunkten då studiopubliken 
skrattar och gå bakåt för att se vilket material som används för att skapa skämtet, helt enkelt 
vems bekostnad skämtet sker på. Skämt kommer inte klassas som att man skrattar åt 
programledaren eller andra personer som jobbar med programmet även om publiken skrattar 
åt vad just de säger, så kommer jag alltid söka efter närmast utomstående part i skämtet. Detta 
förutsatt att skämtet fortfarande kan knytas an till något av de politiska partierna, om publiken 
skulle skratta åt att till exempel programledaren snubblar så skulle detta inte föras in i 
kodschemat.  

Exempel på skämt om kandidaten (i den här undersökningen är det Barack Obama, Joe Biden, 
John McCain och Sarah Palin som faller under denna kategori) kan vara att man visar ett 
inslag när personen säger något eller kommenterar att kandidaten har sagt eller gjort på ett 
visst sätt och bygger skämtet på det. Handlar skämtet om partiet kan det till exempel vara om 
man bygger skämtet på att man rapporterar från en politisk konvent eller skämtar om personer 
som är aktiva inom partiet men inte faller in under kategorin kandidater, exempelvis om ett 
inslag från senaten visas där olika personer från partierna får uttala sig i olika frågor. 



 

 

25

Om det i skämtet visas ett inslag där en mediaprofil (person som är anställd av tvbolaget och 
alltså inte tillhör ett politiskt parti) uttalar sig om en kandidat, fråga eller parti så kommer det 
kodas in under variabelvärdena kritiserande media eller hyllande media, vad som klassas som 
kritik och hyllning från media kommer jag till stor del tolka utifrån vad jag själv tycker. Men 
grundprincipen är att om media tar upp problem eller misslyckanden om aktören så kommer 
det ses som kritik men om de tar upp framsteg eller liknande så kommer det ses som en 
hyllning.  

Tanken bakom variabelvärdet utomstående är om det visas ett inslag med till exempel 
demonstrationer för eller emot ena partiet eller om civilpersoner uttalar sig i media och 
skämtet byggs på detta så kodas det som att man skrattar åt någon utomstående, även personer 
som inte är aktiva inom ett visst parti men kan kopplas samman med partiet kommer kodas in 
i denna kategori, exempel på detta är Gideon Rose som framträder i en del av ett skämt i 
programmet 20081001, han är inte aktiv i något parti men har tidigare jobbat för Bill Clinton, 
därför valde jag att koda detta som en utomstående med koppling till det Demokratiska 
partiet. 

4.4.4 Huvudtema 
Under variabeln huvudtema kommer skämtet indelas i en kategori utefter vad skämtet handlar 
om, alltså det som huvudsakligen berörs i materialet skämtet byggs på. Dessa variabelvärden 
är baserade på sakfrågor hämtade från respektive partis hemsida där variabelvärde 1 till 4 är 
sakfrågor som var gemensamt för båda partierna. Variabelvärdena 5 och 6 fanns endast hos 
republikanerna och 7 till 12 fanns endast hos demokraterna. Varibelvärde 13 kallas 
aktörsobjektet och kommer kodas in då huvudtemat är att man fokuserar på exempelvis 
kandidaternas personliga drag eller partiets sammanhållning och så vidare, alltså allt där 
huvudtemat har att göra med hur personer beter sig eller vad de säger utan att någon sakfråga 
tas upp. Detta variabelvärde kommer ha en hög total procent av alla, tanken är att jag i 
analysen kan slå ihop alla de andra variabelvärderna till ett variabelvärde kallat sakfrågor och 
ställa mot skämt om aktören som person. Men jag valde att dela upp alla dessa sakfrågeteman 
i undersökningen så att jag senare ska kunna se skillnad i vilka ämnen som debatteras och dra 
slutsatser utifrån detta också.  

Det sista variabelvärdet nummer 14 kallas övrigt och där kommer allt som inte passar in i 
något av de tidigare variabelvärdena placeras. Det kan till exempel vara aktuella händelser 
som partierna kommenterar men som inte rör deras sakfrågor. Som man kan utläsa ur 
kodschemat så har det demokratiska partiet mycket fler sakfrågor som är unika för dem än 
republikanerna, det berodde helt enkelt på att det fanns mer information att tillgå på 
demokraternas hemsida men jag hoppas att det inte ska påverka undersökningens resultat allt 
för mycket. 

Som nämnts tidigare så är det huvudtemat som kodas in, om man exempelvis pratar 
sjukvårdsreformer och ett argument emot den är skattehöjningar så kommer det fortfarande 
kodas sjukvård som huvudtema även om ekonomiska aspekter berörs också. Saker som berör 
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skattesänkningar, budget och så vidare kommer kodas in under ekonomi, samt att saker som 
berör utrikes hot och och exempelvis kriget i Irak kommer kodas under försvaret.  

4.5 Metodkritik 
Jag har inte kopierat operationaliseringar rakt av från tidigare forskning (även om jag 
använder en del som inspiration) för att garantera en god begreppsvaliditet. Jag har dock 
försökt hålla mig till variabler som är relativt vanligt förekommande i liknande typer av 
undersökningar som handlar om hur och i vilken utsträckning folk får komma till tals (vem 
skrattar man åt) och i vilka sammanhang de presenteras (huvudtema). Att påvisa partiskhet i 
The Daily Show går förmodligen inte att utläsa från en enskild variabel utan ur mönstret som 
uppkommer med dessa variabler tillsammans. 

För att öka reliabiliteten i materialet kommer jag själv koda om en del av materialet (cirka 20 
procent) en tid efter att själva undersökningen gjorts. Upptäcker jag inte själv några fel i 
undersökningen kommer jag utgå ifrån att undersökningen har god reliabilitet, idealet hade 
såklart varit att någon annan kodade materialet en extra gång åt mig men det var inte möjligt 
för denna uppsats. Tillvägagångssättet med begreppsvaliditeten och reliabiliteten anser jag 
dock räcka för att argumentera för en hög resultatvaliditet i min undersökning. 

En annan kritik som kan framföras är att jag missar en dimension i och med att variabelvärdet 
aktörsobjektet inte utvecklas mer än vad det gör. Det jag kan göra är att relatera variabeln vem 
man skrattar åt till aktörsobjektet för att se vilka aktörer inom partierna där sakfrågor inte 
figurerar utan man endast fokuserar sitt material till att skämta om aktören i sig. Det jag 
missar är då mer specifika värden om aktören som hur de framställs så som felsägningar eller 
karikatyrer och så vidare. Dock saknar jag teori för att enligt mig utveckla mätbara aspekter 
av aktörsobjektet och har istället valt att fokusera mig på teori kring sakfrågor. För att sedan 
kunna ställa dessa i relation till hur stor plats skämt om aktörsobjektet tar i programmet för de 
olika partierna. 

Något annat jag kan vara lite självkritisk mot är hur urvalet av sakfrågor gått till, det faktum 
att det är information ifrån partiernas egna hemsida tycker jag är bra. Dock är problemet att 
denna information är hämtad från hemsidan ett år efter valet. Om vissa av dessa frågor är nya 
och inte fokuserades på under valet kan jag inte svara på då jag inte har den informationen. 
Ett alternativ som jag ser de hade varit att basera valet av sakfrågor på det som togs upp i 
media eller liknande under tiden för valet men jag känner inte att jag då kunde argumentera 
för att partiet vill relateras till vissa av sakfrågorna som tas upp men inte andra. Utöver detta 
så kan även valet av period för undersökningen påverka vilka sakfrågor som dyker upp. 

Vad gäller övrig metodkritik så finns det alltid djupare dimensioner som man missar vid en 
kvantitativ analys till fördel för att kunna tillgodogöra sig ett större material. Det kommer 
alltid väcka djupare frågor som analysverktygen inte kan svara på. Min förhoppning är dock 
att undersökningen ska ge en god översikt på förekomsten av partiskhet i programmet och att 
frågorna som väcks leder till ökat intresse och vidare studier. 
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5 Empiriskt material 
 

Större delen av det empiriska kapitlet är tillägnat undersökningen som utförts. Där presenterar 
jag resultat samt exemplifierar hur det kunde se ut i programmet utifrån vad jag sett i 
avsnitten, alltså inget som man kan utläsa av undersökningen men som jag valt att ha med för 
att göra det lättare för utomstående att tolka resultaten. Dessa resultat kommer presenteras 
med en uppdelning mellan skämt om republikaner och demokrater. Andra intressanta 
samband så som exempelvis hur huvudtemat förhåller sig till vem man skrattar åt redovisas i 
en enskild del efter att huvudresultatet redovisats. Själva undersökningen har bearbetats i 
SPSS och siffror som presenteras är plockade från programmets frekvenstabeller. Därefter 
följer en kortare del som redogör för utfallet i intervjudelen som är den andra delen i själva 
programmet som jag även utförde en kortare undersökning på. 

5.1 Resultat 
Totalt registrerades 233 skämt med anknytning till något av de politiska partierna. Av dem 
berörde 165 (71 procent) de republikanska partiet och 68 (29 procent) de demokratiska 
partiet.  

 

Ett stort fokus under de program jag tittade på var på den republikanske vice 
presidentkandidaten Sarah Palin vilket bidrog kraftigt till ett övervägande antal skämt om 
republikaner. Från och med nu kommer jag enbart prata om resultatet i form av procent och 
bara nämna antal i tabellerna eller vid speciallfall där det exempelvis bara är ett utfall. 
Procenttalen är avrundade till heltal och nämns i sifferformat för att göra det lättare att urskilja 
samt att variabelvärden kommer kursiveras för att lättare kunna urskiljas ur texten. 
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Själva tabellen här kan vara lite svår att utläsa på grund av den stora skillnaden i antal skämt 
för de olika parterna. Men jag valde att bara ha en tabell för både republikaner och demokrater 
mestadels av estetiska skäl (exceltabeller är väldigt mycket snyggare än tabellerna i SPSS där 
procentuell fördelning och så vidare var möjlig) men även för att jag inte tycker det blir alltför 
missvisande om jag förklarar tabellen i texten. Den procentuella fördelningen på 
tillhörigheten var snarlik då variablenvärderna där tillhörigheten nämndes var för de 
demokratiska partiet 16 procent av skämten och för de republikanska partiet 10 procent av 
skämten. Vanligast för båda partierna var att tillhörigheten nämndes i ett inslag och gjorde 
den det så var det oftast genom ett utplacerat (d) eller (r) vid namnet på personen som talade i 
inslaget. Att det nämndes i själva programmet inträffade endast vid ett fåtal tillfällen. 

Varibeln vem skrattar man åt redovisas dock här nedan i två skilda tabeller, en för 
republikanerna och en för demokraterna. I och med den stora skillnaden i antal tyckte jag att 
en tabell som redovisade båda partierna tillsammans riskerade att bli lite väl missvisande för 
denna variabel. 
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Det man skrattade åt i skämten var väldigt lika vad gäller variabelvärdet kandidaten och 
partiet. För republikaner var 64 procent av skämten om kandidaten och 21 procent av skämten 
om partiet. För demokrater var samma siffror 65 procent samt 19 procent. Skämt som riktade 
sig mot kandidaten var vanligare att handla om någon av vice presidentkandidaterna (Sarah 
Palin och Joe Biden) än de faktiska presidentkandidaterna för de båda partierna, när det 
handlade om partiet var det vanligast att man visade uttalanden från senaten eller kongressen 
där olika partimedlemmar talat.   

Även variabelvärdet hyllande media var relativt lika mellan partierna, 4 procent för 
republikaner samt 3 procent för demokrater. Skillnader går dock att se i de två återstående 
variabelvärdena, skämt där man skrattade åt kritiserande media uppgick till 3 procent för 
republikanerna men 9 procent för demokraterna. Samt att skämt där man skrattade åt 
utomstående uppgick till 8 procent för republikanerna men 4 procent för demokraterna. För 
republikaners del blev det en del analysenheter under utomstående för att man bland annat 
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åkte och besökte Sarah Palins hemstad och pratade med invånarna där. Men majoriteten av 
analysenheterna som kodades vara utomstående för båda partierna kom från att man pratat 
med anhängare till olika presidentkandidater vid diverse möten och demonstrationer och så 
vidare. 

På variabeln huvudtemat har jag valt att låta mina tabeller endast visa de sakfrågor som 
kommer upp för respektive parti. Alltså syns inte variabelvärdet aktörsobjektet eller sakfrågor 
som inte dök upp i undersökningen. Detta för att ge en överskådlig bild av de frågor som 
faktiskt dök upp och hur de förhåller sig till varandra, aktörsobjektet var, som resultatet 
kommer visa, så stort att en tabell som jämförde alla variabler skulle vara svår att utläsa. 
Aktörsobjektet redovisas istället i den löpande texten. 

Vad gäller huvudtemat i skämten för det republikanska partiet så var 77 procent av skämten 
om aktörsobjektet, alltså ingen direkt sakfråga kom upp utan man skämtade om personliga 
drag hos aktören. Det ger 23 procent av skämten med republikaner där man kan urskilja olika 
sakfrågor, av dessa var 15 procent sakfrågor som partiet själva tagit upp på sin hemsida. Den 
vanligaste sakfrågan som togs upp var ekonomin och ingen sakfråga som var unik för 
republikaner dök upp. 

 

Som tabellen visar så var det vissa frågor som inte ens togs upp och den vanligaste sakfrågan 
ekonmin togs ofta upp i samband med diskussioner om den pågående ekonomiska krisen och 
de miljardstora krispaketen som debatterades under den tiden. Vad gäller övrigt som var det 
tredje största variabelvärdet hos republikanerna så var abortfrågan vanligt förekommande och 
som jag tidigare nämnt inte ha valt att koda under sjukvården. Hade jag gjort de hade 
förmodligen utfallet i republikanernas fall sett annorlunda ut. 

Huvudtemat i skämten om det demokratiska partiet var aktörsobjektet i 81 procent av fallen. 
Av de 19 procent av skämten där sakfrågor togs upp var 18 procent demokraternas egna 
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sakfrågor som nämnts på deras hemsida. Majoriteten av sakfrågorna handlade här om 
ekonomin, nästan bara frågor som var gemensamma för de båda partierna dök upp och 
sakfrågor som var unika för de demokratiska partiet dök endast upp i vissa skämt fast då när 
man skämtade om republikaner. 

 

Det var mycket mindre spridning bland olika sakfrågor för demokraterna där också ekonomin 
låg i stort fokus samma som för republikaner. Här var det fler frågor än hos republikanerna 
som inte alls dök upp i undersökningen.  

5.1.1 Andra samband 
Den kanske viktigaste variabeln i min undersökning (förutom variabeln om vem skämten 
handlar om såklart) är kanske variabeln om huvudtema. Därför tyckte jag det skulle vara 
intressant att se hur denna variabel förhåller sig till de andra variablerna som tillhörighet och 
vem man skrattar åt fast fortfarande uppdelat mellan republikaner och demokrater. I detta 
avsnitt har jag dock valt att inte presentera några tabeller utan endast förhålla mig till 
procenttal i texten då jag tror tabeller snarare förvirrar än hjälper då sambanden är lite mer 
komplicerade här. 

Om man ställde huvudtemat mot den omnämnda tillhörigheten såg man att då tillhörigheten 
nämndes i inslaget hos republikaner så var huvudtemat sakfrågeorienterat i 43 procent av 
fallen, vanligast var att man pratade om ekonomin som var en väldigt viktig fråga inför valet 
2008. Lika hos demokraterna var endast 11 procent, ett enda skämt, där huvudtemat var 
ekonomin. Alla sakfrågor där tillhörigheten nämndes var sakfrågor som var gemensamma för 
de båda partierna. 

När huvudtemat ställdes mot vem man skrattar åt upptäckte jag att sakfrågeorienterade 
huvudteman hos republikanerna i 69 procent av fallen kom upp i anslutning till skämt där man 
skrattade åt kandidaten. Samma siffra för demokraterna var 92 procent, alltså när man väl 
pratade sakfrågor hos demokraterna var det nästan uteslutande när presidentkandidaten eller 
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vice presidentkandidaten uttalade sig om det. Men hos republikanerna dök sakfrågorna upp 
med större spridning bland mina variabelvärden, vanligast efter att kandidaterna uttalat sig i 
sakfrågor, var att de dök upp i samband med att man skrattade åt partiet, något som inte hände 
alls för demokraterna. 

5.2 Intervjudelen 
Av de 19 avsnitt jag tittade på klassades 13 av gästerna som neutrala. Det vill säga de hade 
ingen tidigare koppling till något av de politiska partierna, oftast var dessa människor 
skådespelare eller författare, dock uttalade en del av dessa människor sympatier för olika 
kandidater (mestadels för Barack Obama) men det var inget jag tog hänsyn till i denna lilla 
undersökning. Av de 6 återstående gästerna kodades 4 till det demokratiska partiet och 2 det 
republikanska partiet. Dessa människor var antingen aktiva i något av partierna eller hade 
jobbat under tidigare administrationer för olika presidenter. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det var dubbelt så många demokrater som 
republikaner som gästade The Daily Show under perioden för min undersökning. Men 
majoriteten av gästerna hade ändå ingen politisk anknytning. 
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6 Analys 
 

I analysen ska jag föra lite djupare resonemang av resultatet samt återkoppla det till 
teoriavsnittet. Kapitlet är disponerat så att jag inleder med att bedöma hur varje samband från 
resultatet kan gynna eller missgynna de olika partierna i  ungefär samma ordning som jag 
presenterade resultatet så det ska bli lättare att följa resonemanget i texten. Därefter tänker jag 
utifrån mitt material resonera kring om partiskhet existerar i programmet och hur den i så fall 
ser ut. 

6.1 Hur gynnas respektive missgynnas de olika partierna? 
Om man först bara tittar på antalet skämt i programmet och vilka de är riktade mot så 
dominerar skämt om republikaner kraftigt över skämt om demokrater. Runt två tredjedelar av 
skämten i undersökningen hade någon anknytning till republikanerna. Gör vi här antagandet 
att skämt på en aktörs bekostnad får människor att betrakta aktören mera negativt, så 
missgynnas republikaner i mycket större utsträckning än vad demokrater görs i det här 
avseendet. 

På frågan om tillhörigheten nämndes var skillnaderna för små för att enligt mig uttala sig om 
att ett parti missgynnas eller gynnas i större utsträckning i förhållande till det andra.  Dock om 
man tog hänsyn med vilket huvudtema skämtet hade när tillhörigheten nämndes som jag kort 
nämnde i avsnitt 4.1.1 så ser vi en skillnad. Då tillhörigheten nämns får republikaner oftare 
uttala sig i sakfrågor än demokrater och i materialet jag undersökt nämns endast tillhörigheten 
i sakfrågor som är viktiga för båda partierna. Detta har jag valt att tolka som gynnsamt för 
republikaner eftersom de i detta sammanhang tydligare relateras till sakfrågor då 
tillhörigheten syns i inslaget. 

Min variabel som var vem man skrattar åt var de båda stora variabelvärdena (kandidaten och 
partiet) väldigt lika mellan partierna. Dock fanns det två skillnader värt att nämna, för det 
första var det mycket vanligare att man skämtade om media som kritiserade demokrater än 
som kritiserade republikaner. Detta har jag valt att tolka som gynnande för demokrater då 
skämt om dess kritiker kan gör att kritikerna tappar i trovärdighet och alltså framställer 
demokraterna bättre. Den andra skillnaden var att för republikaner så var det mycket vanligare 
att man skämtade om utomstående än vad det var hos demokrater. Detta har jag valt att tolka 
som missgynnande för republikaner då partiet får en mindre chans att framställa sig som de 
själva vill utan i större utsträckning än demokrater framställs genom vad deras väljare tycker, 
oftast är det kanske inte heller de skarpaste och mest välgrundande påståenden som visas när 
The Daily Show intervjuat folk utanför partierna.  

Satte man variabeln vem man skrattar åt i förhållande till huvudteman så såg man att 
sakfrågeorienterade huvudteman hos demokrater nästan uteslutande dök upp i skämt om 
kandidaten. Visserligen dominerade denna kategori för republikaner också men det var också 
vanligt att man pratade sakfrågor när man skämtade om partiet, vilket jag tror kan bero på att 
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det var en republikansk administration som styrde landet vid tiden för undersökningen. Efter 
noga övervägande har jag valt att peka på att denna skillnad varken gynnar eller missgynnar 
någon av parterna, finns det en partiskhet i detta så är den enligt mig strukturell och alltså 
något jag ska försöka att bortse ifrån. Utifrån min teori i alla fall så kan jag inte se hur en part 
gynnas eller missgynnas här, det kan möjligtvis vara om huvudtemat varit sakfrågeorienterat 
när man skämtat om någon utomstående. Detta inträffade dock endast en gång och då var det i 
ett skämt om demokraterna. 

Resultatet från variabeln huvudtemat har redan delvis redovisats fast i förhållande till de 
övriga variablerna. Om man bara tar och tittar på huvudtemat ser man även där en del 
intressanta saker värda att nämna. Undersökningen som gjordes inför valet 2004 visade på att 
The Daily Show skämtade om politiska frågor i 33 procent av fallen så att skämt om 
aktörsobjektet skulle ta stor plats även i min undersökning  var ganska väntat. Orsaken, om 
jag får vara lite självkritisk, till att aktörsobjektet tog en större plats i min undersökning än 
den 2004 behöver inte endast bero på att man går ifrån att debattera sakfrågor och mer hånar 
personliga drag. Jag tror snarare på att det kan vara valet av tidpunkten för min undersökning, 
att man månaden innan valet känner att alla sakfrågor debatteras så det räcker och istället i 
större utsträckning fokuserar på personliga drag hos kandidaterna och så vidare. 

Dock tål de sakfrågor som faktiskt dök upp fortfarande att analyseras. Republikanerna hade 
en aningens större procentuell andel sakfrågor i skämten riktade mot dem. Dock var en 
relativt stor del av dessa sakfrågor sådana som republikanerna själva inte valt att profilera sig 
mot i förhållande till sakfrågorna som dök upp hos demokrater. Alltså blir slutsatsen att 
republikaner missgynnas i större utsträckning än demokrater vad gäller variabeln huvudtema 
då de har en större andel skämt (8 procent hos republikaner samt 1 procent hos demokrater) 
som inte faller under deras nämnda sakfrågor. 

När jag tittade på intervjudelen hittade jag som tidigare nämnts i resultatet fler inbjudna gäster 
med anknytningar till de demokratiska partiet än de republikanska. Jag är själv lite osäker på 
hur processerna när amerikanska late night comedy program bjuder in gäster till sina program 
går till och tycker därför inte att det finns någon poäng i att gräva allt för djupt i detta resultat. 
Dock kan man ju enkelt säga att även detta resultat gynnar demokraterna i större utsträckning 
än republikanerna då det är fler personer från det demokratiska partiet med politisk kunskap 
som kommer till programmet och får chans att upplysa och påverka tittarna. 

6.2 Finns det partiskhet i programmet och hur ser det ut? 
Att partiskhet existerar i programmet och att det är det demokratiska partiet som tjänar på 
denna partiskhet verkar ganska uppenbart utifrån mina resultat. Jag skulle uttrycka mig som 
så att det demokratiska partiet missgynnas i mindre usträckning än det republikanska. 
Eftersom båda partierna till stor del missgynnas i programmet genom att majoriteten av 
skämten ändå attackerar personliga drag hos kandidater från båda sidor. Vilket kan leda till att 
publiken uppfattar kandidaterna mera negativt. Dock sker detta på flera plan och i mycket 
större utsträckning för republikaner, så man får lätt känslan av att programskaparna undviker 
att kritisera demokrater lika hårt som republikaner. 
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För att relatera detta till en mer teoretisk diskussion återgår vi till Kent Asps tre sätt att mäta 
partiskhet. Det första där man tittar på vilken bild som ges av aktören som aktörsobjekt kan 
man säga att republikanerna missgynnas i större utsträckning än demokrater då de får mycket 
större negativ uppmärksamhet.  

Bilden av sakfrågeobjektet i min undersökning är att störst fokus ligger på ekonomin vilket är 
fullt förståeligt, det var enligt mig varken positivt eller negativt för någon av parterna då de 
båda presenterade lösningar på problemet som fick komma fram i programmet. Däremot var 
övriga sakfrågor som uppmärksammades mer i linje med demokraternas politik än 
republikanerna så med än en liten skillnad måste jag säga att republikanerna missgynnas mer 
än demokrater på denna punkt också. 

Större skillnader fanns dock att se när man tittade på hur aktörerna relaterades till i olika 
sakfrågor som jag pekade på tidigare då republikaner ofta relaterades till sakfrågor de 
förmodligen inte ville bli relaterade till, vilket tyder på att republikaner missgynnas mer än 
demokrater även på den tredje punkten. 

Så en partiskhet i programmet finns allt, det råder väl ingen tvivel om det. Men är detta ett 
resultat av strukturell partiskhet eller aktörens partiskhet? Den strukturella partiskheten är 
kanske inget man kan klandra själva programmet för. Men även om det funnits en strukturell 
partiskhet som kan ha gjort att en viss andel skämt tillskrevs republikaner bland annat på 
grund av att de styrde landet under tiden för undersökningen, så är skillnaderna så stora i 
antalet skämt att det förmodligen inte hade gjort någon större skillnad att räkna bort dessa 
skämt. För att göra det ännu tydligare hade man exempelvis bara kunnat räkna skämt om 
presidentkandidaterna och det hade fortfarande varit majoriteten skämt om republikaner. Så 
partiskheten i programmet är från aktörens egna partiskhet och ska vi resonera med hjälp av 
begreppet priming, så syns partiskheten tydligast genom att det skämtas mycket oftare om 
republikaner än demokrater, vilket även var den största skillnaden mellan partierna i 
undersökningen.
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7 Slutsats 

 

Den största frågan jag brottades med när jag skulle börja skriva denna uppsats var helt enkelt 
varför är detta intressant? Så jag började läsa amerikanska artiklar och vetenskapliga 
undersökningar om just late night comedy program och särskilt The Daily Show för att se vad 
en undersökning från min sida skulle kunna svara på eller ifrågasätta. Det mest intressanta 
fynden redovisade jag i den inledande delen av teorin för att hjälpa till att motivera valen jag 
gör i undersökningen. Där kunde man bland annat se att människor lär sig av dessa program 
och att late night comedy har en ingångseffekt till traditionella nyheter. Så valet av vilka 
nyheter man tar del av kan alltså påverkas av vilken bild dessa program ger av 
nyhetskanalerna i sig. Att undersöka partiskheten i ett late night comedy program tyckte jag 
därför var relevant, men hur undersöker man partiskhet i ett program där nyheter möter 
underhållning? Jag valde att ta mina influenser från teori om partiskhet i nyheter där jag hade 
sakfrågorna i programmet som fokus och där skämt om olika aktörer ansågs missgynna dem 
snarare än gynna dem på grund av den ökade uppmärksamheten. Det finns säkert andra 
metoder att undersöka partiskheten på som kan komma fram till annorlunda resultat. Dessa 
olika metoder kan förmodligen ge olika svar på hur partiskheten tar sin form och hur den ser 
ut i programmet. Något jag valde att inte fokusera på är till exempel att mer djupgående titta 
på hur de olika aktörerna behandlas när det inte finns några sakfrågor i skämtet. Men att 
partiskhet finns i The Daily Show råder det nog ingen större tvivel på vilken 
undersökningsmetod man än använder.  

Så frågan man kanske vill ställa sig efter att ha redovisat sitt resultat, är varför det ser ut som 
det gör. För att fullt svara på frågan om varför man är partiskt så saknar jag förmodligen en 
del teori och information om bland annat mediautbudets utveckling i USA. Men jag tänkte 
försöka utifrån vad jag läst, hört och sett under tiden jag jobbat med denna uppsats. 

The Daily Show började sändas 1996, samma år som Fox News började sina sändningar i 
USA. Fox News som egen kanal och The Daily Show som visas på Comedy Central sänds 
genom det som i USA kallas för kabel-TV. Kabel-TV tillsammans med utvecklingen av 
internet och andra kommunikationskällor i USA runt slutet på 1990-talet och början på 2000-
talet ökade utbudet av information explositionsartat. Som Sheppard resonerar i sin avhandling 
och som jag skriver om i inledningen så kommer konsumenten, om den har 300 kanaler att 
välja mellan, att titta på det som bekräftar den egna personens åsikter. I en bransch där 
konkurrensen är stentuff och där man måste locka tittare till varje pris för att överleva är det 
kanske inte så konstigt att man även nischar in sig efter politiska ideologier. Så är The Daily 
Show partiska för att de vill påverka landets väljare och stödja det demokratiska partiet? Jag 
tror att det är långt ifrån hela sanningen, egentligen tror jag mer att det handlar om att man 
genom att bekräfta sina tittares värderingar får en mer lojal publik och kan genom dem 
säkerställa sin egen överlevnad. 
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