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The objective of this study was to investigate how power relationships between 

journalists and politicians were shown in the fictional BBC tv-series “The Hour”. 

We wanted to investigate how these power structures is narrated by the producers of 

the series and what impact the narration could have to the audiance of the 21th 

century.  

We choose to analyse a total of 12 scenes from all of the six episodes, which are all 

set in Britain during the beginning of the Suez Canal crisis in the 1950’s, all seen 

from a BBC editorial point of view. 

In our analysis  we chose to use two different kind of methods, the first one was a 

situation analysis and the second one a text analysis. The situation method was 

useful to get a perception of the relations between the participants .The text analysis 

we used to analyse what was said in the tv-series and to interpret underlying 

motives.  

The fictional form necessitated a personalization of power structures, in the sense 

that each and every power was represented by a single character; political power was 

for instance represented by the character of Angus McCain. We believe that this 

personalization of power is a narration tool from the producers so that the audiance 

can relate and identify to the different power that is narrated in The Hour. 

In our analysis, we noticed that the fictional narration of the Suez Canal crisis could 

have an impact in the audience view on the power relations between journalists and 

politicians during the actual Suez Canal crisis. 
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1. Inledning 

Tv-serier med syfte att underhålla och dramatisera ger alltid en förenklad bild av den verklighet de 

ämnar beskriva. Detta gäller i hög grad tv-serier med historiskt innehåll, där producenterna får 

möjlighet att åskådliggöra skeenden efter andra principer än rent historiskt vetenskapliga. I vår 

avhandling har vi valt att studera den fiktiva drama-tv- serien The Hour ur ett makthierarkiskt 

perspektiv. The Hour utspelar sig under kalla kriget och försöker återspegla brittiska journalisters 

yrkesliv och dess relation med det brittiska parlamentet. De händelser som serien beskriver är med 

nödvändighet dramatiserade för att skapa en spännande intrig som tilltalar tittarna och kan således 

skilja sig avsevärt mot hur verkligheten såg ut.     

Tiden efter det andra världskriget präglades av det kalla kriget och en värld i förändring. För 

Storbritannien innebar detta att flera av landets kolonier fick avsägas och idag finns endast smulor 

kvar av det som kallades det brittiska imperiet. År 1956 skakades Europa av både Suezkrisen och 

Ungernupproret.  

BBC:s tv-serie The Hour berör den här tiden då Storbritannien var i slutet av sin era som stormakt. 

Suezkrisen ledde till att Storbritannien fick avsäga sig sina territorier i Suezområdet och förlorade 

sin  dominerande ställning i Mellanöstern. I The Hour dramatiseras det maktspel som kan ha pågått 

mellan BBC:s journalister och det Brittiska parlamentet vid tiden för Suezkrisen. Vi ämnar att 

undersöka hur tv-serien beskriver hur dessa maktrelationer kan ha sett ut och exemplifiera hur 

denna dramatisering kan påverka dagens publik och deras inställning till Storbritanniens och 

journalisternas handlande under krisen. Trots att The Hour är en tv-serie som kan ha ett 

underliggande syfte att återberätta en verklighet, i detta fall en  journalistisk verklighet under 

Suezkrisen, ämnar serien främst att underhålla publiken och dramatisera dessa händelser för att 

skapa en spännande intrig.   

Vi anser att The Hour är en bra serie att analysera då den berör en krissituation som vi anser vara 

okänd eller diffus för många. Vi har valt att analysera The Hour eftersom serien berör en kris som 

bara vid enstaka tillfällen berörts i dramatiseringar (The Suez Crisis, 1997). Eftersom krisen är så 

pass okänd anser vi att skaparna av serien har makten att skapa nya uppfattningar om krisen för 

2000-talets publik. Därför anser vi det vara intressant att undersöka hur dagens producenter 

beskriver maktrelationer och maktförhållanden mellan journalister och politiker. Vi anser att detta 

är intressant att undersöka eftersom en producent eller en regissör har makt att övertyga publiken 

om att den fiktiva verklighet de beskriver kan uppfattas som dokumentation eller en nära bild av 

den egentliga verkligheten. Breum (1996:137) menar att filmer/fiktion alltid lämnar ett litet spår i 

oss, ett intryck. Detta intryck kan göra att publiken förändrar sin tidigare uppfattning om hur en 
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verklighet kan ha sett ut. Genom det som Breum (1996) kallar Den stora illusionen drar 

producenten eller regissören in publiken i en fiktiv verklighet som man som tittare omedvetet tar 

med sig i det verkliga livet. 

Som vi tidigare nämnt är det en fiktiv verklighet som beskrivs och således kan beskrivningen av 

dessa maktrelationer skilja sig avsevärt mot hur verklighetens maktspel bakom den journalistiska 

rapporteringen såg ut under Suezkrisen. Dock anser vi att författaren till serien har makten att ge oss 

som lever på 2000-talet en bild av hur maktspelet bakom Suezkrisen såg ut. Därför hävdar vi att det 

viktigt att undersöka hur detta beskrivs och vad det kan ge oss för bild av en journalistisk 

rapportering från en historiskt intressant krissituation. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Bakgrund till serien 

The Hour är en fiktionsserie från 2011
1
 om en BBC-redaktion som producerar nyhetsprogrammet 

”The Hour”. Serien är skriver och skapad av Abi Morgan och producerad av Kudos Productions för 

tv-kanalen BBC. De centrala karaktärerna är producenten Bel Rowley, den energiske journalisten 

Freddie Lyon och programledaren Hector Riley som tillsammans med sin redaktion ska skapa ett 

program som djupgående analyserar den senaste veckans nyheter i magasinsform. Serien utspelar 

sig under år 1956, vilket även var det år som Suez-konflikten trappades upp mellan England och 

Egypten. Denna händelse präglar serien väldigt starkt och redaktionen ställs inför många svåra 

beslut i hur rapporteringen ska se ut. Det är en känslig konflikt för den brittiska regeringen som inte 

vill att all information sänds ut. The Hour- redaktionen sätts på ständiga påtryckningar från 

statsmannen Angus McCain som försöker få programmet att tystas ned
2
.  

 

2.2. Centrala karaktärer i The Hour 

Bel Rowley (Romola Garai): Bel Rowley kommer från överklassen, hennes mor Verda skiljde sig 

vid tidig ålder från sin man och har ensam uppfostrat Bel. Då Verda under hela Bels uppväxt träffat 

nya män från överklassen har Bel bestämt sig för att bli en motsats till sin moder. För Bel är 

utbildning och karriären viktigast. När hon får jobbet som producent för The Hour ser hon det som 

ytterligare en möjlighet att förstärka distansen till sin mor. Freddie är Bels bästa vän och de kan 

även anses vara varandras själsfränder
3
. 

 

                                                 
1
 (http://www.imdb.com/title/tt1778108/) 

2
 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hour_(2011_TV_series) 

3
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/bel 

http://www.imdb.com/title/tt1778108/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hour_(2011_TV_series
http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/bel
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Freddie Lyon (Ben Whishaw): Freddie växte upp i Notting Hill med sin demente far. På grund av 

hans faders tillstånd och hans egna upplevelser under kriget så bodde han även hemma hos Lord 

Elms under sin uppväxt. Han jobbar som inrikeskorrespondent på The Hour. Som journalist är 

Freddie orädd, provocerande och uppfattas av honom, såväl som andra som en fantastiskt begåvad 

journalist. Hans orädda attityd gör dock att han även kan anses vara en fara för The Hour
4
. 

 

Hector Madden (Dominic West): Växte upp i den lägre medelklassens England tillsammans med 

sina bröder och sin far. Han skickades tidigt iväg till ”boarding school” vilket har gjort honom 

karismatisk såväl som charmerande. Hector är gift med Marnie Madden och har därmed gjort en 

klassresa till överklassen. Hectors mörkaste hemlighet är att han vill lämna överklassen, en tanke 

som skrämmer honom väldigt mycket. Bel och Hector utvecklar en romans under seriens gång
5
. 

 

Clarence Fendley (Anton Lesser): Clarence Fendley är nyhetschef på The Hour. Han har jobbat på 

BBC sedan 30-talet och var en av dem som rapporterade under andra världskriget. Clarence har en 

stor vilja att förändra nyhetsrapporteringen på BBC och The Hour är hans sätt att göra det. Clarence 

ser Freddie som en naturlig arvinge till honom, detta är dock något som han håller hemligt för 

redaktionen
6
. 

 

Angus McCain (Julian Rhind-Tutt): Angus McCain jobbar som Anthony Eden’s pressekreterare. 

McCain sympatiserar villkorslöst med premiärministerns åsikter och rör sig därför i BBC:s 

korridorer för att bevaka de nyheter som det rapporteras om
7
.  

 

Övriga karaktärer i The Hour
8
 

Douglas Owen (John Bowe): Chef för BBC och Hectors svärfar. 

Marnie Madden (Oona Castilla Chaplin): Hectors hustru. 

Lix Storm (Anna Chancellor): Ansvarig för utrikesnyheterna på The Hour. 

Isaac Wengrow (Joshua McGuire): Freddies assistant. 

Lord Elms (Tim Pigott-Smith): Medlem i House of Lords. 

Adam Le Ray (Andrew Scott): Skådespelare och vän till Hectors familj. 

 

                                                 
4
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/freddie 

5
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/hector 

6
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/clarence 

7
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/angus 

8
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/freddie
http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/hector
http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/clarence
http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters/angus
http://www.bbc.co.uk/programmes/b012rwmc/characters
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3. Syfte 

Syftet med vår undersökning är inte att försöka beskriva och analysera hur maktspelet mellan 

politiker och journalister såg ut 1956, då Suezkrisen var som mest intensiv, utan hur tv-serien 

beskriver detta maktspel för en modern publik. I och med att tv-serien producerades under 2011 och 

är en fiktiv berättelse med dramakaraktär så är vi medvetna om att författarna kan ha valt att ändra 

flera viktiga händelser och skeenden under Suezkrisen för att passa dramatiseringens form. Därför 

kommer vi analysera hur The Hour beskriver det maktspel som i tv-serien förekommer mellan 

politikerna (parlamentet) och journalisterna. Vi kommer även att resonera kring hur dessa 

beskrivningar kan uppfattas av publiken och vad det innebär för deras uppfattning av maktspelet 

bakom rapporteringen kring Suezkrisen.  

 

4. Forskningsfrågor 

- Hur gestaltas makt och maktrelationer i tv-serien The Hour? 

- På vilket sätt kan författarens beskrivningar påverka dagens publiks syn på hur maktrelationerna 

under Suezkrisen såg ut? 

 

5. Problemformulering 

Eftersom The Hour är en fiktiv dramatisering så innehåller den naturligtvis fler aspekter än enbart 

den journalistiska rapporteringen. 

Då det som är relevant för vår studie är maktstrukturerna mellan politiken och journalistiken som i 

första hand berör utvecklingen kring Suezkrisen har vi valt bort sådant som inte är relevant för vår 

analys. Serien kretsar till stor del kring en mordgåta som Freddie försöker följa upp, där såväl MI6 

som McCain är inblandade i. Freddie är seriens huvudkaraktär men eftersom han jobbar mycket 

med att undersöka denna mordgåta försvinner han ibland från vårt analysområde. Den andra stora 

delhandlingen i serien är kärleksaffären mellan Bel och Hector, som vi i viss mån har vi funnit av 

värde att ta med i vår analys då den påverkar deras professionella yrkesroller samt visar sig kunna 

få konsekvenser för The Hours existens. Dock är kärleksaffären för det mesta oviktig för vår analys 

eftersom det främst rör sig om personliga relationer. 

En ytterligare aspekt som vi har lagt märke till under vår studie är att det finns en intressant och 

tydlig genusaspekt i serien. Bel får jobbet som producent, vilket vi tolkar som avvikande för 

tidsepoken (och detta framgår på flera sätt även i serien), och hon får utstå en hel del kritik och 

gliringar från främst McCain för att hon är kvinna. Även Lix har en stark yrkesroll, men här är inte 
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genusfrågan lika tydlig. Vi har dock valt att konsekvent bortse från dessa genusfrågor eftersom vi 

anser att de inte påverkar maktrelationen mellan journalistiken och politiken i tillräckligt hög grad. 

Dessutom ansåg vi att vår analys skulle bli alltför spretig och omfattande om vi skulle analysera 

ytterligare en såpass stor fråga i vår studie. 

 

6. Begreppsbildning 

Här har vi valt att förklara två begrepp som vid ett flertalet tillfällen återkommer under analysen. Vi 

har valt att förtydliga dessa begrepp eftersom de var nya för oss och vi ansåg att dessa med fördel 

kan behöva förklaras för läsaren.  

 

6.1. Newsreel: Kort nyhetsfilm eller nyhetstrailer
9
. BBC:s Newsreel var det första 

nyhetsprogrammet som sändes i Storbritannien. Signifikativt för newsreel var att en 

nyhetsuppläsare läste upp en kortare nyhet med kompletterande rörliga bilder. Innan BBC började 

med sitt Newsreel så var den typen av nyhetsrapportering endast tillgänglig på biografer. Det BBC 

gjorde var att de kortade ner inslagen ytterligare för att kunna göra en tv-produktion av det. Till en 

början sändes programmet en gång i veckan men utökades sedan till att sändas dagligen (Vahimagi, 

1994:16). BBC:s Newsreel sändes mellan åren 1948 - 1954, då programmet ersattes av BBC News. 

I The Hour sänds dock programmet fortfarande 1956
10

.  

 

6.2. 14-dagarsregeln: När BBC började sända nyheter på radio var det ett problem att politikerna 

dök upp i studiorna och krävde att få sända sitt partis syn på de stora frågorna för dagen. Därför 

utvecklade BBC 14-dagarsregeln och presenterade den för Postmaster Regular, BBC:s granskare i 

parlamentet. Huvudtanken med regeln var att hindra BBC att rapportera om något som debatterat i 

parlamentet de senaste 14 dagarna. Detta skulle hindra att politiker kom och gjorde uttalanden på 

eget bevåg i BBC:s sändningar och stödja BBC:s oberoende från regeringsmakten
11

. 

Med tiden utvecklades regeln till politikernas fördel, allmänheten kunde hållas omedveten om de 

verkliga besluten. För BBC:s del så blev regeln däremot en form av en tvångströja. Samtidigt som 

de var fria från påtryckningar från regeringsmakten så hade de en nyhetsservice som inte kunde 

konkurrera med andra nyhetsmedier. När BBC började med sina tv-sändningar försökte de allt mer 

gå runt regeln eftersom de ansåg den var förlegad och en form av censur. Efter Suezkrisen där BBC 

                                                 
9
 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/engelsk-ordbok/newsreel/512341 

10
 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/engelsk-ordbok/newsreel/512341 

11
 www.transdiffusion.org. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/engelsk-ordbok/newsreel/512341
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/engelsk-ordbok/newsreel/512341
http://www.transdiffusion.org/


 

 

 

9 

 

rapportering blev slätstruken, från ett krig som den stora allmänheten var emot. Efter kriget 

försvann därför regeln och BBC var åter fria att rapportera om aktuella politiska händelser
12

.   

 

7. Teori och tidigare forskning 

Under vår analys har vi använt oss av de teorier och den tidigare forskning som vi beskriver nedan. 

För att identifiera de maktrelationer och maktstrukturer som beskrivs i dramatiseringen av den 

fiktiva maktkamp som pågår mellan journalisterna och politikerna i serien har vi bland annat använt 

oss av Mccombs dagordningsteori och Marx definition av maktbegreppet. Dessa har vi använt för 

att kunna svara på vår första forskningsfråga: Hur gestaltas makt och maktrelationer i tv-serien The 

Hour? Vi har också använt oss av diskursbegreppet och hur maktförhållandet mellan olika diskurser 

ser ut för att kunna analysera vårt empiriska material.  

För att kunna besvara frågan om på vilket sätt The Hours författares beskrivningar kan påverka 

dagens publiks syn på hur maktrelationerna under Suezkrisen såg ut, så har vi valt att använda oss 

av Fiske och Hartleys (2003) teori om fiktion/realism samt Breums (1996) teorier om vad som gör 

en berättelse trovärdig. Dessa teorier användas i slutdiskussionen på de resultat vi får ut av 

analysen. Dessa ska hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga: På vilket sätt kan författarens 

beskrivningar påverka dagens publiks syn på hur maktrelationerna under Suezkrisen såg ut? 

 

7.1. Dagsordningsteorin 

Enligt dagordningsteorin så finns det tre typer av dagordningar, dvs. makten över vissa frågor som 

ska bli föremål för politiskt beslutsfattande (Strömbäck 2000:253). De olika typerna av 

dagordningsmakten är medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den politiska 

dagordningen (Strömbäck, 2000:153-155 ). Medborgarnas dagordning påverkas av medierna. Det är 

främst via medierna människor hämtar sin information om opinioner och opinioners styrka (Noelle-

Neumann, 1993:154, 157-166). Maxwell McCombs (2006:43-44), som är en av upphovsmännen till 

dagordningsteorin, skriver att det självklart finns andra viktiga influenser (förutom mediernas 

rapportering) som formar en individs attityder och den allmänna opinionen. Det handlar bland annat 

om personliga erfarenheter, den allmänna kulturen och exponering för massmedier. Dock har 

journalisterna faktiskt ett betydande inflytande över mediepublikens världsbild. ”Medierna är oftast 

inte framgångsrika i att berätta för folk vad de tycker, men oerhört framgångsrika i att berätta vilka 

ämnen folk ska tycka något om.”(Lowery & DeFleur, 1995:267). Medierna äger således makten att 

                                                 
12

 www.transdiffusion.org 

http://www.transdiffusion.org/
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sätta agendan för medborgarna. Medborgarnas dagordning påverkar i sin tur den politiska 

dagordningen.   

Medierna påverkar dagordningen överallt, de påverkar medborgarnas dagordning och den politiska 

dagordningen (Strömbäck, 2000:153-155). Maxwell Maccombs (2006:44) beskriver mediernas 

inflytande över dagordningen som ett oftast oavsiktligt sidoresultat av kravet på att det fokuseras på 

ett fåtal ämnen i nyheterna varje dag. Han skriver att såväl nyhetssändningar i TV som 

dagstidningarna bara kan rapportera en bråkdel av alla nyheter som inrapporteras under en dag. Han 

menar att oavsett medium ger den snäva fokuseringen på ett antal frågor en tydlig fingervisning till 

publiken om vilken eller vilka frågor som är viktigast för stunden. Detta ger i sin tur journalisterna 

ett stort etiskt ansvar att omsorgsfullt välja ut frågorna på sin dagordning. 

Mediernas makt över dagordningen är inte alltid lika stor. Paradoxalt nog har medierna allmänt sett 

mest dagordningsmakt i perioder som är politiskt lugna eller då politiska kriser uppstår 

(Nord,1997:136-137, Wanta, Wayne, 1997:137- 151). 

Mediedagordningen, det vill säga vad som rapporteras i medierna och på vilket sätt, är inte heller 

den opåverkad av krafter utanför medierna. Massmedierat innehåll är en socialt producerad produkt, 

inte en spegelbild av en objektiv verklighet. Fastän det som ligger till grund för en story är en 

verklig händelse eller ett verkligt problem så finns det många faktorer som bestämmer vad som 

kommer att sändas och hur rapporteringen kommer att se ut (Shoemaker & Reese, 1996:261-262). 

Dessa faktorer kan vara direkt påverkan av externa aktörer som politiker, myndigheter och andra 

källor, samt konkurrensen med andra medier (Strömbäck, 2009:144-145).  Till detta hör att samtliga 

medier är en del av det mediesystem och det politiska systemet, som påverkar det journalistiska 

innehållet (Shoemaker & Reese, 1996:219,263-271). 

Ett sätt att kunna bilda sig en uppfattning om den politiska dagordningen är att definiera den 

politiska dagordningen som ”de frågor, problem eller samhällsområden som är i centrum för det 

politiska beslutsfattandet” (Strömbäck, 2000:187). Det vill säga vilka frågor människor anser vara 

viktigast (medborgarnas dagordning), de frågor medierna uppmärksammar mest (mediernas 

dagordning), och de frågor de politiska aktörerna prioriterar i form av tal, debatter, lagförslag och 

motioner. Den politiska dagordningen påverkas således både av mediernas dagordning och 

medborgarnas dagordning. Inom dagordningsforskningen kan man skilja på två begrepp om hur den 

politiska dagordningen påverkas. Agenda-setting innebär att medierna har förmågan att influera 

allmänhetens politiska dagordning medan agenda-building handlar om hur mediernas och 

allmänhetens dagordning tillsammans med yttre och inre förklaringsfaktorer bidrar till att skapa den 

politiska dagordningen (Nord, 1997:133). Hela tiden pågår en kamp om dagordningsmakten mellan 



 

 

 

11 

 

medierna och de politiska makthavarna. Samtidigt är de beroende av varandra. Båda parter besitter 

något som den andra parten behöver eller vill komma åt. Medierna besitter medborgarnas 

uppmärksamhet, en kanal för politiska makthavarna att nå människor. De politiska makthavarna har 

i sin tur tillgång till information som medierna behöver för att få underlag till nyheterna (McCombs, 

2006:136-140). Shoemaker och Reese (1996:178) beskriver det som att ”Källor har en enorm effekt 

på det massmedierade innehållet, eftersom journalister inte kan rapportera om något de inte känner 

till”
13

. 

Alltså råder en utbytesrelation mellan medierna och de politiska makthavarna, där båda sidor 

kämpar för att få övertaget. Strömbäck (2000:189) skriver att ”Både medierna och de politiska 

makthavarna anser sig gärna vara de som är bäst lämpade att avgöra frågan, och även om de är 

ytterst är medierna som avgör vad som ska bli ett nyhetsinslag eller en nyhetsartikel, är de långt 

ifrån opåverkade av hur de politiska aktörerna väljer att handla.” Vissa forskare går till och med så 

långt att de menar att makten är centraliserad och statisk och att den styrande klassen också 

kontrollerar massmedierna. Enligt detta synsätt kan man inte tala om mediernas handlingsutrymme, 

eftersom deras agerande är helt en spegling av makthavarnas ekonomiska intressen (Nord, 

1997:127). 

 

7.2. Maktens fördelning 

Makt betyder enligt Marx (1985) dominans, alltså olika former av under- och överordningar. Makt 

kan finnas på många olika nivåer, det kan vara en regering, i armén eller på en egendom där det 

finns livegna. Dessa makter är regionalt eller lokalt lokaliserade och alla har sitt eget sätt att 

fungera, varsitt tillvägagångssätt och varsin teknik.  

I ett demokratiskt samhälle är det inte så att det bara utövas en makt. I verkligheten är ett samhälle 

något där olika makter sidoordnas, förbinds och bildar hierarki men ändå förbli makterna specifika. 

Marx (1985) betonar den specifika, relativt självständiga makten och ogenomträngliga karaktären 

hos den reella makten som till exempel en ägare av en verkstad utövar i förhållande till den makt av 

juridiskt slag som utövas i samhället. Det som skiljer dem åt är att det är olika maktregioner. 

Den juridiska makten har som funktion att tala om för allmänheten vad de inte får göra. Den mer 

specifika och regionala maktens främsta funktion är att producera en duglighet, en färdighet och 

framställa en produkt. Genom att skapa fler makter kan man mer lokalt handskas med problem och 

på så vis effektivisera och disciplinera de som ingår i maktdiskursen. 
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Enligt Mills (2004:29-35) kan maktförhållanden delas in på två sätt. Antingen är maktförhållandet 

mellan två parter inom samma diskurs eniga om vem som besitter ekonomisk makt och vem som 

inte gör det. Det känns igen i sättet de talar med varandra, vare sig det talas om det som berör deras 

gemensamma diskurs eller om det kan beröra något annat. För varandra är dessa parter överens om 

vem som är över- och underordnad. Detta märks framför allt i de som besitter en ekonomisk 

maktposition, deras sätt att tala och deras skicklighet i språket gör att en person som inte besitter 

samma makt ges samma möjlighet att klättra på den hierarkiska stegen. 

Det andra sättet att se på maktförhållandet diskuteras av Mary Phillips Manke i hennes avhandling 

Classroom Power Relations (1997:106-115).I hennes exempel handlar maktutbytet om att den ena 

parten ständigt utmanar den andra överordnade diskursen då dessa skiljer sig åt. Problemet ligger i 

att de båda parterna vägrar erkänna sina skilda diskurser, agendor eller prioriteringar. Trots att det 

är uppenbart att det finns en överordnad diskurs så blir det omöjligt för den diskursen att helt ha 

makten eftersom de vägrar erkänna den andra partens diskurs. 

 

7.3. Diskursbegreppet 

Fairclough (2003:124) förklarar diskursbegreppet som något som representerar olika aspekter i 

världen: processerna, relationerna och strukturen i den materiella världen, den mentala världen som 

består av tankar, känslor och övertygelser och den sociala världen. Olika diskurser har olika 

perspektiv på världen, och de är besläktade med de olika relationerna människor har till världen, 

vilket i sin tur beror på deras position i världen, deras sociala och personliga identiteter, och de 

sociala relationerna till andra människor. Relationen mellan diskurser är en relationsskapande resurs 

mellan människor, de kan komplettera varandra, tävla med varandra och en diskurs kan dominera 

andra. 

Fairclough (2003:206) ger ett konkret exempel på hur skillnaden mellan diskurser kan se ut. Ett 

butiksbiträde använder språket och beter sig på ett särskilt sätt medan en politiker använder språket 

annorlunda och beter sig på ett annat sätt. 

Hur diskurser struktureras efter diskursernas särskilda ordning och hur dessa strukturerna förändras 

över tiden och blir inbäddade i ideologier, bestäms av förändrade relationer i makten över sociala 

institutioner och samhället. Människor handlar ofta utifrån ideologiska värden vilket leder till att de 

ofta handlar utan att tänka efter, utan istället handlar efter deras antaganden. Detta leder direkt eller 

indirekt till att legitimera rådande maktrelationer. Det vedertagna, ”det sunda förnuftet”, kommer 

ofta ifrån den dominerande klassen, de som sitter på makten och har blivit normaliteten i samhället 

(Fairclough, 2001:25-27). 
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Fairclough (2001:28) menar att sociala maktrelationer inte bara finns i klassrelationer eller mellan 

sociala grupperingar inom en institution utan också mellan kvinnor och män, mellan etniska 

grupperingar, ung och gammal, förhållanden som inte är typiska för en särskild institution. 

Maktrelationer är alltid relationer i kamp, där en klass vinning och makt är beroende av dess 

exploatering och dominans över andra klasser. Social maktkamp kan vara mer eller mindre intensiv 

och uppenbar, men all social utveckling och all form av makt tar form genom den sociala 

maktkampen. 

Fairclough (2001:36-57) beskriver två typer av relationer mellan makt och språk: Makten i 

diskursen och makten bakom diskursen. Makten i diskursen innebär en plattform där maktrelationer 

utövas och är antagen. Det kan vara språkliga diskurser som sker ansikte mot ansikte, diskurser där 

dess deltagare tillhör olika etniska grupper och i ”den gömda makten” i de massmedierade 

diskurserna. Makten bakom diskursen innebär på vilket sätt den sociala ordningen i samhällen eller 

i sociala institutioner skapas och utgör de maktrelationer som finns. 

Den största skillnaden mellan diskursen i ett samtal som sker ansikte mot ansikte och mediernas 

diskurser är att den senare är ensidig. I en interaktion som sker ansikte mot ansikte turas deltagarna 

om att vara sändare och mottagare men i mediernas diskurser finns en skarp linje mellan vem som 

är sändare och vem som är mottagare. Den medierade diskursen riktar sig till en idealmottagare 

istället för att ha en relation mellan den egentliga mottagaren. I mediernas diskurs så utövar 

medierna makt över mottagaren eftersom de bestämmer vad som ska inkluderas eller exkluderas 

och på vilket sätt dessa händelser framställs. Det är då intressant att undersöka vem som är den 

verkliga sändaren av budskapet. Oftast är det inte själva journalisten som är den som utövar makt 

eftersom denne styrs av en redaktör, som i sin tur styrs av tidningens policy. Dessutom bör man 

undersöka hur styrs tidningen av yttre intressen, politiska och ekonomiska, vilka källor som 

kommer till tals oftare än andra och så vidare. Detta kan innebära att en del av makten över 

mediernas diskurs i själva verket tillhör någon annan (Fairclough, 2001:42-43). 

 

7.4. Realism och trovärdighet 

Enligt Fiske och Hartley (2003:129) följer televisionsrealism/fiktion ett språkmönster som 

neutraliserar världen där ute. Dramaserier, såpoperor, sit-coms, nyheter och program som närmar 

sig aktuella frågor förstärker och upprepar samma konnoterande slutsats som säger: Att världen är 

naturlig i sig självt och har sitt urspsrung i sinnet, utifrån dessa föreställningar skapar sinnet en 

verklighet. För att vi ska bli underhållna av en komedi eller polisserie, så spelar det ingen roll hur 

realismen konstrueras. Det är sättet som realismen presenteras som är det som tilltalar menar Fiske 
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och Hartley (2003:129). Sättet en fiktion berättas på är inte genom att konstruera en verklighet utan 

att ge sken av att fiktionen är verkligheten. En berättelse må vara fiktiv men när man sätter den i sin 

kontext så kan den visa på hur verkligheten ser ut. Kritiker mot Fiske och Hartleys (2003) teori 

menar att realism genom fiktion kan få en onyanserad effekt på publiken. Detta då fiktionen 

projicerar situationer som ska representera verkligheten och därmed så blir situationen och 

verkligheten svår för publiken att urskilja. Enligt dessa kritiker så har fiktionens realism en 

inställning till publiken som okritiska konsumenter som inte besitter makt att förstå sin egen roll i 

dramat. 

Trine Breum (1996:25-26) skriver om att en förutsättning för att fiktion ska intressera publiken är 

att historien är trovärdig. Hon menar att en trovärdig berättelse är ett påstående av verkligheten, ett 

påstående som är avgörande för om berättelsen ska vara trovärdig. Om det skulle brista i 

trovärdigheten och logiken så bryts den illusion som författaren byggt upp för publiken och därmed 

riskeras också publikens förmåga till känslomässig inlevelse. Publiken är enligt Breum (1996) och 

Fiske/Hartley (2003) inte dumma, publiken tillåter sig inte att förföras av vad som helst eller hur 

som helst. Om en berättelse ska övertyga menar Breum (1996:26) att publiken ska kunna identifiera 

sig med berättelsen och dess karaktärer samt hur utvecklingen i berättelsen från konflikt till 

förändring.  

Enligt Breum (1996:137) handlar det om att hålla uppe Den stora illusionen vilket innebär att 

publiken själv drar slutsatser baserat på det som syns och hörs. Genom att i berättandet använda sig 

av diskret berättarteknik kan författaren få publiken att uppleva det som att den själv har räknat ut 

ett händelseförlopp istället för att det förloppet sker medvetet för publiken. Först när berättelsen är 

slut och publiken återvänder till verkligheten så får de ett mer medvetet förhållande till handlingen, 

men de slipper inte undan illusionen helt och hållet. 

  

”Vi kan sitta i timmar och diskutera en karaktärs beteende som det vore en av våra egna vänner. 

Precis som vi ibland har svårt att skilja mellan vad vi sett på film och vad som bara är vår egen 

fantasi.” (Breum, 1996:137) 

 

Filmen lämnar alltid, enligt Breum (1996:137), ett litet spår i oss, ett intryck, som kan bidra till att 

vi befäster och ifrågasätter en del av de fördomar och känslor vi bär med oss.  
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7.5. Tidigare forskning 

Eftersom The Hour skapades under 2011 och är en serie som har gått relativt obemärkt förbi har vi 

inte hittat någon tidigare forskning som berör serien. För att kunna sätta in uppsatsen i ett 

forskningsmässigt sammanhang har vi valt att studera forskning som behandlar olika typer av makt 

inom filmatiserad fiktion samt sådan som beskriver journalistrollen i dito.     

 

7.5.1. The magic of leadership 

I den vetenskapliga artikeln The magic of leadership: An expolration of Harry Potter and the Goblet 

of fire beskriver den amerikanska professorn Manda H. Rosser olika typer av makt och användandet 

av den makten får för uttryck i Goblet of fire (den flammande bägaren), en av filmerna i Harry 

Potter- serien. Rossers avhandling kretsar kring French och Ravens (1959:65-72) olika definitioner 

av makt: Reward Power, Coercive Power, Legimate Power, Referent Power, Expert Power och 

Informational Power. Dessa sex är de viktigaste formerna av makt som French och Raven (1959) 

lyfter fram. 

1. Reward Power är den belönande makten där ledaren/organisationen har möjligheten att bistå med 

positiva belöningar eller ta bort negativa konsekvenser. 

2. Coercive Power är makt som innefattar bestraffningsmetoder i samband med att följeslagaren 

inte följer ledarens direktiv. Ledaren använder bestraffningen som ett sätt att få som han/hon vill 

och kräver. 

3. Legitimate Power handlar om den makt som är helt baserat på ens position i samhället. 

4. Referent Power baseras på hur följeslagaren identifierar sig med ledaren och det emotionella 

förhållande som uppstår mellan följeslagaren och ledaren. 

5. Expert Power är makt baserad på kunskap och expertis. 

6. Informational Power är makten som finns i en trovärdig informationskälla. 

 

7.5.2. Facts, truth, and bad journalists in the movies  

I sin artikel Facts, truth, and bad journalists in the movies beskriver den amerikanska professorn 

Matthew C. Ehrlich (2006) hur journalister framställs i Hollywood-filmer. Han förklarar att 

journalisterna i många fall skildras som ”dåliga journalister”, som på många sätt går emot de ideal 

som råder inom journalistiken gällande objektivitet och att följa de etiska reglerna. Erlich refererar 

till Joe Saltzmans (2002) bok Frank Capra and the Image of the Journalist in American Film när han 

skriver att ”journalister i filmer kan ljuga, fuska, förvrida, muta, förråda eller bryta mot vilken etisk 
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regel som helst så länge journalisten avslöjar korruption, löser ett mord, fångar en tjuv eller räddar 

en oskyldig”
14

. 

Dåligt eller oprofessionellt beteende är alltså ursäktat om journalisten rapporterar fakta och 

sanningar i allmänhetens intressen. Om journalistens handlingar å andra sidan tjänar ”hans eller 

hennes egna, politiska eller finansiella syfte, om slutresultatet inte är i allmänhetens intresse... då 

har ondskan vunnit” (Ehrlich, 2006). 

 

7.5.3. The Wire: How TV-crime drama got real  

I Doktor Roger Sabins undersökning The Wire: How TV-crime drama got real om journalistiken i 

tv-serien ”The Wire” skriver Sabin om hur författarna av serien dramatiserar den fiktiva 

redaktionen ”The Baltimore Sun”. Rapporten handlar till stor del om hur ”The Baltimore Sun” gör 

sitt urval i nyheter och om vilka externa påtryckningar som påverkar deras urval. Robin Sabin 

beskriver hur Chomsky och Herman (1998) i sin bok Manufacturing Consent berättar om ”worthy 

och unworthy victims” och drar paralleller med hur New York Times på 70-talet rapporterade om 

krisen på Östra Timor (Indonesien invaderas) samt Kambodjakrisen och Pol Pots väg till makten i 

landet. Resultatet här var att Östra Timor ignorerades helt eftersom att USA inte hade någon allians 

med de inblandade i krisen. Undersökningens syfte var att visa på faktorer som påverkar 

rapporteringen, som i detta fall var faktumet att USA regering inte hade några intressen i Östra 

Timor. På samma sätt jobbar redaktionen på ”The Baltimore Sun” där nyheter som rör den vita och 

rika delen av samhället får mycket plats i tidningen samtidigt som de i slummen och de svarta 

medborgarna ignoreras i stor utsträckning. 

 

8. Metod, metoddiskussion, metodanalys 

8.1. Kvalitativ textanalys 

Vi har använt oss av den kvalitativa textanalysen för att hitta olika diskurser och maktrelationer i tv-

serien The Hour. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud (2007:237) handlar den 

kvalitativa textanalysen om att ta fram det väsentliga innehållet i en text genom att noggrant 

analysera textens olika delar, helheten samt den kontext som texten ingår i. Vi anser att detta är en 

lämplig metod för att kunna gå mer på djupet och tolka vad som ligger dolt under ytan  i de 

texter/scener som vi har analyserat. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud (2007:238) menar att det finns två olika sätt att göra 

en kvalitativ textanalys. Den metoden inom textanalysen vi använt oss av är att kritiskt ha granskat 
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innehållet. Detta går att göra på flera sätt, genom exempelvis en idékritisk analys vilket innebär att 

man som forskare försöker ta ställning till i vilken utsträckning argumentationen i en text lever upp 

till de normer (rationella eller moraliska) som finns i samhället. Ett annat sätt att kritiskt granska en 

text är att göra en ideologikritisk analys där syftet är att lyfta fram de samhälleliga konflikter som 

finns i en text (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2007:239). Denna analysform används 

för att upptäcka förhållanden inom samhällslivet och genom analysen kan man finna en uppfattning 

om sakernas tillstånd i en viss kontext. Det tredje sättet är en diskursanalys som går ut på att söka 

maktförhållanden i en text. Diskursanalysen intresserar sig för hur språket är med och formar 

verkligheten, genom texter och andra mänskliga uttryck kan man avläsa om hur människor och 

grupper uppfattar världen. 

Den metoden vi främst har användt oss av är diskursanalys. Enligt Fairclough (2003:3) är textanalys 

en avgörande del av diskursanalysen. Han menar dock att en diskursanalys inte endast går ut på den 

språkliga analysen av text utan också hur man sätter in en text i olika diskurser, genrer och stilar 

och hur dessa bildar ett samband. Fairclough (2003:3) använder begreppet text i ett brett 

sammanhang, det vill säga dels skriven text men också transkriptioner av konversationer och 

intervjuer samt tv-program och internetsidor. 

 

8.2. Situationsanalys 

James Paul Gee (2005) skriver att språket alltid anpassas efter i vilket kontext som det används och 

som diskursforskare intresserar man sig för att analysera i vilka situationer som språket används och 

på vilket sätt som språket används i den specifika situationen. Gee (2005:97-102) delar in 

diskursanalysen i ett antal nivåer som vi valt att använda som forskningsmetod i denna studie. 

Dessa delar är betydelse, aktivitet, identitet, relation, politik, samband och signaler/kunskap. Då vi 

analyserar en tv-serie som är baserad på scener så anser vi att denna metod med att kontextualisera 

diskurser genom situationer är ett bra tillämpningssätt. 

Betydelse är hur och vad olika saker betyder. Den sortens mening och betydelse ord får är en viktigt 

komponent i situationen. Gee (2005:98) menar att vi använder språket för att skapa betydelse. I ett 

exempel förtydligar Gee (2005:98) begreppet betydelse: 

 

”Jag kommer in i ett tomt och fyrkantigt rum där man inte helt klart kan tilldela en front eller bakdel av 

rummet. Men jag talar och spelar på ett självsäkert vis om att där jag sitter är rummets front. Då har jag 

använt mig av språket på ett sätt att övertyga om att det är betydelsefullt att jag sitter i fronten av 

rummet.” (Gee. 2005:98). 
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Aktivitet  eller en samling aktiviteter är viktiga komponenter av en situation. Det kan vara den 

specifika sociala aktiviteten eller aktiviteter där deltagarna engagerar sig. Aktiviteter i sig är på 

förhand uppgjorda sekvenser av ett händelseförlopp. Wertsch (1998:128) talar om 

deltagarstrukturer, vilket innebär att man baserat på sin roll, rättigheter och ansvarområden handlar 

olika beroende på aktiviteten. Vi använder språket (Gee. 2005:98) för att få erkännande i en viss 

aktivitet. Det handlar om att man i en aktivitet baserat på sin position talar och formulerar sig på ett 

visst sätt. Ledaren för en styrelse talar på ett sätt under själva mötet (formellt), men förändrar sitt 

språk efter mötet när han/hon småpratar med de andra deltagarna (avslappnat) (Gee, 2005:98). 

I alla situationer är identitet en viktig komponent. Språket används för att en människa vill erkännas 

till en viss identitet eller roll. Vi bygger enligt Gee (2005:99) en identitet som ska passa in ”här och 

nu”. Med detta menar han att om han är ordförande i en styrelse så har han ett visst sätt som han 

beter sig på och talar på  i sin roll som ordförande. Denna identitet skiljer sig åt från den identitet 

som han går in i när han talar med en kollega i styrelsen utanför styrelsemötet. Även fast han går i 

rollen som ordförande för styrelsen betyder det dock inte att han alltid befinner sig i 

identiteten/rollen. Gee (2005:99) menar nämligen att man måste tillämpa rätt identitet vid rätt 

tillfällen. 

En viktig komponent i en situation är relationen. Gee (2005:99) menar att vi använder språket för 

att bygga relationer. I relationsbyggandet används signaler så att människor kan ta reda på vilket typ 

av relation man har till någon, vad för relation man vill ha, och försöker ha, till någon en 

lyssnare/tittare/grupp/institution/person som vi kommunicerar med. Om vi återgår till Gee 

(2005:99) och hans exempel om hans roll som ordförande i en styrelse: I rollen som ordförande i 

styrelsen tilltalar han en god vän med vännens officiella titel (som i detta fall är Professor Smith), 

på så vis gör han anspråk mer formellt och hövligt på deras relation i förhållande till situationen. 

Han hade kunnat kalla Professor Smith för hans vanliga namn (Ed i exemplet) men detta skulle 

innebära en mindre formell och mindre vördnadsfull ståndpunkt till deras relation. 

Politik (distribueringen av sociala varor/goods) (Gee, 2005:100). Alla situationer innehåller politik 

(sociala varor) och olika syner på politiken som en komponent. Vi använder enligt Gee språket för 

att förmedla olika perspektiv av hur sociala varor distribueras (Gee. 2005:100) . Gee (2005:100) ger 

ett exempel på hur han talar om Microsoft: 

 

”Jag kan säga: ”Microsofts har laddat upp sina operativsystem med buggar”. Då talar jag om Microsoft 

som meningsfulla och ansvariga, kanske till och med skyldig för detta. 

Om jag istället säger: ”Microsofts operativsystem är laddade med buggar”. Då talar jag om Microsoft 

som att de inte är ansvariga utan oskyldiga för att det är buggar i operativsystemet.” 
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Beroende på sättet man bygger upp sina meningar i ett problem som i exemplet så kan man utläsa 

var den som uttalar sig står i frågan angående vem som bär skulden, vem som har ansvaret och om 

Microsofts agenda eller motiv är positiva eller negativa. 

Alla situationer har ett samband. Situationer har på ett eller annat sätt samband eller inte, relevans 

eller irrelevans i förhållande till varandra. Enligt Gee (2005:100) så används språket för att binda 

samman vissa samband eller att göra dem relevanta till varandra. För att kunna förstå någonting så 

måste man veta vad som sagts innan, vissa uttalanden (i somliga fall kan ett uttalande stå 

oberoende)  kan inte stå oberoende av andra uttalanden utan måste visa samband eller relevans med 

tidigare uttalanden för att kunna förstås i situationen. 

I alla situationer finns det olika teckensystem, olika kunskap och olika förhållandesätt där alla dessa 

förhållningssätt tolkas och värderas olika beroende på vem som hör det. Gee (2005:101) menar att 

det finns flera typer av språk. Det finns olika språk beroende på var man kommer ifrån rent 

geografiskt (engelska, spanska, kinesiska), beroende på vad man jobbar med  (som advokat, bagare, 

lokalvårdare) och det finns även språk som inte är språk men som kommunicerar ändå (bilder, 

grafer, ekvationer). Vi använder alla dessa språk i en situation för att kunna känna tillhörighet och 

för att markera vilken grupp vi tillhör. 

 

8.3. Metodtillämpning – Tillvägagångssätt i analysen 

Vi har valt ut de scener i alla sex avsnitt som mest belyser de forskningsfrågor vi vill studera. Det 

rör sig om totalt 12 scener där mellan 1-3 kommer från samtliga av de 6 avsnitten. Vi har använt oss 

av ett strategiskt urval av de scener vi har valt att analysera. Dessa har vi val gjort baserat på att 

dessa scener visar på tydliga maktrelationer och/eller maktstrukturer. Vi har även valt bort sådana 

scener som alltför mycket påminner om sådant vi redan har belyst i tidigare delar av analysen. Vi 

har konsekvent valt bort sådana scener som kan ha inslag av maktstrukturer men som i huvudsak 

fokuserar på den övriga handlingen. 

Analysen är strukturerad kronologiskt från avsnitt 1 till och med avsnitt 6 och delat in avsnitten 

utifrån de scener vi har analyserat. Vi har först kortfattat beskrivit  handlingen i avsnittet och 

därefter använt oss av situationsanalys och textanalys för att kunna beskriva dels de maktrelationer 

som finns, hur situationen ser ut samt analysera vad som sägs för att kunna reda ut vilka 

maktstrukturer och maktrelationer som står att finna i materialet.   
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9. Analys och resultat 

I vår analys och resultatdel har vi valt att undersöka vår forskningsfråga: Hur gestaltas makt och 

maktrelationer i tv-serien The Hour? Som vi tidigare har nämnt är serien en fiktiv dramatisering av 

Suezkrisen och hur den journalistiska rapporteringen såg ut på BBC:s redaktion The Hour 1956, när 

krisen var som mest intensiv. Eftersom detta är en verklighetsbeskrivning som är skapad av seriens 

författare samt regissör för 2000-talets publik så är det viktigt att ha i åtanke att de analyser vi gör 

inte kan appliceras på hur den verkliga situationen såg ut. Analyserna är till för att bilda sig en 

uppfattning av hur serien beskriver olika maktstrukturer och maktrelationer och hur vi tolkar dessa 

beskrivningar.   

 

9.1. Avsnitt 1 

9.1.1. Sammanfattning av avsnittet: Avsnittet inleds med att Freddy Lyon producerar en 

nyhetssändning. Samtidigt som programmet sänds får vi veta att Bel Rowley har fått ett nytt jobb 

som producent för en ny produktion på BBC. Avsnittet kretsar kring uppstartandet av det nya 

programmet som kommer att heta The Hour.  

 

9.1.2. Situationsanalys scen 1: Bel vill ha Freddie med sig till det nya programmet The Hour och 

Freddie är villig att lämna sin anställning som producent för BBC:s newsreel eftersom han är trött 

på den ytliga och bagatelliserande rapporteringen som bedrivs på den nuvarande redaktionen. Vad 

han inte vet är att han inte kommer få rollen som nyhetsankare på The Hour (rollen som han själv 

vill ha) utan som ansvarig för inrikesnyheterna. Detta gör att en förskjutning i hierarkin har uppstått, 

nu är Bel den som har mest makt av de två. Freddie vet ännu inte om att Bel ska producera utan tror 

att han ska hjälpa Bel att få ett nytt, bättre jobb. I scenen så säger Freddie bland annat: “Don’t 

worry, Moneypenny. I’ll put in a good word for you. You’re coming with me.”. Här lovar Freddie 

Bel att hjälpa henne att få ett jobb på den nya The Hour- redaktionen, och trots att Bel är medveten 

om att hon har fått jobbet så säger hon inget utan låter honom raljera om sin avsky mot 

nyhetsrapporteringen som den ser ut idag och vi tolkar det som att han säger att han, med hennes 

hjälp, ska förändra denna situation. Bel låter Freddie hållas, i sin ovetskap om hur situationen 

egentligen ser ut, eftersom, som vi tolkar det, att hon dels är van vid att låta honom göra sin åsikt 

hörd och dels känner en ovilja att berätta för honom (även fast hon tafatt försöker) då hon vill 

undvika en konflikt. 
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9.1.3 Textanalys scen 1:  Freddie är den karaktär i serien som representerar det journalistiska 

idealet att vara kritisk granskande och inte låta sig styras av påtryckningar utifrån. Han är 

missbelåten med hur det nuvarande arbetetssättet ser ut och uttrycker det bland annat när han säger: 

“We are the nightly dose of reassurance that everything is all right with the world”. Vi tolkar det 

som att Freddie tycker att nyhetsrapporteringen är slätstruken och skönmålar verkligheten. Istället 

för att rapportera om kriser och problem så säger Freddie att de hellre visar bilder från prins Rainers 

smekmånad. 

“Because some edict sent down from god-knows-who is telling us what we broadcast and how we 

broadcast it.” Enligt Freddie så beror denna rapportering på något påbud eller norm från yttre 

instanser. Det kan förklaras med det som Fairclough definierar som “det sunda förnuftet”. 

Fairclough menar  att det vedertagna, ”sunda förnuftet”, ofta kommer ifrån den dominerande 

klassen, de som sitter på makten och har blivit normaliteten i samhället (Fairclough, 2001:25-27). 

Fairclough (2001:42-43) skriver också om att det oftast inte är själva journalisten som är den som 

utövar makt eftersom han styrs av en redaktör, som i sin tur styrs av tidningens policy. Han menar 

att man bör vara medveten om att medierna styrs av yttre intressen, politiska och ekonomiska. Detta 

kan innebära att en del av makten över mediernas diskurs i själva verket tillhör någon annan .  

 

9.1.4. Situationsanalys scen 2: Scenen utspelar sig på BBC:s nyhetsredaktion dagen efter Freddie 

har fått reda på att det kan pågå en konspiration mellan MI6 (brittiska underrättelsetjänsten) och den 

brittiska regeringen. Det har begåtts ett mord på en lektor, men mordet rubricerades som rån. 

Freddie besöker bårhuset och får reda på att MI6 varit där före honom. Han misstänker MI6 

inblandning och vill göra ett scoop om mordhistorien. Hans chefsredaktör George menar dock att 

programschemat är fullt och därför kommer man inte vidare behandla Freddies scoop. Detta gör 

Freddie irriterad och han konfronterar George, en konfrontation som slutar med att Freddie får 

sparken. 

De relationer som vi anser intressanta att undersöka är dels Freddies relation till vad som bör 

publiceras och dels George relation till vad som inte bör publiceras. Freddie menar att statsmakterna 

och deras hemliga organ bör undersökas närmare medan Georges inställning är att sådant ska 

lämnas utanför rapporteringen. Detta leder i sin tur till en intressekonflikt där Freddie vill utmana 

den politiska dagordningen och George hellre ser att rapporteringen ska se ut som den gör. 

Eftersom The Hour är en dramaserie så har vi märkt att karaktärerna ofta får representera en större 

roll eller skeende än bara den egna karaktäreren. Freddie representerar som vi tidigare har nämnt en 
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journalistik som är obunden och konsekvensneutral medan George representerar en journalistik som 

kan beskrivas som slätstruken och ovillig att rapportera om sådant som kan leda till konflikter.   

 

9.1.5. Textanalys scen 2: I den här ordväxlingen mellan Freddie och George finns en rad 

intressanta uttalanden att studera: 

Freddie: “What? And we should never challenge that? He still had his wallet and his watch. Give 

me another 24 hours and I know I can follow it up, George.” 

George: “Though I share your desire to live in the pages of an Ian Fleming novel, Mr. Lyon, I 

prefer to keep my life separate from a work of fiction!” 

Vi tolkar Freddies synsätt som att man ska utmana de rådande maktstrukturerna medan vi tolkar 

George synsätt från Faircloughs (2001:25-27) teori om att människor handlar ofta utifrån 

ideologiska värden vilket leder att de ofta handlar utan att tänka efter utan istället handlar efter 

deras antaganden. Detta leder direkt eller indirekt till att legitimera rådande maktrelationer. 

Men Freddie låter sig inte nöjas med George svar: 

Freddie: “No, this is happening now! Right now outside this building down on those streets, in this 

world and we are doing a disservice to the public to deny it! You won’t run this, but you’ll run 

footage of Ruth Elms smiling at her engagement.” Han fortsätter: “For god sakes, George, have 

you ever had a single original thought in your life? Do you want to die knowing you were always a 

yes man?” 

Freddie menar att man gör publiken en otjänst genom att inte berätta om ett sådant scoop för dem. 

Lowery & DeFleur (1995:267) talar om att medierna oftast inte är framgångsrika i att berätta vad 

allmänheten ska tycka, men däremot framgångsrika i att berätta vad allmänheten ska tycka något 

om. Medierna äger således makten att sätta agendan för medborgarna. Maxwell McCombs (2006) 

menar att journalisterna har ett stort etiskt ansvar att omsorgsfullt välja ut frågorna på sin 

dagordning. Vi tolkar det som att Freddie anser att det är deras skyldighet som journalister att 

berätta sanningen om vad som sker i samhället även om det kan leda till konflikter med den 

styrande makten.  

Anledningen till varför det uppstår en konflikt mellan George och Freddie kan förklaras med hjälp 

av Mary Phillips Mankes avhandling Classroom Power Relations (1997:106-115). I hennes 

exempel handlar maktutbytet om att den ena parten ständigt utmanar den andra överordnade 

diskursen då dessa skiljer sig åt. Problemet ligger i att de båda parterna vägrar erkänna sina skilda 

diskurser, agendor eller prioriteringar. 
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9.2. Avsnitt 2 

9.2.1. Sammanfattning av avsnittet: Avsnittet kretsar kring den kommande sändningen av The 

Hour och dess innehåll. Programmet ser ut att vara fyllt när Suezkrisen bryter ut på allvar. Egyptens 

ledare Nasser nationaliserar Suezkanalen (som tidigare varit i fransk och brittisk ägo) och i Kairo 

råder karnevalstämning. Detta ställer planerna för det nya programmet på ända eftersom Suezkrisen 

är en bättre nyhet än de som tidigare varit planerade. Att rapportera om Suezkrisen visar sig dock 

vara problematiskt eftersom den brittiska regeringen inte vill att all information ska utlämnas. 

 

9.2.2. Situationsanalys scen 1: Bel har beslutat sig för att sända ett inslag om Suezkrisen i det 

kommande programmet av The Hour. Hon tänker dels visa bilder från Kairo på hur situationen ser 

ut i Egypten och dels har hon arrangerat så att Baguib Hafiz, Egyptens ambassadör i London och 

nära förtrogen med Egyptens ledare, general Nasser, ska komma till programmet för en liveintervju. 

Hon träffar Clarence i korridoren på The Hours redaktion och följer med honom till hans kontor. 

Clarence är införstådd med att Bel kommer rapportera om Suezkrisen och låter henne ta det 

beslutet. Lite senare knackar McCain på dörren till kontoret, även han vill ha något att säga till om 

angående rapporteringen av Suezkrisen. 

I scenen ställs Bel (journalisten) mot McCain (politikern). Deras syn på hur nyhetsrapporteringen 

ska se ut skiljer sig starkt åt, och de vägrar acceptera varandras diskurs. Vi tolkar det som att 

McCain tror sig vara i något som Mills (1997:29-35) kallar den överordnade diskursen där Bel helt 

enkelt ska acceptera hans synsätt på hur The Hour bör rapportera. McCain försöker, som vi tolkar 

det, demagogiskt och diffust få Bel på andra tankar. Bel tar dock makten över dagordningen och 

följer sin första instinkt, nämligen att låta Baguib Hafiz medverka som gäst i The Hour. Situationen 

i Suez är en politisk kris som får stora följder för The Hours rapportering. Faktum är att forskning 

visar att medierna allmänt sett har mest dagordningsmakt i perioder som är politiskt lugna eller då 

politiska kriser uppstår (Nord,1997:136-137, Wanta, Wayne, 1997:137- 151). Visserligen bör man 

ha i åtanke att serien är skapad som en dramatisering av en verklig händelse, men även fast det är 

så, har vi valt att applicera denna forskning på den bild av verkligheten som seriens författare och 

regissör berskriver.  

 

9.2.3. Textanalys scen 1: I denna scen finns det flera exempel på kampen om dagordningsmakten. 

Dels pågår en kamp inom den egna redaktionen, där Clarence förklarar för Bel att om hon väljer att 

rapportera om Suezkrisen så måste hon slopa ett inslag där Freddie intervjuar Lord Elms. ”Pick 

your battles, Bel.” säger Clarence som menar att det är onödigt att förarga det brittiska parlamentet 
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med ytterligare ett känsligt inslag. När McCain kommer in i samtalet försöker han få Bel att slopa 

intervjun med Hafiz eller åtminstone få den redigerad i förhand: 

“I would very much like to help you, Miss Rowley. Now there are many powerful people who will 

be very unhappy if you allow Mr Hafiz onto your program this evening. I really feel it’s my duty to 

protect you.”  

McCain försöker övertyga Bel om att han står på hennes sida och att det är för hennes eget bästa 

hon inte bör låta Hafiz komma till tals. Men Bel låter sig inte övertygas och McCain försöker då 

istället få henne att gå med på en kompromiss:  

“Perhaps if the program was scripted and we saw a transcript prior to broadcast?” Återigen låter 

sig inte Bel övertalas, hon menar att det inte vore en liveintervju om de skulle redigera intervjun på 

förhand.   

McCain försöker då närmast hota Bel med att han inte kan garantera hur regeringen kommer att 

reagera om hon fortsätter med sitt hänsynslösa beteende: 

“If you proceed with this reckless behavior, I cannot guarantee what our response in government 

will be, quite frankly.” 

Bel svarar då med att det är hennes jobb att rapportera nyheterna som finns och att allt annat vore 

hänsynslöst: 

“I run a news program. It’s my job to cover the news. That’s what I intend to do tonight. Anything 

else is reckless. (tystnad) Now, if you’ll excuse me. I have a show about to go on air that I must 

attend to. Must be those maternal instincts again.” 

Enligt Strömbäck (2000:189) så anser sig både medierna och de politiska makthavarna gärna vara 

de som är bäst lämpade att avgöra frågan, och även om de är ytterst är medierna som avgör vad som 

ska bli ett nyhetsinslag eller en nyhetsartikel, är de långt ifrån opåverkade av hur de politiska 

aktörerna väljer att handla. Det märks enligt oss tydligt i denna scenen. Bel får försvara sina åsikter 

både inför sin redaktionschef Clarence och för politikern McCain. Visserligen så låter sig Bel inte 

övertygas eller skrämmas av McCains argumentation men det faktum att Clarence tvingar henne att 

välja mellan intervjun med Hafiz och Freddies inslag med Lord Elms visar att politikerna påverkar 

mediernas dagordning.    
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9.3. Avsnitt 3 

9.3.1. Sammanfattning av avsnittet: Avsnittet utspelar sig till stor del på Hectors frus föräldrars 

lantställe. Freddie och Bel bjuds in av Hectors fru att göra dem sällskap över helgen.  

    

9.3.2. Situationsanlys scen 1: Scenen utspelar sig i ett rum på lantstället där Freddie, Hector, 

McCain och Adam Le Ray rengör vapen efter förmiddagens jakt. Efter ett kort meningsutbyte 

mellan Freddie och McCain går Freddie därifrån och McCain försöker pressa Hector att låta 

innehållet i The Hour styras av staten. Hector och McCain lever båda två i den brittiska 

överklassens och har där en delad diskurs. Som vi tolkar det så förutsätter McCain att Hector är 

enig om denna delade diskurs och därför tror sig McCain kunna tala med Hector på ett annat sätt än 

han hade talat med andra journalister, som till exempel Freddie. Hector markerar tydligt i sin 

kommunikation med McCain att han inte är villig att diskutera saker som berör The Hour- 

redaktionens arbete och det ser vi som ett tecken på att Hector inte har intressen av att göra McCain 

till viljes. Han vill inte gå bakom ryggen på sin redaktion och försöka styra deras arbete. 

 

9.3.3. Textanalys scen 1: Det mest intressanta att undersöka i denna scenen är hur McCain, som 

tidigare fatalt misslyckats med att styra eller påverka Freddie, istället försöker närma sig Hector och 

övertala honom att få redaktionen att arbeta med regeringsmakten istället för emot den.     

McCain: “You will encourage Miss Rowley and her team to work with us, Hector?” 

Hector: “That’s a little presumptuous, isn’t it? What do you mean will?” 

McCain: “It is to be advised. Things in Suez will only get worse and the BBC may find itself coming 

under increasing pressure in the coming weeks  if they don’t.” 

Hector: “You are a guest in my family’s house, Angus. Don’t outstay your welcome.” 

McCain försöker, som vi tolkar det, inte bara övertala Hector att få Bel och den övriga redaktionen 

att jobba med dem utan han närmast hotar Hector. Han säger att BBC kommer känna av en ökad 

press om de inte gör som statsmakten vill. Eftersom Hector och McCain tillhör samma 

samhällsklass tolkar vi det som att McCain tror att Hector kommer vara mer lättmedgörlig än vad 

Freddie och Bel tidigare visat sig vara. Fairclough (2001:28) skriver att dessa sociala maktrelationer 

alltid finns. Maktrelationer är alltid relationer i kamp, där en klass vinning och makt är beroende av 

dess exploatering och dominans över andra klasser. Social maktkamp kan vara mer eller mindre 

intensiv och uppenbar, men all social utveckling och all form av makt tar form genom den sociala 

maktkampen.  
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I detta fallet tolkar vi maktkampen som såväl intensiv som uppenbar eftersom McCain inte bara 

försöker övertyga/manipulera Hector utan närmast beordra honom.  

 

9.4. Avsnitt 4 

1. Sammanfattning av avsnittet: England står på gränsen till krig. The Hour- reaktionen får reda på 

att alla brittiska tidningar toppar med nyheter om Suezkrisen. The Hour- redaktionen har tio timmar 

till nästa sändning och programmet kommer till stor del handla om Suez. De får in de första 

bilderna från Ungern som invaderats av Sovjet samtidigt som krisen i Suez äger rum. Bilder som 

Bel vill sända, Clarence är dock skeptisk. Bel och Lix försöker övertyga McCain att tala för 

regeringen i The Hour, oppositionen har ställt upp med en man, men McCain vägrar och hänvisar 

till 14-dagarsregeln som innebär att medierna inte får lov att behandla ämnen som tas upp i The 

House of Parlaments inom 14 dagar.  

 

9.4.1. Situationsanalys scen 1: Scenen utspelar sig i redaktionskorridoren där Bel, Lix, Hector och 

Clarence diskuterar hur de ska handskas med Suezfrågan för att skapa en så bred rapportering som 

möjligt. Problemet för redaktionen är att hitta ett bra sätt att rapportera utan att bryta mot 14-

dagarsregeln. Vi tolkar det som att Lix ofta gestaltas  i sin yrkesroll som någon som är 

målmedveten och inte gärna ser sånt som ger förhinder i rapporteringen. Nyheterna om Suez och 

Ungern är de stora nyheterna och de ska därför få stort utrymme, om inte allt utrymme. Vad Lix 

inte tänker på är faktumet att det finns regler för hur rapporteringen får se ut, detta är Bel och 

Clarence medvetna om. Skillnaden mellan deras syn på det är att Bel kritiserar 14-dagarsregeln och 

demokratin medan Clarence har accepterat att regeln finns samtidigt som han gärna se att de hittar 

ett sätt att ta sig förbi den. Vi tolkar det som att Lix har liten insikt i redaktionens policy, hon vill se 

nyheten behandlas vad som än händer. Bels ansvar är större och hon måste ha en viss inblick i 

redaktionens policy samt yttre faktorer som kan påverka, så som till exempel 14-dagarsregeln. Det 

slutliga ansvaret ligger på Clarence som markerar att regeln in får brytas, men de får gärna hitta en 

väg kring regeln. Fairclough (2001:42-43) beskriver att det ofta kan vara så att det inte är 

journalisten som utövar makt eftersom att andra faktorer kan påverka, så som en lag eller en 

redaktionspolicy. 

 

9.4.2. Textanalys scen 1: Scenen visar att det finns ett samförstånd mellan medierna och 

statsmakten i Storbritannien om att inga frågor som debatteras i parlamentet inte får/kan debatteras i 

medierna inom fjorton dagar. 
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Clarence: “And what of the 14-day rule? Anything debated in the House cannot be fodder for 

broadcast political debate.” 

Bel: “The gag rule. Who says we live in a democracy?” 

Clarence: “Show me how you get round it and I’ll happily concede.” 

Vi tolkar det som att Clarences utgångspunkt, som ansvarig utgivare för programmet, är att följa 

reglerna som har satts upp av statsmakten. Bel ifrågasätter vart demokratin ligger i att följa en sådan 

regel eftersom det hindrar deras rapportering. Vi tolkar det som att Bel hade kunnat tänka sig att 

bryta mot regeln. Men eftersom det är Clarence som är ytterst ansvarig för programmets innehåll så 

är det hans beslut att fatta. Det är hans ansvar att programmet håller en god journalistisk 

rapportering samtidigt som han behöver ha en god relation med makthavarna för att programmet 

och kanalen inte ska bli lidande. Han menar att om redaktionen kan hitta en lösning som inte bryter 

mot regeln så är han beredd att ge med sig. 

 

9.4.3. Situationsanalys scen 2: Scenen utspelar sig på Clarence kontor. Förutom Clarence är Bel, 

Lix, Hector och McCain närvarande. De diskuterar premiärminister Edens beslut att invadera 

Suezområdet. McCain svarar svävande på frågorna om när det kommer att ske och vill inte ställa 

upp i kommande program av The Hour för att bemöta kritiken från en representant i oppositionen. 

Vi tolkar det som att relationen mellan politiken (McCain) och journalistiken är väldigt spänd. Båda 

aktörerna är, som vi tolkar det, i en kritisk situation där politiken försöker dölja sin rådvillhet inför 

den uppkomna situationen och formulera sig samtidigt som journalistiken kräver svar. Till och med 

Hector som varit återhållsam i sin kritik mot McCain intar nu som vi tolkar det en mer aktiv roll 

som obunden journalist och kritiserar McCain för hans fega beteende. 

McCains tidigare försiktiga diplomatiska uttalanden har bytts ut mot mer raka svar, han kritiserar 

oppositionen och The Hour- redaktionen. McCain har som vi tolkar det svårt att stanna kvar i sin 

identitet som politiker och svarar på frågorna mer personligt och ogenomtänkt till skillnad från Bel, 

Lix, Hector och Clarence som är fokuserade i sina journalistiska roller och vågar gå hårt åt en 

person som representerar en regering under press. 

 

9.4.4. Textanalys scen 2: McCain försöker få The Hour- redaktionen att hålla nere på 

rapporteringen om det brittiska parlamentets agerande i Suezkrisen. 

McCain: “All we asking for, Hector, is some balance in your reporting.” 

Lix: “Will you come on The Hour and state the governments view?” 

McCain: “I’m a little camera shy.” 
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Hector: “Well, that’s unfortunate. Stephen Tripp has kindly agreed to present the opposition’s view, 

on the show tonight.” 

McCain: “This is highly irregular. Clarence, need I remind you of the rule? Tripp’s a cad. I 

wouldn’t share a taxi with him.” 

Vi tolkar det som att McCain försöker få redaktionen att ha en balanserad rapportering av krisen, 

med andra ord en rapportering som inte kommer skada det brittiska parlamentet. Lix erbjuder 

McCain att komma till programmet för att ge parlamentets syn på utvecklingen i Suezfrågan men 

McCain avböjer. Han menar att det är okonventionellt att Stephen Tripp från oppositionen ska 

medverka i programmet och hänvisar till 14-dagarsregeln. Eftersom han kallar Stephen Tripp för 

“cad” (lymmel, knöl) och säger att han inte skulle dela en taxi med honom tolkar vi det som att 

McCain är upprörd. Han har tidigare formulerat sig i mer diplomatiska ordalag men nu börjar han 

tappa tålamodet över att The Hour- redaktionen inte gör honom till viljes. Han börjar med att fråga 

efter en balanserad rapportering vilket i slutet övergår till en påminnelse till Clarence om den 

tidigare nämnda 14-dagarsregeln, vilket vi tolkar som en order snarare än en uppmaning.  

 

9.4.5. Situationsanalys scen 3: Clarence och McCain sitter i Clarences avstängda bil i en gränd. De 

vill tala ostört. Clarence är medveten om att MI6 bevakar hans redaktion eftersom de letar efter en 

sovjetisk agent på BBC. Han ber McCain att hans team ska sluta bevakas eftersom det hindrar deras 

journalistiska arbete. För att McCain ska gå med på detta kräver han att Freddie ska sluta undersöka 

mordgåtan. Clarence är villig att gå med på det om McCain låter The Hour- redaktionen rapportera 

om Suezkrisen utan parlamentets inblandning. 

I den här situationen tolkar vi det som att det inte behövs några professionella identiteter mellan 

Clarence och McCain. Vi tolkar det dock som att de representerar sina yrken men behöver inte 

spela det spelet som behövs i mer officiella situationer. Vi får intrycket av att de är medvetna om att 

de jobbar inom en bytesmarknad där de kan vara klara med vad som ges och vad som tas 

(Shoemaker & Reese, 1996). Vi tolkar det som att detta gör denna scenen till en scen där de talar 

klarspråk och identitet och politik inte har någon inverkan. 

 

9.4.6. Textanalys scen 3: Vi tolkar det som att konflikten mellan McCains intressen å ena sidan 

och Clarences intressen å den andra är uppenbara:   

Clarence: “I appreciate that the interests of our country must come first, but you must see there is 

irony in my journalistic being followed while they are following a story.” 
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Clarence förstår att MI6 vill ha tag på den person som är misstänkt sovjetisk agent. Han har dock 

tidigare i scenen garanterat McCain att det inte finns någon sovjetisk agent på hans redaktion. Han 

är upprörd över att Freddie skuggas när han försöker göra sitt journalistiska arbete. 

McCain: “Then you must tell Mr. Lyon to stop investigate the Elms story.” 

Clarence: “They’re journalists. That’s what he’s meant to do. Investigating a murder.” 

McCain: “That is not newsworthy.” 

McCain vill att Freddie ska sluta undersöka mordet på Ruth Elms och grundar det på argumentet att 

det inte finns något nyhetsvärde i mordet. Clarence menar dock att det är journalisternas uppdrag att 

undersöka en mordhistoria. Att McCain menar att mordet inte har något nyhetsvärde tolkar vi som 

ett exempel på McCombs (2006) dagordningsteori. Såväl politikerna som medierna kämpar om vad 

som ska komma upp på dagordning och som i detta fallet om vad som har ett nyhetsvärde. Fast det 

kan vara olägligt för McCain och parlamentet att mordet följs upp så ligger det en konspiration 

bakom mordet, där bland annat MI6 är inblandat, som förmodligen är intressant för allmänheten att 

känna till.   

Clarence: “Promise to allow me to present both side of the argument.” 

McCain: “But he must leave the Elms story well alone.” 

Clarence: “When they stop following my team.” 

Vi tolkar det som att de försöker komma fram till en lösning där båda parter kan få något ut av 

situationen. Clarence vill att hans redaktion ska få rapportera om Suezkrisen utan att stöta på 

motstånd hos parlamentet samt att MI6 ska sluta bevaka hans team. McCain vill att Freddie ska 

sluta följa upp mordet på Ruth Elms. Vi tolkar detta med hjälp av Shoemaker och Reese (1996:178) 

som skriver att det råder en utbytesrelation mellan medierna och de politiska makthavarna, där båda 

sidor kämpar för att få övertaget. Det anser vi att detta är ett tydligt exempel på eftersom de vill ha 

något av den andra parten samtidigt som de inte är villiga att ge med sig utan att få någon fördel för 

den egna ståndpunkten. 

 

9.5. Avsnitt 5 

9.5.1. Sammanfattning av avsnittet: Konflikten i Suez trappas upp allt mer. Israel har gått in i 

Egypten med, vad The Hour- redaktionen misstänker, stöd av Storbritannien och Frankrike. 

Premiärminister Eden håller tal till folket, via en tv-sändning på BBC, för att övertyga dem om att 

han är en fredens man. The Hour- redaktionens stora problem inför den kommande sändningen är 

att gå runt 14-dagarsregeln för att kunna rapportera om läget i Suezkrisen på ett politiskt obundet 

sätt. Lösningen blir att filma demonstrationerna i London mot Edens regering samt genom att göra 
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en satirisk sketch av situationen. Samtidigt så blir pressen på redaktionen från parlamentet allt mer 

märkbar. Sovjetunionen invaderar Ungern, men dessa händelser hamnar i medieskugga, då det inte 

finns resurser nog att bevaka båda konflikterna. Freddie löser gåtan om varför MI6 bevakar honom 

samt varför Ruth Elms mördades. Båda står med på en sovjetisk lista av potentiella sovjetiska 

agenter. Därför har MI6 samt parlamentet varit oroade och detta har i slutändan lett till Ruth Elms 

död. 

 

9.5.2. Situationsanalys scen 1: Bel, Freddie och Hector befinner sig i Bels lägenhet och tittar på en 

tv-sändning på BBC där premiärminister Eden håller tal till det brittiska folket. Han säger bland 

annat att det är Egypten som befinner sig i krig med Israel, snarare än tvärtom, och att han själv är 

övertygad om att de åtgärder hans regering har tagit och att han alltid varit en man som strävar efter 

fred. Bel, Freddie och Hector diskuterar hur de ska kunna rapportera om Suezkrisen utan att bryta 

mot 14-dagarsregeln. Freddie föreslår att de kan rapportera om vad USA och president Eisenhower 

har sagt om situationen i Suez för att på så vis kunna gå runt problemet. 

 

9.5.3. Textanalys scen 1: I och med att premiärminister Edens tal sänds på BBC menar Freddie att 

oppositionen måste få komma till tals: “They’ll have to let the opposition respond. We cannot call 

ourselves a public television service and not let the opposition… Gaitskell bat back.” Bel är inte så 

förtjust i den tanken då hon tror att McCain kommer bli upprörd igen och dessutom så finns den 

tidigare nämnda 14-dagarsregeln som hindrar The Hour- redaktionen att rapportera om annat än de 

mest basala fakta som finns. Men Freddie menar att det finns vägar runt regeln: 

Bel: “Are there? I’ve been lying awake for the last three nights trying to come up with one. We 

can’t debate, we can’t comment, we can’t analyse, we can only deliver the most basic facts until 

two weeks after they’ve discussed it in Parliament. It makes a mockery of what we do.” 

Freddie: “So we make a mockery of it. We present the facts in a way that points to the truth. 

(tystnad) We garner opinion from abroad. What? Comment and assessment from our American 

cousins in the light of Eisenhower’s election campaign. They can’t stop us broadcasting the views 

of foreign nationals.” 

Bel: “You’re brilliant.” 

Freddie: “Why should we be gagged when the newspapers can print what they like?” 

Vi tolkar det som att Bel är uppgiven. Hon har försökt komma på sätt att gå runt 14-dagarsregeln 

men inte kommit på något sätt. Hon säger att deras arbetssituation är en parodi eftersom de inte får 

analysera, kommenterar eller debattera några händelser inom två veckor efter att det har diskuterats 
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i parlamentet. Freddie  menar att de får ge igen med samma mynt och göra en parodi av 14-

dagarsregeln. Genom att studera opinionen i USA och vad som har sagts om Suezkrisen i president 

Eisenhowers återvalskampanj kan de rapportera om händelserna utan att bryta mot regeln. 

Shoemaker och Reese (1996:261-262) understryker att fastän det som ligger till grund för en story 

är en verklig händelse eller ett verkligt problem så finns det många faktorer som bestämmer vad 

som kommer att sändas och hur rapporteringen kommer att se ut. Dessa faktorer kan vara direkt 

påverkan av externa aktörer som politiker, myndigheter och andra källor, samt konkurrensen med 

andra medier. I denna scenen så tolkar vi det som att särskilt två aktörers påverkan syns tydligt. 

Freddie frågar varför The Hour- redaktionen ska vara belagda med munkavel när tidningarna får 

skriva vad de vill. De aktörer som påverkar rapporteringen är således konkurrensen med andra 

medier och politikerna försöker hindra dem från att rapportera om något som verkligen händer eller 

håller på att hända. 

Freddie: “Hector, you have the country in your palm. They’ll listen to you, to us. We show the 

public what the world thinks and we affirm what they already know. The rumours are out there, the 

press are talking about collusion, that this I a rushed war, secretly orchestrated by Britain and 

France with the help of Israel, to get the canal back.” 

Hector: “And we overlook that there’s no proof whatsoever of collusion? We can’t just assume that 

out government’s guilty. That’s hardly impartial journalism, is it? You’ll bring the show down. 

McCain would have a heart attack.” 

Medan Freddie vill bekräfta för allmänheten om att det är ett krig som har planerats i hemlighet av 

Storbritannien och Frankrike något som han uttrycker det “de redan vet” menar Hector att det inte 

finns några bevis på ett sådant samarbete och att de inte “bara kan anta” att regeringen ligger bakom 

eftersom det knappast är opartisk journalistik. Vi tolkar det som att Freddie är den i sällskapet som 

vill gå mest hårt åt den styrande makten medan Hector försöker få Freddie att tona ned kritiken 

eftersom den inte är bekräftad och kan leda till att programmet stängs ned. Det pågår en maktkamp 

mellan såväl politiken och journalistiken som inom den egna redaktionen. Fastän Bel är den som 

rent hierarkiskt har mest makt av de tre är det Freddie och Hector som styr samtalet och försöker få 

de andra övertygade om hur rapporteringen ska se ut.  

 

9.5.4. Situationsanalys scen 2:  Bel får ett samtal av Clarence där han ber Bel infinna sig på BBC:s 

högkvarter. Väl på plats visar det sig att det är Douglas (BBC chefen) som kallat Bel för att 

diskutera rapporteringen kring Suezkrisen. Även McCain har bjudits in för att ge sin och 

regeringens syn på saken. 
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Douglas är en av de högre cheferna på BBC och han har en nära relation med Parlamentet. Vi tolkar 

det som att faktumet att Douglas stämt samman mötet med Bel och Clarence visar på desperation 

från McCain och parlamentet. The Hour har blivit ett problem som måste tas tag i, och därför 

vänder dig McCain till personer som han anser ligga i en allierad relation till parlamentet. Douglas 

måste i egenskap av BBC-chef lyssna på parlamentet efter som det är de som finansierar BBC. 

Problemet som vi tolkar det ligger i att McCain utnyttjar sin relation med Douglas genom att 

formulera sig frispråkigt och gör direkta hot mot Douglas och BBC. Clarence, som tidigare i samtal 

med McCain fått agera diplomatiskt för att hålla samtalen på en god nivå, har nu någon över sig i 

hierarkin vilket tillåter honom att besvara McCains hot. McCain blir som vi tolkar det överkörd av 

Clarence motfrågor och tvingas därför hota om att pengar kan komma att utebli om rapporteringen 

inte bli balanserad till parlamentets fördel. Därefter lämnar han rummet. 

 

9.5.5. Textanalys scen 2: Mötet hålls efter premiärminister Edens uttalande i tv. McCain försöker 

få The Hour redaktionen att inte ha med någon som representerar oppositionens åsikter i nästa 

program. Han menar att det bara skulle påverka stämningen i landet negativt. Han säger att de 

(parlamentet) förväntar sig att The Hour ska upprätta balansen i rapporteringen.  

McCain: “Be aware that if your programme fails to fall into line, it will comfort the enemy and 

undermine our country at war.” 

Douglas: “Angus, the BBC would never jeopardize the security of the nation. We are experienced in 

news management in times of peace and war.” 

McCain: “I am merely obliged to tell you that there me be funding implications.” 

Clarence: “Are your threatening us?” 

McCain: “Always advice, Douglas. Always Advice. (Reser sig och går mot utgången). Never to be 

taken as prescriptive.” 

Vi tolkar det som att McCain blir allt mer desperat i sina försök att styra The Hours rapportering. 

Han går så långt att han säger att om inte programmet inte följer parlamentets linje så riskerar det 

att stödja fienden och underminera Storbritannien ställning i en kristid. Douglas försäkrar McCain 

om att BBC aldrig skulle riskera nationens säkerhet och att de har stor erfarenhet från 

nyhetsrapportering från tider såväl i krig som fred. McCain säger då att om de inte gör som 

parlamentet säger så kan det få konsekvenser för det statliga ekonomiska stöd som BBC får. När 

Clarence konfronterar honom och frågar om McCain hotar dem så förklarar han att det han säger 

alltid är råd utan åligganden. I själva verket är det tydligt att McCain hotar redaktionen, och i 

förlängningen hela BBC, och att alla som är närvarande mycket väl vet om att det är ett direkt hot. 
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Vi tolkar det som en form av det som French och Raven (1959:65-72) kallar för Coercive Power, 

makt som innefattar bestraffningsmetoder i samband med att följeslagaren inte följer ledarens 

direktiv. Ledaren använder bestraffningen som ett sätt att få som han/hon vill och kräver.  

Douglas som är chef för BBC försöker hålla sig väl med McCain men utan att tumma på de 

journalistiska principerna. Bel och Clarence är mer frispråkiga och reagerar häftigare mot McCains 

(illa dolda) hot. Vi anser att man tydligt kan se vilka de olika aktörerna som besitter makt är i denna 

scenen, dels McCain som har parlamentets stöd och Douglas som i slutändan är den som bestämmer 

över allt som BBC publicerar. Bel och Clarence ser vi mer som mindre maktfaktorer som försöker 

lägga sig i “de höga herrarnas” maktspel. 

 

9.5.6. Situationsanalys scen 3: Isaac har skrivit en sketch om de olika aktörernas inblandning i 

Suezkrisen. Bel, Freddie och Lix diskuterar sketchen. 

Under seriens gång har vi fått intrycket att Lix är en passionerad journalist som brinner för sitt yrke 

och för att rapportera om viktiga nyheter. Hon har vid flera tillfällen gjort Bel uppmärksam på 

situationen i Egypten innan Suezkrisen brutit ut men då ignorerats. När krisen väl brutit ut så 

gestaltas Lix som någon som befinner sig på redaktionen så gott som dygnet runt. Lix har dock, 

som vi tolkar det, visat på sprickor i denna fasad vid ett tillfälle innan denna scen. I ett samtal med 

Hector berättar hon om sitt tidigare jobb som utrikeskorrespondent och hur mycket hon tyckte om 

det, samtidigt så understryker hon att hon känner att hon blivit för gammal för att vara ute på fältet. 

Vi får även intrycket av att hon uppskattar tryggheten som redaktionsjobbet på The Hour ger. Även 

i den här scenen tolkar vi det som att Lix värderar tryggheten av att jobba på redaktionen före att 

faktiskt rapportera om viktiga nyheter på ett vågat och balanserat sätt. 

 

9.5.7. Textanalys scen 3:  Lix: “A sketch on Suez. They’ll pull the plug on us.” 

Bel: “What for? I’d rather debate a question without settling it than settle a question with no 

debate.” 

Medan Lix är mer försiktig och oroar sig över att programmet kommer stängas ned om de gör en 

parodisk sketch av aktörerna i Suezkrisen anser Bel att frågan måste debatteras. Maxwell McCombs 

(2006) skriver att mediernas snäva fokuseringen på ett antal frågor ger en tydlig fingervisning till 

publiken om vilken eller vilka frågor som är viktigast för stunden. Detta ger i sin tur journalisterna 

ett stort etiskt ansvar att omsorgsfullt välja ut frågorna på sin dagordning. Utifrån denna teorin kan 

vi tolka in Bels ställningstagande. Hon ser det som en skyldighet för allmänheten att spelet bakom 

Suezkrisen inte tystas ned utan kommer upp till debatt. Enligt  Wanta och Wayne (1997:137-151) 
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har medierna allmänt sett mest dagordningsmakt i perioder som är politiskt lugna eller då politiska 

kriser uppstår. I det här fallet rör det sig om en politisk kris och visserligen har The Hour svårt att få 

fram sitt budskap utan politiska sanktioner men vår tolkning är att det budskapet som de i slutändan 

sänder får en stor påverkan på mediekonsumenterna. 

 

9.6. Avsnitt 6 

9.6.1. Sammanfattning av avsnittet: Det är dags för The Hour- redaktionen att sända programmet 

om Suezkrisen som de senaste avsnitten har handlat om. Pressen på Bel är stor. Storbritannien 

befinner sig i krig. Clarence försöker få henne att låta bli att sända Isaacs sketch, Douglas och 

Wallace är på plats för att se så att inga lagar bryts mot och framför allt så är McCain på plats. Stora 

delar av avsnittet handlar om själva sändningen, som inleds precis som McCain föredrar, med enkla 

nyheter som berättar om nationens taktik för att återskapa ordning vid Suezkanalen. McCains 

optimism försvinner i samband med att Isaacs sketch sänds ut, Clarence försöker få Bel att avbryta 

sekvensen men hon vägrar. Slutligen medverkar Lord Elms som gäst i studion, Freddie intervjuar 

och det hela mynnar ut i tung kritik mot 14-dagarsregeln och Freddie ifrågasätter även demokratin 

som råder i landet. McCain och Douglas rasar, Clarence tvingas stänga ner hela sändningen. Efter 

nedsläckningen får Bel sparken från programmet.   

 

9.6.2. Situationsanalys scen 1: Det är mindre än två timmar kvar till sändning. I studion pågår 

förberedelserna. Clarence kommer in och frågar Bel om vad all rekvisita ska användas till. Bel 

förklarar att Isaac ska spela upp en sketch för att kommentera händelserna i Suez. Clarence är inte 

förtjust i idén. Han menar att en sketch kommer bli slutet på programmet. Bel säger att hon måste 

fylla programmet på något sätt men Clarence förbjuder henne att ha med sketchen i programmet. 

Relationen mellan Clarence och Bel är som vi tolkar det pressad. Clarence har ögonen på sig av 

Douglas såväl som McCain, som båda förväntar sig att sändningen kommer att ligga på rätt sida av 

lagen. Bel har under hela serien haft Clarence stöd och när hon nu springer på motstånd från honom 

så väljer hon att argumentera mot för att övertyga Clarence om att sketchen är viktig i 

rapporteringen. Bel är som vi tolkar det märkbart upprörd över hur 14-dagarsregeln begränsar 

rapporteringen och hon skäller på Clarence angående en regel som ingen av de två kan göra något 

åt. Clarence hamnar i en situation där han pressas ifrån två olika håll. Han pressas av de som vill 

begränsa rapporteringen (Douglas, McCain) och de som vill utmana lagen (Bel) för ge en så 

rättvisande bild av krissituationen som möjligt. Clarence tvingas ta ställning för två läger och hans 

sätt att göra det är att tillåta allt utom just sketchen då den utmanar 14-dagarsregeln för mycket. 
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9.6.3. Textanalys scen 1: Eftersom landet befinner sig i krig är The Hour- redaktionen under mer 

press än någonsin tidigare. Bel är frustrerad över att  de inte får diskutera, analysera eller debattera 

några nyheter som har med Suezkrisen att göra. Clarence menar att han är beredd att låta Bel göra 

programmet så fritt som det är möjligt men han förbjuder henne att ha med en satirisk sketch 

eftersom det skulle innebär att visa meningsskiljaktigheter mellan BBC och regeringen i krigstid.   

Bel: “Is it not our duty as journalists to present balanced news frankly, fearlessly and reasonably?” 

Clarence: “Life is about compromise. The country is at war. We cannot show dissent, we cannot 

show...” 

Bel: “...News! On a news program! It’s absurd!” 

Bel anser att det är deras plikt som journalister att rapportera nyheter på ett uppriktigt, oförfärat och 

granskande sätt. Vi tolkar det som att Bel är medveten om det känsliga politiska läget men att hon 

ändå inte vill låta sig censureras av myndigheterna. Clarence är medveten om vilka konsekvenserna 

kan bli om de inte följer parlamentets strikta linje i rapporteringen och förbjuder Bel att gå för långt 

i kritiken mot parlamentets handlande, vilket en satirisk sketch skulle vara. Vi tolkar det också som 

att Bel har fått nog av detta återhållsamma förhållningssätt. Hon tycker det är absurt att de inte får 

visa nyheter i ett nyhetsprogram.   

 

9.6.4. Situationsanlays scen 2: Scenen handlar om sändningen av det sista programmet av The 

Hour. McCain, Wallace, Douglas, Clarence och Marnie befinner sig i BBC:s loungebar där de tittar 

på programmet samtidigt som det sänds. Vi får följa dels hur sändningen fortlöper i studion och 

kontrollrummet men fokus ligger på hur personerna i BBC-loungen reagerar på vad som sänds. 

Programmet inleds med en intervju med amiral Green som beskriver hur den brittiska och franska 

invasionen i Suez har gått tillväga. Reaktionerna från de i BBC-loungen är så långt belåtna. Nästa 

inslag är från den amerikanska presidenten Eisenhowers återvalskampanj där han kommenterar och 

fördömer invasionen. Tongångarna börjar bli ifrågasättande i BBC-loungen gällande 

rapporteringen. Programmet fortsätter med demonstrationer i London mot premiärminister Eden 

och Suezkriget. McCains nervositet och obehag gällande materialet blir allt mer märkbar. Clarence 

understryker dock att inga lagar har ännu brutits (14-dagarsregeln). Nästa inslag är sketchen. Isaac 

gör en satirisk sketch om de olika aktörernas inblandning i Suez. De sänder alltså en sketch som 

Clarence tidigare har ifrågasatt och förbjudit. McCain blir upprörd, Clarence lämnar loungen och 

skyndar ned till studion och kontrollrummet. Clarence försöker få dem att avsluta sketchen men Bel 
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vägrar. När nästa del av programmet innehåller en intervju med Lord Elms, där han och Freddie 

öppet kritiserar parlamentet, tvingar Douglas Clarence att stänga ned programmet. 

I den här situationen så ställs journalistiken mot den politiska makten i en direkt konfrontation. Alla 

de viktiga aktörerna från serien är på plats i BBC-huset för att antingen sända eller bevaka The 

Hour. I BBC-loungen befinner sig ett flertal viktiga aktörer som på olika sätt är pressade inför hur 

rapporteringen kommer att se ut. Vi tolkar det som att den som i sammanhanget befinner sig längst 

upp i hierarkin är McCain och det är märks på Douglas att han inte vill uppröra McCain mer än 

nödvändigt. Den ansvariga för sändningen är Clarence som även han sitter med i loungen. Han är 

den som står till svars inför McCain om 14-dagarsregeln skulle brytas. Vi tolkar det som att 

Douglas och Wallace gestaltas som mer pressade i scenen, men vi anser att Clarence bör vara den 

som har den största pressen. Douglas, som i tidigare scen med McCain, var väldigt noggrann med 

att markera att BBC i allra högsta grad vet hur man rapporterar om kriser. I den här scenen tolkar vi 

det som att McCains tidigare hot om att minska bidragen från parlamentet har påverkat Douglas till 

att bli mer försiktig i hur han vill att rapporteringen ska se ut. Han är väldigt mån om att McCain 

ska sitta bra och att det hela tiden finns dricka i McCains glas. När det väl brister i rapporteringen 

vid sketchen försvinner Clarence från loungen, han har hållit sig lugn hela sändningen men då han 

specifikt beordrat Bel att inte sända sketchen får han ta saken i egna händer. Han beger sig ner till 

kontrollnumret och beordrar Bel att avsluta sketchen, men hon vägrar. Detta tolkar vi som att Bel 

vägrar låta politiken ta makten över dagordningen utan hon vill att rapporteringen ska ske på hennes 

villkor. Här sker, som vi tolkar det, en vändning i Clarence beteende. Trots att han fortfarande är 

upprörd på hur Bel har handskats med sketchen så släcker han inte ner programpunkten. Han låter 

den avslutas, han säger inte heller något när intervjun med Lord Elms tar vid. Detta tolkar vi som att 

Clarence inser att eftersom att 14-dagarsregeln redan är bruten så kan de löpa hela linan ut. Det är 

först under Freddies frispråkiga intervju med Lord Elms som Douglas, efter påtryckningar från 

McCain, tvingar Clarence att släcka ner programmet. 

 

9.6.5. Textanalys scen 2: Det vi anser är mest intressant att analysera i denna scen är hur 

tongångarna i BBC-loungen förändras under sändningens gång. Initialt är McCain, som vi tolkar är 

nervös över hur sändningen kommer se ut och vilka konsekvenser de kan få för parlamentet, nöjd 

med sändningens utformning och beskriver inslaget med Amiral Green som “So far so good.”. Vi 

tolkar hans reaktion som en lättnad över att det är inget som kan skada parlamentet utan snarare 

som en propagandaakt i deras vinning. 



 

 

 

37 

 

Programmet blir emellertid allt mer kritiskt och tongångarna i BBC-loungen blir allt mer upprörda 

 ju längre programmet går. I inslaget med demonstrationerna från London mot premiärminister 

Eden visar hur en polisman slår ned en demonstrant till marken med sin batong uttrycker McCain 

det som: “A little harsh.”. Vi tolkar det som att han tycker att det är onödigt att den händelsen inte 

klipptes bort, att polisen använder våld mot demonstranterna är inget som gynnar parlamentet. 

Clarence försvarar dock klippet med: "No laws broken yet, Angus.” vilket vi tolkar som att 

programmet fortfarande håller sig på rätt sida om 14-dagarsregeln och att även om det kan synas 

vara utmanande att visa något sådant så har McCain ännu inte anledning att göra något annat än att 

verbalt protestera. 

Så långt har Clarence försvarat programmets innehåll men när sketchen inleds så tolkar vi det som 

att de vet att nu håller programmet på att urarta och bryta den överenskommelse som BBC har med 

regeringsmakten. Clarence lämnar BBC-loungen och går ned till kontrollrummet där han skäller ut 

Bel: 

Clarence: “Are you completely, completely mad? I said no sketch. I specifically said no sketch! 

What the hell do you think you’re doing?” 

Bel: “Trying to keep this show on air. We’re still live.” 

Clarence har tidigare förbjudit Bel att ha med Isaacs sketch i programmet eftersom det skulle vara 

alltför kontroversiellt. Bel har emellertid valt att trotsa Clarence order och försvar sig med att hon 

försöker fylla programmet. McCain och Douglas är samtidigt mycket upprörda och när Hector 

annonserar att nästa inslag består av en intervju med Lord Elms (som intervjuas av Freddie) frågar 

McCain: “What’s he doing here?”. Vi tolkar det som att McCain vet att programmet kommer bli än 

mer kritiskt mot Eden och när Lord Elms förklarar att han har tappat förtroendet för 

premiärministern kräver han att programmet stängs ned: 

McCain: “I don’t care what you do, but you shut this program down  now.” 

Douglas: “Did you here that, Clarence? (I telefon)” 

McCain kräver alltså att programmet ska stängas ned och vi tolkar det som att Douglas låter sig 

styras av McCain. Han är medveten om att programmet har gått för långt i sin kritik mot 

parlamentet. Samtidigt fortsätter intervjun med Lord Elms: 

Lord Elms: “All I know is that when the authority of a government is challenged, that government 

will do everything in its power to ensure they are not exposed as the liars and murderers that they 

are.” 

I det här citatet så beskriver Lord Elms, som vi tolkar det, vad det är som sker bakom kulisserna 

under sändningen. Lord Elms pratar om det i ett större perspektiv (nationell/internationell politik), 
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men den konkretiseras i och med McCains inblandning i rapporteringen och att programmet stängs 

ned. 

Efter Lord Elms uttalande tar Freddie vid och ifrågasätter demokratin i Edens Storbritannien. 

Douglas har lämnat BBC-loungen och befinner sig i studion där han tvingar Clarence att stänga ned 

programmet. Bel får sparken som en konsekvens av programmets innehåll. Vi tolkar interaktionen i 

BBC-loungen, där de berörda aktörerna reagerar på innehållet i programmet, som ett exempel på 

McCombs (2006) dagordningsteori och hur det hela tiden pågår en kamp om dagordningsmakten 

mellan medierna och de politiska makthavarna. Nord (1997:127) skriver om att vissa forskare 

menar att makten är centraliserad och att den styrande klassen också kontrollerar massmedierna. 

Enligt detta synsätt kan man inte tala om mediernas handlingsutrymme, eftersom deras agerande är 

helt en spegling av makthavarnas intressen.  

Vi tolkar det som att The Hour- redaktionen utmanar dessa intressen och att det är det som är 

anledningen till att programmet stängs ned.   

 

10. Slutdiskussion 

Här avser vi att diskutera och dra slutsatser utifrån det resultat vi har fått i våra analyser. Vi ska 

även försöka besvara våra frågeställningar som vi har byggt studien runt.  

För det första är vi noga med att poängtera att The Hour är en fiktiv underhållningsserie, och fastän 

den är baserad på verkliga händelser kan den således endast ge en dramatiserad och fiktiv bild av 

hur maktstrukturerna han ha sett ut på BBC under Suezkrisen. Riskerna med att dra för stora 

slutsatser av en fiktiv serie är att en sådan tenderar att dramatisera och ge schablonbilder av 

konflikter, i detta fall mellan journalistiken och politiken. Syftet med serien är att underhålla, därför 

måste karaktärer och handling förstärkas och dramatiseras. Således kan konflikterna bli mer tydliga 

och mer hårddragna än vad fallet skulle ha varit i verkligheten. Det faktum att The Hour beskriver 

ett historiskt skeende och vad det kan ge publiken för bild av detta skeende går med fördel att 

jämföras med deckar- eller kriminaldramagenren. I deckare så försöker författaren berätta en 

mordgåta och dramatisera denna och göra den så spännande och fylld av intriger som möjligt för att 

fånga läsaren/tittaren. Den bild man som tittare får av det polisiära arbetet kan i många fall inte alls 

jämföras med hur riktigt polisiärt arbete ser ut, men bilden som en producent eller en författare ger 

är nödvändig för att göra skeenden intressanta för publiken. Hade en berättelse innehållit alla de 

processer som är en del av utredning med byråkrati och långa rättegångar tror vi att berättelsen hade 

tappat sin udd och därmed förlorat sina tittare. Det som vi anser gör en tv-serie av denna genre 
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intressant är de grova förenklingar och dramatiseringar som gör det enkelt för publiken att engagera 

sig, samt en stark karaktärsbildning med karaktärer publiken kan identifiera sig med.  

The Hour tar upp en period under kalla kriget som för oss tidigare var så gott som okänd. Detta gör 

att producentens makt över vår bild av skeendet är betydande.Vid dramatiserade berättelser om 

historiska händelser av den här typen så har producenten, om inte makt att bestämma för publiken 

hur de ska uppfatta en händelse, åtminstone ge en fingervisning om att det som berättas ligger nära 

verkligheten. Fiske och Hartley (2003:129) skriver att sättet en fiktion berättas på är inte genom att 

konstruera en verklighet utan att ge sken av att fiktionen är verkligheten. Producenten är alltså 

ingen historiker i den mån att han strävar efter att berätta en vetenskaplig verklighet, utan han vill 

berätta om en dramatiserad verklighet på ett sätt som både är fängslande och trovärdigt. Om det 

skulle brista i trovärdigheten och logiken bryts den illusion som författaren byggt upp för publiken 

och därmed riskeras också publikens förmåga till känslomässig inlevelse (Breum, 1996). Därför 

måste författaren berätta på ett sätt som kommer uppfattas som trovärdigt samtidigt som intrigen 

hela tiden hålls spännande. För att upprätthålla det som Breum (1996) kallar den stora illusionen.. 

The Hour berättas på ett rappt sätt med en intensiv konfliktupptrappning som syftar till att behålla 

tittarens intresse. Detaljer som hur redaktionsrum och lokaler är inredda samt hur personer är klädda 

och pratar gör att tittaren får en föreställning om hur det kunde ha sett ut i Storbritannien i mitten av 

1950-talet som serien skildrar. Vi jämför The Hour med filmen Cowboys & Aliens (2011) där 

handlingen utspelar sig i en, vad vi anser vara, autentisk vilda västern miljö men där konflikten är 

helt osannolik. Kortfattat handlar det om att utomjordningar invaderar jorden i den amerikanska 

västern år 1873. I detta fallet anser vi att trovärdigheten i konflikten är låg, eftersom den berör 

utomjordningar och annat övernaturligt, även om miljöer och karaktärer är av mer historisk 

inspirerat slag. The Hour berör en historisk konflikt, Suezkrisen, där handling, karaktärer och 

konflikt kan kännas trovärdig trots det höga tempot och starka karaktärerna. Berättandet bygger 

enligt oss en  historienära känsla i sin rekvisita och kan därmed ge publiken en illusion om att det 

som beskrivs i serien närmast är en dokumentation av verkligheten.  

I The Hour så anser vi att makt och maktrelationer gestaltas genom individer istället för 

institutioner. De olika journalisterna representerar olika förhållningssätt inom journalistiken, där 

exempelvis Freddie är den grävande journalisten som inte räds konsekvenserna av sin rapportering 

och Hector är en karriärsinriktad journalist som smidigt försöker navigera mellan olika intressen, 

trots att han mot slutet av serien växer in i journalistrollen där han vågar utmana de rådande 

ideologierna. Angus McCain representerar den politiska makten, premiärministern och parlamentets 

intressen, och han är ensam om att göra det i serien. Således är det hans handlingar, reaktioner och 
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hans sätt att kommunicera som representerar den politiska agendan. Vidare så har vi i analysen 

märkt av vissa tendenser. McCain som representerar den politiska makten går från att initialt 

försöka påverka rapporteringen genom välformulerad propaganda och subtila råd till att mer öppet 

försöka styra dagordningen genom hot och direkta order.  

Det pågår hela tiden en kamp mellan journalisterna och politiken, där båda försöker ta makten över 

dagordningen och kunna styra vad som rapporteras. Politiken försöker ta makten över dagordningen 

genom att påverka och styra över hur journalisternas rapportering ska se ut. Men det som främst 

begränsar journalistiken är en tredje maktfaktor, BBC:s 14-dagarsregel, som de själva har instiftat. 

Utan den regeln hade journalistiken varit friare och redaktionen hade inte behövt oroa sig i lika stor 

utsträckning för hur regeringsmakten (McCain) kommer att reagera på rapporteringen. Eftersom 14-

dagarsregeln från början är ett påfund av BBC:s ledning och en överenskommelse med parlamentet 

använder McCain den för att kunna påpeka vad som kan och inte kan sändas. Visserligen får 

redaktionen rapportera rena fakta om sådant som diskuteras i parlamentet, men de får inte 

kommentera, debattera eller analysera dessa händelser inom 14 dagar. Vi tolkar 14-dagarsregeln 

som något som har bakbundit journalisternas händer och något som hindrar dem att själva kunna 

styra över sin rapportering fullt ut.  

När programmet stängs ned i det sista avsnittet, tolkar vi det som en konsekvens av att 14-

dagarsregeln brutits och inte för att politikerna vill det. McCain försöker få programmet att stängas 

ned redan tidigt i det sista programmet, men Clarence vidhåller att så länge inga regler brutits så 

finns ingen anledning att programmet ska stängas ned.  

Dock är det så att samtidigt som rapporteringen begränsas i och med 14-dagarasregeln och McCains 

inblandning så finns det tydliga indikationer om serien vill åskådliggöra att denna makten bryts 

eller tas avsteg ifrån i slutet av serien. När Freddie säger till Bel“36 min 39 seconds, thats not bad.”, 

indikerar detta att Freddie var medveten om att programmet skulle stängas ned om de fortskred 

enligt planen och att han förväntat sig att programmet skulle ha avslutats tidigare. Således har både 

politikerna (McCain) fått sin vilja igenom när programmet stängs ned, samtidigt som The Hour- 

redaktionen har fått berätta vad som sker bakom kulisserna i parlamentet. Detta tolkar vi som att 

producenten vill framställa som en seger för journalistiken eftersom de visat att genom såväl 

rapporteringen som det faktum att programmet stängs ned att det är något som inte står rätt till i 

politiken och något som politikerna inte vill ska komma i ljuset. Vi tolkar det som att serien vill 

åskådliggöra att värdet av att denna sanningen kommer ut är större än att få behålla programmet. 

Eftersom de har lyft upp frågan för allmänheten kan en eventuell förändring komma att ske, Lowery 

och DeFleur (1995:267) skriver att ”Medierna är oftast inte framgångsrika i att berätta för folk vad 
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de tycker, men oerhört framgångsrika i att berätta vilka ämnen folk ska tycka något om.”. Medierna 

äger således makten att sätta agendan för medborgarna. Medborgarnas dagordning påverkar i sin tur 

den politiska dagordningen. 

Vi är medvetna om att de iakttagelser gällande maktstrukturer vi dragit från vår analys av The Hour 

inte kan ge en bild av hur verklighetens rapportering kring Suezkrisen såg ut. Dock är det intressant 

att se hur producenten har valt att använda sig av denna beskrivning av maktspelet och de konflikter 

som uppstår därigenom. Eftersom vi tror att många av tittarna förmodligen vare sig är särskilt 

insatta i ett journalistiskt arbetssätt och särskilt inte hur ett sådant såg ut 1956 kan The Hour ge 

illusionen av att det är en verklighetsskildring som i det närmaste är helt korrekt eller sann. Som vi 

tidigare har nämnt är serien skapad för en publik på 2000-talet och tittarna tar med sig sina 

förutfattade meningar både kring hur 1950-talet såg ut samt hur journalister arbetar idag när de tittar 

på serien.  

Först när berättelsen är slut och publiken återvänder till verkligheten får de ett mer medvetet 

förhållande till handlingen, men de slipper inte undan illusionen helt och hållet.  

 

”Vi kan sitta i timmar och diskutera en karaktärs beteende som det vore en av våra egna vänner. Precis som vi 

ibland har svårt att skilja mellan vad vi sett på film och vad som bara är vår egen fantasi.” (Breum, 1996:137).  

 

11. Förslag på vidare forskning 

Då underlaget för vår forskning är en fiktiv serie om hur politikens påverkan för BBC på 50-talet 

och i Suezkrisen anser vi att ett bra förslag på vidare forskning vore att studera hur situationen såg 

ut i verkligheten? På vilket sätt påverkade 14-dagarsregeln journalistiken under Suezkrisen i 

verkligheten? Det vore intressant att forska i BBC:s historia och hur journalistiken förändrats i och 

med att de instiftade 14-dagarsregeln. I tv-serien The Hour framställs denna regel som ett hinder för 

att fritt kunna debattera och kommentera känsliga ämnen och därför vore det intressant att se hur 

den påverkat journalistiken i verkligheten. Ett exempel på hur detta skulle kunna genomföras är att 

man studerar BBC:s artiklar, radio- och tv-inslag från perioden då Suezkrisen bröt ut och jämför 

dem med andra mediers publiceringar i frågan. I The Hour får vi veta att tidningar som The 

Chronicle, Daily News och Daily Telegraph hanterar frågan på ett mer obehindrat sätt än BBC då 

de inte påverkas av 14-dagarsregeln. 

Efter Suezkrisen så avskaffades 14-dagarsregeln, därför vore det intressant att forska i vad det var 

som gjorde att BBC valde att avskaffa den? Hur förändrades BBC:s rapportering? 

Ett ytterligare förslag på tidigare forskning är att undersöka på vilket sätt censur förekom i svenska 

medier under andra världskriget. Hur medierna hanterade en krissituation och hur samspelet mellan 



 

 

 

42 

 

den svenska regeringen och de svenska medierna såg ut? Påverkade förslagsvis regeringen 

medierna att inte kritisera Tyskland allt för mycket eftersom den svenska regeringen var rädda för 

att hamna i konflikt med nazisterna? 
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