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Förord 

Klockan är 08.21, den 24 oktober 2016. Om trettionio minuter ska avhandlingen 

skickas till tryck. Ett femårigt projekt är då oåterkalleligen slut. På ett sätt verkar 

det som om jag hållit på med den i hela mitt liv. Samtidigt känns det som om jag 

började igår. Och hade jag bara hade fått ett år till på mig skulle jag kanske ha fått 

ordning på den. Men det blir inget mer. Inget mer ska korrigeras. Redigeringen 

är färdig. Från och med nu kan inget läggas till och inget kan dras ifrån. Nu är 

det slut! Its over! C’est fini! Nu får avhandlingen vara som den är, och bli som 

den blir. Allt som återstår är att tacka dem som varit med på resan. 

Ett stort tack till mina handledare, docent Ester Pollack och professor Sigurd 

Allern, som med en aldrig vikande entusiasm har vadat igenom de textflöden jag 

producerat, avlett den värsta sörjan och taktfullt och vänligt hjälpt till att filtrera 

fram det som till slut blev en avhandling. Tack också för att ni under arbetes gång 

tillhandahållit inte mindre än fyra skuldror att gråta ut emot. Det har behövts. Ett 

tack också till professor Mats Ekström som vid slutseminariet gick igenom hela 

manuset och kom med mycket värdefulla synpunkter och dessutom gjorde det 

på ett sätt som var uppmuntrande och gav energi. Professorerna Alexa Robertson 

och Christian Christensen utgjorde den granskningskommitté som efter slutse-

minariet pekade på brister och viktiga vägar till förbättring. Tack för ert engage-

mang och era råd. 

Ett tack också till Sven Ross för alla stimulerande diskussioner och för att du 

ibland stannar extra länge på jobbet bara för att jag inte ska behöva känna att jag 

alltid går hem sist av alla. Ett stort tack också till alla mina generationsdoktorand-

kollegor: Kristina Stenström, Mona Ha, Emma Dahlin, Erika Walukiewicz, 

Anette Forsberg, Tindra Thor, Elitsa Ivanova och Turid Borgen. (Tack också till 

institutionen för ni i fråga om senare doktorandgenerationer lyckats bättre med 

genusbalansen). Det har varit ett stort privilegium för mig att med er få dela upp-

levelsen det innebär att doktorera. Tack för att vi i många sammanhang kunnat 

diskutera doktorerandets rät- och avigsidor och att ni så ofta fått mig att inse 

att ”det är inte bara jag”. Ett tack också till Carl Ritter för att du har förmågan att 

få vårt gemensamma kontor att vara mer än bara ett kontor. 
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Tack också till Georg Strachal och Kristina Widestedt för hjälp med korrektur-

läsningen. 

Jag vill också tacka Jacob Sommers och Rachel Hanemann för att ni hjälpt mig 

med språkgranskningen av de engelska delarna av avhandlingen. 

Ett mycket speciellt tack också till min faster Mona. Tack för att du hjälpte till att 

skrapa ihop spillrorna av mig den där gången för snart tio år sedan, och att du 

sedan upprepat den bedriften när det behövts. Det har betytt mer för mig än du 

anar. Ett stort tack också till kusin Pelle med familj för all praktisk hjälp och för 

att det är så kul, trevligt och intressant att vara släkt med er. 

Tack också till Nils Hanson, ansvarig utgivare på Uppdrag granskning, för ett 

mycket tillmötesgående och uppmuntrande bemötande. Tack också till de report-

rar, Joachim Dyfvermark, Nadja Yllner, Henrik Bergsten, Kicki Hultin och Sop-

hia Djiobaridis, som ställde upp och lät sig intervjuas för avhandlingen. 

Och tack Pia för att du hjälpt mig att komma ihåg att tillvaron inte bara består av 

avhandlingar, utan att det finns kärlek, väldigt god mat, och bra tv-serier också.  

Nu börjar livet – eller vad det nu kallas, det där man ibland skymtade i änden av 

avhandlingstunnelsmörkret, men aldrig riktigt vågade hoppas på. 
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1. Inledning, bakgrund och syfte 

De som avslöjade korruptionen i samband med Telia Soneras affärer i forna sov-

jetrepubliker var inte polisens anti-korruptionsenhet, det var en grupp journa-

lister. När den fiktive senatorn, och senare presidenten, Frank Underwood i net-

flixserien House of Cards försöker dölja sina kriminella handlingar är inte polis-

myndigheten hans största problem, det är den granskande journalistiken. I Liza 

Marklunds böcker och i Stieg Larssons Millenietrilogi är det en granskande jour-

nalist, inte polisens utredare, som agerar rättvisans tjänare och avslöjar skurkar. 

När jag var tonåring var journalistik liktydigt med Watergate och Jan Guillous 

och Peter Bratts avslöjande av IB-affären i FiB Kulturfront. Det var journalister 

som uppenbarade och satte fingret på bölderna på samhällskroppen och som 

rökte ut och exponerade de korrupta makthavare och manschettskurkar som var 

ansvariga för sakernas tillstånd. Det var journalister som avslöjade missförhållan-

den, utmanade etablissemanget och rättade till orättvisor. De stod på medbor-

garnas sida och blottade maktens mörka skrymslen. Expressen var den tidens 

främsta hot mot och gisslare av dem som missbrukade makt, försnillade skatte-

medel eller misskötte ett demokratiskt förtroende. 

Granskande journalistik har fortsatt att ikläda sig den rollen. Ur ett svenskt per-

spektiv kan nämnas avslöjandena av polisens register över romer, regeringens 

vapenaffärer med Saudi-Arabien, och Nordeas roll i de så kallade Panamadoku-

menten. De är bara några av de för samhällsdebatten viktiga granskningar som 

svensk journalistik har bjudit på under mitt arbete med den här avhandlingen. 

Sedan mitten av 1800-talet har journalistiken positionerats som en institution 

som hanterar överträdelser, skuld och rättvisa, både i samhället och i populärkul-

turen. Den här avhandlingen handlar i viss mån om hur den har kommit att in-

neha den positionen, men i synnerhet om hur utförandet av den uppgiften for-

mar och definierar journalistik som samhällsinstitution. 

Samtidigt som uppgiften att granska makt ger den granskande journalistiken en 

egen maktposition i samhället är den också underställd växande svårigheter både 

här i landet och internationellt. Medieutvecklingen gör att journalistikens ekono-

miska utrymme krymper och den granskande journalistiken, som är både tids- 

och resurskrävande, riskerar att åsidosättas av kommersiella skäl (Svensson och 
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Edström, 2016: 11). Politiker och andra makthavare mobiliserar växande PR- och 

informationsavdelningar för att försvåra journalistisk granskning. Skärpt lagstift-

ning i fråga om integritet riskerar också att få återverkningar på möjligheterna att 

bedriva den här typen av journalistik. Hoten mot journalister som gräver i fasc-

ism, extremism och organiserad brottslighet skapar i vissa fall ett arbetsklimat 

som kan beskrivas som terror. 

Dessutom kritiseras granskande journalistik för att ibland uppvisa andra, mindre 

smickrande drag. Begrepp som drev, snuttifiering, infotainment, uthängning, po-

litikerförakt, pressetiska övertramp, hårdvinkling, confirmation bias, och kommer-

sialisering komplicerar bilden. Reportage och publiceringar kan ibland drabba 

mer än skipa rätt (Wigorts-Yngvesson, 2008: 38). Journalistiken framträder i sig 

som en makt i samhället som inte alltid står fri från det maktmissbruk den har 

föresatt sig att bevaka och avslöja. Den är en makt som både kan brukas och 

missbrukas. 

Allt detta i en tid då samhällets komplexitet gör att behovet av klarläggande och 

granskande journalistik knappast minskar för den som vill hålla sig informerad 

om och förstå vad som händer och varför; en tid då korruption och maktmiss-

bruk knappast heller verkar vara på utdöende utan snarare finner nya former och 

uttryck. Frågor om vad journalistik är och borde vara har således knappast mist 

sin aktualitet och det har inte heller diskussionen om hur journalistikens makt 

och dess förhållande till övrig makt i samhället utvecklas. 

Mitt avhandlingsarbete springer ur en stark uppskattning av och ett utvecklat in-

tresse för den granskande journalistiken, och samtidigt en blandning av oro och 

förväntan inför dess framtida roll och möjligheter. Men den är också ett uttryck 

för övertygelsen att journalistiken, såsom all samhällelig makt, kan förstås och 

utvecklas genom att undersökas och diskuteras ur olika synvinklar. 

I avhandlingen diskuteras hur journalistikens makt kommer till uttryck i gransk-

ningar av makt. Den avslutas med en diskussion kring de utmaningar den jour-

nalistik ställs inför som har ambitionen att både vara ett instrument för rättvis 

maktgranskning, en relevant skildrare av samhället och en berättare av intressanta 

och engagerande historier. 

Avhandlingens studieobjekt är Uppdrag granskning, ett av de mest framträdande 

och varaktiga programmen inom svensk granskande tv-journalistik. Men min am-

bition är att låta undersökningens resultat också säga något om granskande jour-

nalistik och den journalistiska institutionen i en vidare bemärkelse. 
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Några historiska perspektiv 

I boken The Journalism of Outrage identifieras Benjamin Harris som den första 

granskande journalisten, i alla fall på den amerikanska kontinenten. I sin nystar-

tade tidning Publick Occurences Both Forreign and Domestick, avslöjade Harris år 1690 

hur de det brittiska militärkommandot i hemlighet gett sina indianska allierade i 

uppdrag att tortera tillfångatagna franska soldater. Hans avslöjande väckte stor 

allmän förbittring och tidningen förbjöds omedelbart av de koloniala myndighet-

erna. Den kom således bara ut i ett enda nummer. Mer behövdes dock inte för 

att säkra Harris eftermäle som en av den granskande journalistikens pionjärer 

(Protess et al., 1991: 30). 

I Sverige fanns under 1700-talet tidningar som hade ”granskande” i titeln, men 

de granskningarna syftade i huvudsak på en form av litteraturkritik. Strömbäck 

menar dock att den svenska pressens frigörelse från censur och kungamakt i bör-

jan av 1800-talet i viss mån både var ett resultat av och banade vägen för en 

ytterligare utveckling mot en maktgranskande journalistik (Strömbäck, 2003: 20). 

Uttrycket ”tredje statsmakten” härrör från den process som i England i slutet av 

1700-talet ledde fram till att journalister efter en lång kamp inte längre hindrades 

att rapportera från parlamentets förhandlingar (Boberg, 1970: 43). Den maktpo-

sition som detta innebar gjorde att reportrarna på parlamentets pressläktare av 

filosofen Edmund Burke lär ha kallats ”the fourth estate, more important than 

them all” (Nordmark, Johannesson och Petersson, 2001: 42). Uttrycket refere-

rade till att de uppfattades som ett fjärde stånd vid sidan av parlamentets tre 

statsbärande: adel, präster och borgare1. ”The fourth estate” kom senare att be-

teckna en fjärde statsmakt vid sidan av den verkställande, lagstiftande och dö-

mande. I Sverige är det motsvarade begreppet ”den tredje statsmakten” av den 

anledningen att domstolarnas konstitutionella ställning har varit svagare och inte 

lika självständig som i en rad andra länder (Strömbäck, 2003: 22). Den tidigast 

belagda förekomsten av uttrycket i Sverige är i ett nummer av Östgöta-Corre-

spondenten år 1838 (Nordmark, Johannesson och Petersson, 2001: 42, 43). 

Enligt de Burgh (2008) utvecklades den normativa granskningsrollen i Europa 

utifrån en journalistik som från mitten av 1800-talet präglades av upplysningens 

ideal. Den tidens idealistiska journalister ”married rational observation with 

moral empathy and made exploitation and abuse an ever more likely topic of 

analysis, discussion and investigation” (de Burgh, 2008: 32).  

                                                      
1 De engelska uttrycken lyder: the House of Lords, uppdelat i Lords Spritual (präster) och Lords Temporal 
(adel) och the House of Commons (Boberg, 1970). Den svenska motsvarigheten inom ramen för ståndsrikda-
gen var adel, präster, borgare och bönder. 
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I och med pressens kommersialisering och upplagekrigen i USA i slutet av 1800-

talet blev den idealistiska journalistik som präglades av sanningsideal och makt-

kritik, utmanad av ett mer populistiskt och sensationsinriktat granskande av mak-

ten som genom sensation och skandal appellerade till massorna i syfte att sälja 

lösnummer (de Burgh, 2008: 32; Allern, 1988: 47). 

Den maktgranskande journalistikens ursprung som genre och journalistisk ar-

betsmetod förläggs vanligtvis, enligt Strömbäck, till början av 1900-talet då den 

införlivades i den amerikanska, så kallade muckrakertraditionen (Strömbäck, 

2003: 20). Allern skriver att den innebär ”gjennombrudet for den kritiske, 

undersøkende og avslørende reportasjen” och att den fyllde en ”samfundsnyttig 

renovasjonstjeneste” (Allern, 1988: 41, 42) som motsvarade ett uppdämt politiskt 

behov hos medborgarna. Muckrakers blev beteckningen på radikala journalister 

som grävde upp missförhållanden inom affärsvärlden och politiken, pekade på 

sociala orättvisor, och propsade på sociala reformer (Protess et al., 1991: 36, 40).  

Strömbäck menar att den beskrivna utvecklingen i USA också berodde på att den 

amerikanska pressen under samma tid frigjordes från partierna och därmed be-

hövde ett nytt sätt att relatera till sina läsare. Ett sätt på vilket tidningarna sökte 

knyta an till sin läsekrets var att agitera för sociala förändringar och peka ut kor-

ruption och missförhållanden som politiker borde åtgärda till medborgarnas 

fromma. Granskning av makten var ett sätt för journalistiken att ställa sig på 

medborgarnas sida i ett motsatsförhållande till politikerna (Strömbäck, 2003: 20).  

Den dubbla bilden av granskande journalistik, den idealistiska och den sensat-

ionssökande, har följt den granskande journalistiken sedan dess menar de Burgh. 

Maktgranskning kan därför ses både som ett idealistiskt motiverat axlande av ett 

samhällsnyttigt uppdrag och som ett tillhandahållande av en kommodifierad 

medial produkt som tillfredsställer publikens ”desire for pleasurable indignation” 

(de Burgh, 2008: 50). 

En pionjär inom svensk granskande journalistik var Svenska Dagbladets reporter 

Ester Blenda Nordström. År 1914 tog hon anställning ”under-cover”, som piga 

på en bondgård i Sörmland och inhämtade på så sätt material till en avslöjade 

bok om upprörande arbetsförhållanden med titeln En piga bland pigor (Nordström, 

1914/2012). Hennes granskande reportage handlade också om samiska förhål-

landen, livet i tredjeklass på ett amerikafartyg och ett liftande från kust till kust i 

USA. Stål beskriver i en biografi hur Nordström med stark närvaro själv spelade 

en viktig roll i sina texter och hur hon var en föregångare till modern professionell 

journalistik (Stål, 2002). En annan föregångare inom området var Else Kleen som 

med början år 1912 skrev avslöjande om psykiatri och fångvård och vars artiklar 
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ledde till att övergrepp avslöjades och lagfördes och i förlängningen till att refor-

mer genomfördes (Lundgren, 2010). 

I och med första världskriget ändrade den amerikanska journalistiken karaktär 

enligt Protess et al (1990). Journalistikens samhälls- och maktkritiska perspektiv 

tonades ner. De menar till och med att den kritiska granskande journalistiken 

under en tid låg i träda. ”Objectivity and deference to authority had become the 

dominant journalistic norm” (Protess et al., 1991: 45). En renässans för genren 

började i USA i samband med McCarthyeran på 50-talet, eskalerade under Viet-

namkriget och nådde sin höjdpunkt i och med Watergate. Televisionens genom-

slag var en viktig faktor bakom förändringen och muckrakertraditionen en viktig 

inspirationskälla (Protess et al., 1991: 44-53). 

I Sverige hade Lis Asklunds radioreportage som år 1959 avslöjade missförhållan-

den bland funktionshindrade barn på Eugeniahemmet betydelse för framtida 

samhällskritiska program. Programmet anmäldes till radionämnden men friades. 

Nämnden menade att Sveriges Radio måste kunna kritisera samhället. Tidigare 

hade det varit kutym att inte hårt kritisera samhälleliga institutioner, men efter 

debatterna kring programmet infördes en särskild paragraf i radiolagen om rätten 

att göra samhällskritiska program (Djerf-Pierre och Weibull, 2001: 171; Sveriges 

Radio, 2015). 

Svensk TV:s första kritiska samhällsprogram av karaktären granskande journali-

stik var Strövtåg i folkhemmet2 som sändes mellan åren 1958-1960. Programledare 

och reporter var Karl Axel Sjöblom som hade ett förflutet på Sveriges Radio. 

Programmet, som inspirerats av det amerikanska See it now med Edward R. Mur-

row, avslöjade missförhållanden som orsakats av bristfälligheter i myndighetsut-

övning och tog klar ställning för dem som drabbats. Ett centralt element i insla-

gen var den ansvarsutkrävande intervjun med någon myndighetsperson (Kleberg, 

1996: 88-91). Programmets uttryckta syfte var: 

Att fingranska den svenska verkligheten, ta fram öden och bilder från det svenska 

praktbyggets skuggsidor, lyfta fram dem i ljuset och ställa dem inför en publik som 

stundom vilade alltför trygg i förvissningen om det helas förträfflighet (Kleberg, 

1996: 88 - citat från Hört och Sett, Sveriges Radio, 1975, sid. 216).  

Strövtåg fick stort genomslag i den svenska samhällsdebatten. Det tredje program-

met i serien, Maj Britt – ett samhällsproblem, handlade om en 21-årig fysiskt funkt-

ionshindrad kvinna som vårdades på ett ålderdomshem; ett vårdhem för äldre 

och kroniskt sjuka. I inslaget framkom att det fanns omkring 500 sådana fall i 

landet. Expressen gjorde inslaget till förstasidesnyhet och uppmärksamheten ledde 

                                                      
2 Programmet bytte efter två avsnitt namn till bara Strövtåg (Kleberg, 1991/1995: 26). 
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till stort politiskt engagemang i frågan från bland andra socialdemokraternas fi-

nansborgarråd i Stockholm, Hjalmar Mehr, och mynnade ut i en interpellation i 

riksdagen (Kleberg, 1991/1995; Elmbrant, 2010: 127 ff). 

Begreppet skjutjärnsjournalistik introducerades i Sverige i början av 60-talet och 

betecknade journalister som efter anglo-saxisk modell på ett informerat och ofta 

besvärande sätt konfronterade makthavare. En av inspirationskällorna var BBC:s 

Face to Face med John Freeman. Intervjuerna präglades av ifrågasättande av auk-

toritet, pålästa journalister och frågor som var både relevanta och ibland snär-

jande. Det första program som anammade intervjustilen var radions Utfrågningen 

med Åke Ortmark och Gustav Olivecrona (Håkansson, 2004: 203; Djerf-Pierre 

och Weibull, 2001: 172, 173). I svensk television representerades genren av de 

tre O:na, Ortmark, Olivecrona och Lars Orup som bland annat under valdebat-

ten 1966 skapade stor uppmärksamhet genom att hårt ansätta statsminister Tage 

Erlander i fråga om bostadspolitiken. Intervjun kontrasterade mot den ofta hov-

samma relationen mellan politiker och journalister som då länge varit kutym 

(Djerf-Pierre och Weibull, 2001: 262). 

Partipressens avveckling och journalistikens professionalisering bidrog i slutet av 

60- och början av 70-talet till att ett självständighets- och oberoendeideal utveck-

lades och bidrog till att granskning av makten blev en del av journalistikens iden-

titetsskapande och självförståelse (Johansson, 2006: 38). Den granskande journa-

listiken växte fram som egen journalistisk genre. Den granskande journalisten 

började i allt högre utsträckning se sig som en folkets företrädare, uttolkare av 

folkviljan och medborgarnas ställföreträdande granskare av makten. Dessutom 

kom vanliga människors erfarenheter av samhällsförhållanden och maktutövning 

i fokus för granskningarna (Djerf-Pierre och Weibull, 2001: 347-351). Relationen 

mellan journalist och granskningsobjekt blev allt mer konfliktbaserad. 

Den demokratiska konsensusmodellen övergavs i programverksamheten och kon-

flikterna med det omgivande samhället – inte minst politiken och näringslivet – 

ökade kraftigt. Journalister och politiker betraktade varandra med ömsesidig miss-

tro (Djerf-Pierre och Weibull, 2001: 366). 

Weibull och Djerff-Pierre beskriver hur det strikta faktaredovisande gransknings-

ideal som växte fram under 60- och 70-talen ändrade karaktär till ett mer känslo-

mässigt berörande och dramaturgiskt drivet formspråk i takt med att den mo-

derna (eller klassiska) samhällsjournalistiken på 80- och 90-talen övergick i den 

senmoderna. Det direkta återgivandet av elitkällor ersattes med ett kritiskt för-

hållningssätt, analys och kommentar. Anslaget blev mindre pedagogiskt neutralt 

och mer engagerande och tesdrivande. Journalisten blev också mer synlig och 

började själv framträda som sakkunnig i frågor som berördes i reportagen (Djerf-

Pierre och Weibull, 2001: 347-351).  
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Bengt Johansson pekar på att 70- och 80-talens magasinsprogram utgör ett sam-

hällgranskande arv som dagens Uppdrag granskning förvaltar. Insyn, Fokus, Studio ett 

och Magasinet var program som hade det gemensamt att de var kritiska mot makt-

havare, ställde upp på den lilla människans sida, valde kontroversiella vinklar på 

ämnen som makthavare hellre velat slippa diskutera och samtidigt hade ett högt 

underhållningsvärde (Johansson, 2006: 34, 35). 

I början av 90-talet etablerades den granskande tv-journalistiken som en egen 

genre med egna format och en egen retorik. Kanal 1 inrättade då en speciell grupp 

för undersökande journalistik och den dolda kameran började användas systema-

tiskt. Ett flertal tv-program med granskande journalistik startades. Bland annat 

Norra Magasinet (1987) som hade som ambition att anlägga ett ”annorlunda per-

spektiv på samhället, som skulle skilja sig från huvudstadsperspektivet” (Djerf-

Pierre och Weibull, 2001: 318), Striptease (1990) som anlade ett ”klassiskt underi-

frånperspektiv på samhället, där folket ställdes mot eliten” (Djerf-Pierre och 

Weibull, 2001: 326), Glashuset (1990) och Reportrarna (1995) i SVT samt Kalla 

Fakta (1991) i TV4 (Djerf-Pierre och Weibull, 2001: 318-327). 

Granskande journalistik i ett genreperspektiv 

Granskande journalistik är ett område som inte är helt lätt att definiera. Dels 

cirkulerar en rad olika benämningar som kan uppfattas som antingen komplette-

rande till eller synonyma med begreppet3, dels uttrycks ibland uppfattningen att 

all journalistik bör vara granskande och att begreppet därför inte har något sär-

skiljande värde (Mølster, 2007: 67; Johansson, 2006: 41; Protess et al., 1991: 4). 

Strömbäck skriver att det är ”oklart vad som egentligen utmärker granskande 

journalistik” (Strömbäck, 2003: 9) och han menar att: 

Situationen är paradoxal. I princip alla är överens om behovet och vikten av en 

granskande journalistik, men det finns ingen enighet om vad som är speciellt för 

denna specifika typ av journalistik (Strömbäck, 2003: 24). 

Den av Strömbäck beskrivna svårigheten att ringa in begreppet är enligt Bruhn 

Jensen inte ovanlig inom genreteorin. 

The theoretical definition of genre is no easy task. The history of genre theory 

shows that it is, in fact, quite impossible to classify texts on the basis of simple, 

well-defined features, or to make genres form a clear-cut, unambiguous system 

(Bruhn Jensen, 2002: 133). 

                                                      
3 Några av dessa uttryck är grävande, undersökande, avslöjande, kritisk och uppsökande journalistik. 
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Strömbäck söker själv avhjälpa bristen genom att med utgångspunkt i ”journali-

stikens faktiska innehåll” (Strömbäck, 2003: 29) och de fyra nyckelbegreppen 

undersökning, maktutövning, självständighet och öppenhet skapa en normativ 

typologi bestående av fyra former av granskande journalistik. Han skiljer på själv-

ständig (journalisten gör själv en undersökning och redovisar metoder och resul-

tat), tolkande (analyserar samhällsfenomen utifrån en rad olika källor) och rap-

porterande granskande journalistik (redogör självständigt för fakta som produce-

rats utanför medierna och kontrollerar och kommenterar dessa) samt granskande 

opinionsjournalistik (ledare och krönikor). Samtliga typer har det gemensamt att 

de har ”relevans för makten och maktutövandet i samhället” (Strömbäck, 2003: 

30). 

Bruhn Jensen menar att en metod som åtminstone delvis adresserar problemet 

är att se en genre som en grupp av texter som delar vissa gemensamma drag, men 

som också utöver dessa drag kan uppvisa olikheter. Dessutom behöver inte alla 

texter i genren uppvisa alla de gemensamma dragen. Han jämför synsättet med 

släktdrag i en familj. Barn kan likna både far och mor, utan att likna varandra 

(Bruhn Jensen, 2002: 133). Den granskande journalistiken skulle kunna genrebe-

skrivas i förhållande till sitt kritiska anslag och sin ”relevans för makten och makt-

utövandet i samhället” (Strömbäck, 2003: 30) och ändå inrymma både en variat-

ion inom genren och utvecklings- och diversifieringsmöjligheter av genrebeskriv-

ningen över tid. Strömbäcks typer skulle då betraktas mer som sub-genrer än som 

egna genrer. 

Det som i mediesammanhang ändå gör genrebeskrivning värdefull som analys-

verktyg är att en definierad genre skapar ett specifikt mottagartilltal och formar 

en tolkningsram utifrån vilken en text skapar betydelse. Uppfattad genretillhörig-

het skapar vissa typer av förväntningar och förbereder en mottaglighet för vissa 

typer av reaktioner och slutsatser. Genom att föridentifiera den medietext man 

står i begrepp att ta del av aktiveras en uppsättning fördefinierade reaktioner på 

just den typen av text. Bruhn-Jenssen menar att: 

Mediernas olika texter ”tilltalar” publiken på karaktäristiska sätt och att de därmed 

etablerar vissa bestämda sociala relationer mellan text och mottagare och mellan 

mottagarna inbördes: texten tilltalar och involverar sina mottagare (Bruhn Jensen, 

2009: 13). 

Medietexten får således mening genom att inlemmas i en genre och på så sätt 

tillskrivas vissa karaktäristiska drag som är typiska för just den genren. Bruhn-

Jenssen hänvisar till de tre aspekter som enligt kulturteoretikern Raymond Willi-

ams gör att en genre kan särskiljas från en annan: formell uppbyggnad, typiskt 

ämnesområde och tilltalsform (Bruhn Jensen, 2009: 13; Williams, 1977). 
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Bruhn Jensen utvecklar också en genreteoretisk aspekt som har hög relevans för 

diskussionen kring definitionen av granskande journalistik i allmänhet och den 

journalistik som UG4 utövar i synnerhet. Han diskuterar hur det inom genrer 

utvecklas en specifik typologisering när genreutövningen institutionaliseras och 

kodifieras. 

When texts are used recurrently to perform more or less similar cultural and social 

functions, prototypical forms develop almost automatically. And, as these recur-

rent discursive features are institutionalized and codified, individual texts will even-

tually be produced and received in accordance with the codified norms (Bruhn 

Jensen, 2002: 133). 

Därför kan en genre som är löst definerad ta en mer strikt och specifik form då 

en grupp texter institutionaliseras. Antingen blir definitionen av hela genren då 

mer specificerad, eller också uppstår en sub-genre som mejslas ut genom en upp-

sättning normer och praktiker som kodifieras. 

I fallet med Uppdrag granskning ingår programmets journalistik i den övergripande 

genren av journalistiskt granskande texter genom sin kritiskt inriktade ”relevans 

för makten och maktutövandet i samhället” (Strömbäck, 2003: 30). Men samti-

digt ger sig programmet självt en snävare definition genom de karaktäristiska drag 

som kommer till uttryck i programförklaringen. 

Den innehåller en uppsättning element som definierar formell uppbyggnad, spe-

cificerar ämnesområde och tilltal (Bruhn Jensen, 2009: 13; Williams, 1977). Syf-

tesbeskrivningen inkluderar avslöjande av missförhållande med implikationer för 

makthavare av något slag, en definition av missförhållandet och ett ställande till 

svars. Ett generellt ämnesområde är också uttalat: missförhållanden och missbruk 

av makt. Programförklaringen identifierar också en karaktäristisk tilltalsform som 

kännetecknas av ett ställningstagande för den lilla människan och offren för 

maktmissbruk kopplat till ett kritiskt perspektiv på makthavare samt en appell till 

reaktion. Redovisningen av granskningen sker i berättelsens form. (För en mer 

detaljerad programbeskrivning se avsnittet Egenbeskriven journalistisk inriktning ne-

dan). 

Genom den egna syftesbeskrivningens betoning på undersökningar, missförhål-

landen, identifikation av skuld och ställande till svars positionerar Uppdrag gransk-

ning den journalistiska institutionen som en form av rättvisefunktion i samhället. 

Det är också denna fasett hos den granskande journalistiken; rollen som hand-

                                                      
4 Hädanefter kommer både UG och Uppdrag granskning att förekomma i texten. 
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läggare och hanterare av överträdelser av olika former av moraliska normer begå-

gna på en högre samhällsnivå som de Burgh avser när han beskriver den grans-

kande journalisten som: 

A man or woman whose profession it is to discover the truth and to identify lapses 

from it in whatever media may be available. The act of doing this is generally called 

investigative journalism and is distinct from apparently similar work done by po-

lice, lawyers, auditors and regulatory bodies in that it is not limited as to target, not 

legally founded and usually earns money for media publishers (de Burgh, 2008: 

10). 

Den specifika programformens alla drag delas inte av all granskande journalistik, 

men de utgör sammantaget en uppsättning släktdrag som delas i synnerhet av 

periodiskt återkommande program av granskande Tv-journalistik i västliga de-

mokratier där maktgranskning utgör programfokus. Uppdrag granskning har i det 

avseendet generiska motsvarigheter dels i svensk television, som till exempel 

Tv4:s Kalla fakta, men också internationellt, såsom BBC:s Panorama, NRK:s Brenn-

punkt och i viss mån CBS’ 60 minutes. Några av UG:s reportage har sänts som 

inslag i vissa av dessa produktioner och reportage från andra periodiska program 

inriktade på granskande Tv-journalistik har sänts som inslag i UG.  

SVT och svensk Public Service 

Avhandlingens undersökning rör ett svenskt tv-program inriktat på granskande 

journalistik som sänds i en Public Servicekanal. Det innebär att innehållet produ-

ceras i en specifik geografisk och politisk kontext som inverkar på innehåll, re-

ception och produktionsvillkor. 

I sin bok Comparing Media Systems placerar Hallin och Mancini Sverige i den me-

diemodell man kallar den ”the Democratic Corporatist Model” (Hallin och 

Mancini, 2004: 143) i vilken politisk parallellism kombineras med journalistisk 

professionalism, och liberala marknadskrafter samexisterar med en mediepoli-

tiskt aktiv stat. Den pluralism, det oberoende, det starka källskydd och den långa 

tradition av maktkritik som utmärker modellen gör att journalistisk granskning 

av makt har en stark ställning och kan förekomma i hela spektrat av samhälls-

funktioner. Den höga graden av självreglering bidrar också till den granskande 

journalistikens möjligheter att oberoende granska alla typer av makt. Dessutom 

ger den höga grad av professionalism och formella utbildningsmöjligheter som 

modellens journalistik kännetecknas av granskaren en stark legitimitet (Hallin och 

Mancini, 2004: 170, 173). I modellen utgör granskandet av makten en oberoen-

demarkör som är viktig för det professionella identitetsskapandet. Hallin och 
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Mancini menar också att medierna i modellen ”are seen as a social institution and 

not as purely private enterprises” (Hallin och Mancini, 2004: 196).  

Schudson beskriver i sin The Sociology of News hur en regions storlek och folk-

mängd inverkar på mediedynamiken och på specifika mediers genomslagskraft. 

Han använder Sverige som ett exempel på att ett lands begränsade storlek innebär 

att ”a very small number of news outlets have a very large degree of control over 

public discourse” (Schudson, 2003: 159). Som en del av svensk public service 

utgör SVT en av dessa dominerande mediekanaler. Uppdrag granskning sänds som 

en del av SVT:s regelbundna programutbud. 

En grundprincip i svensk Public Service är att medieproduktionen ska vara obe-

roende av kommersiella och politiska intressen och att medieföretaget har en 

uppgift att ”tillhandahålla ett utbud som präglas av mångfald och svarar mot de-

mokratiska behov” (Lindén, 2011: 31).  

De krav som vilar på journalistiken inom en Public Serviceorganisation är saklig-

het, opartiskhet och kvalité. Public service har också ett speciellt ansvar för kul-

tur, debatt, granskning, samhällsprogram samt att tillgodose olika minoriteters 

behov. Tanken är att både geografiskt och vad det gäller medieinnehåll täcka om-

råden som de marknadsstyrda medierna förväntas försumma. Public Servicebe-

greppets normativa anspråk avspeglas i det sändningstillstånd (Sveriges regering, 

2013) som utgör en uppsättning riktlinjer där demokratiska värden utgör en ex-

plicit ledprincip för verksamheten (Jönsson, 2004: 74, 75, 80, 81). 

I takt med kommersialiseringen av svenska medier har SVT och övrig Public 

Service anpassats till konkurrensen på den i huvudsak kommersiella arenan 

(Lindén, 2011: 338) och givits ”a freer role to meet the competition from com-

mercial competitors” (Allern och Blach-Ørsten, 2011: 101). SVT befinner sig 

alltså mitt emellan två kraftfält som påverkar dess verksamhet – dels ett uppdrag 

att åstadkomma samhällsnyttiga medieproduktioner oberoende av kommersiella 

intressen och dels ett beroende av marknadslogiska överväganden för att kunna 

agera framgångrikt på en konkurrensutsatt marknad. 

I det svenska medielandskapet har Public Servicebegreppet en central plats i fö-

reställningar om mediernas samhällsnytta och demokratiska roll. Jönsson menar 

att Public Service ”är en central del av offentligheten och kan antas spela en viktig 

roll för den nationella demokratin” (Jönsson, 2004: 72). I SVT:s egenartikulerade 

uppgift ingår en direkt referens till det journalistiska granskningsuppdraget. 

SVT ägs varken av staten eller kommersiella intressen och blir på så vis helt obe-

roende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgif-

terna, nämligen "att granska myndigheter, organisationer och företag som har in-

flytande på beslut som rör medborgarna" (SVT, 2016). 
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Svenska public servicebolag förvaltas av en stiftelse där ordförande och ledamö-

ter utses av regeringen. Förvaltningsstiftelsen utser i sin tur ordförande och leda-

möter i SVT:s styrelse (SVT, 2016). Regeringen fastställer efter riksdagsbeslut de 

anslagsvillkor som reglerar organisation, ekonomi och riktlinjer för verksamheten 

samt utformar och utfärdar sändningstillståndet. Något som innebär att det utta-

lade granskningsuppdraget inbegriper granskandet av både den egna styrelsen, 

den egna förvaltningen samt av den regering som utser förvaltningen och som 

fastställer riktlinjerna och budgeten för verksamheten. 

Uppdrag granskning – en presentation 

Uppdrag granskning startade i januari 2001 genom att de granskande programmen 

Striptease, Norra Magasinet och Reportrarna slogs samman. Sammanslagningen var 

ett led i den omorganisering som den journalistiska verksamheten på SVT ge-

nomgick i början av 2000-talet. Antalet program minskade som en reaktion på 

konkurrens från kommersiella aktörer. Den interna konkurrensen och mångfal-

den som tidigare varit norm ansågs vid denna tid ersättas av den externa (Jönsson 

och Strömbäck, 2007: 186, 187).  

Det blev ingen omedelbar succé. Uppdrag granskning hade initialt betydligt färre 

tittare än sina föregångare. En orsak ansågs vara att programmet konkurrerade 

med Antikrundan och att det inte placerats efter Rapport i tablån. Ett kanalbyte 

redan på våren 2001 gjorde att tittarsiffrorna ökade och programmet har sedan 

dess tillhört kategorin SVT:s mest sedda program. Programmet hade 2007 nått 

över en miljon tittare vid ett trettiotal tillfällen (Jönsson och Strömbäck, 2007: 

187). 

Position i medielandskapet 

Programmet har under åren 2001-2015 vid sju tillfällen belönats med Guldspa-

den och en reporter har fått ett hedersomnämnande (Föreningen Grävande 

Journalister, 2016). Tio inslag har nominerats till Stora journalistpriset, varav fyra 

har vunnit priset (Bonnier AB, 2016). År 2004 hamnade Uppdrag gransknings re-

porter Janne Josefsson trea på en lista över Sveriges viktigaste opinionsbildare 

(Debatt, sanningssökande, mediekritik, 2005). Dessutom får granskningarna 

ibland stort genomslag i andra medier och blir inte sällan en ”fråga i den offent-

liga debatten” (Jönsson och Strömbäck, 2007: 259). Programmet Debatt i SVT 

behandlade till exempel vid upprepade tillfällen frågor som väcktes i Uppdrag 

gransknings program (Lindqvist, 2011). 
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Bengt Johansson menar att Uppdrag granskning ”kan på många sätt ses som flagg-

skeppet i svensk samtida Tv-journalistik” (Johansson, 2006: 33). En markör av 

programmets position i skrivande stund är att samtliga nomineringar för journa-

listpriset Guldspaden i klassen riks-tv 2016 och dessutom ett hedersomnämnande 

gick till reportage gjorda av redaktionen (Föreningen Grävande Journalister, 

2016). 

Den höga profil och det anseende programmet har gör således att det dels fun-

gerar som viktig opinionsbildare och agendasättare och dels har en hög normgi-

vande potential för hur allmänhet och blivande journalister uppfattar begreppet 

granskande tv-journalistik. 

Programformat 

Programmet sänds en gång i veckan, vilket innebär omkring 45 program per år. 

Det är ungefär en timme långt. Under 2014 sändes det i SVT 1 på ”prime time” 

klockan 20.00 på onsdagar, direkt efter nyhetsprogrammet Rapport.  Under de år 

som programmet sänts har programstrukturen sett likartad ut. I normalfallet bör-

jar programmet med en kort programintroduktion av en programledare och se-

dan följer ett collage med filmsekvenser som presenterar dagens reportage. Col-

laget går sömlöst över i UG:s generella vinjett. Därpå följer några ytterligare kom-

mentarer av programledaren och sedan börjar reportaget. En stund in i reporta-

get avbryts det av en kort vinjett med inslagets tema sedan fortsätter det. 

Reportaget avannonseras av ytterligare en vinjett med eftertexter och följs sedan 

upp av kompletterande kommentarer, intervjuer eller gruppsamtal. I slutdelen av 

programmet förekommer bland annat uppdateringar av reaktioner på och ut-

vecklingen i samband med tidigare reportage, eventuell annan information rö-

rande programmet, uppmaningar till allmänheten att bidra med tips på gransk-

ningar och en presentation av nästa veckas program. Programmet avannonseras 

med en avslutande vinjett med eftertexter. 

Programmet har en egen genomgående grafisk profil som kommer till uttryck i 

intron, eftertexter och i presentationer av namn och titel under intervjuer. Profi-

len har under den undersökta perioden ändras vid ett par tillfällen. 

På hemsidan kan man se de senaste inslagen, chatta med reportrar och följa ef-

terspelet till de senaste granskningarna. Där uppmanas också allmänheten till att 

komma med tips. Dessutom används hemsidan för att redogöra för policy och 

riktlinjer. I riktlinjerna beskrivs bland annat arbetsmetoder och rutiner, regler för 

användning av dolda inspelningar, hantering av källor, speciella hänsyn och upp-

förandekoder (SVT, Uppdrag granskning, 2016). 
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Egenbeskriven journalistisk inriktning 

Inslagen rör sig över ett brett spektrum av generella ämnesområden, men den 

övergripande ambitionen är att blottlägga ”missförhållanden och maktmissbruk” 

(SVT, Uppdrag granskning, 2016). 

Redaktionen har vissa specifika kriterier som potentiellt ska kunna uppfyllas för 

att man ska uppfatta ett projekt som granskande journalistik. 

Det ska röra sig om ett missförhållande som inte tidigare är känt eller över vilket 

man kan kasta nytt ljus.  

Det ska beröra ett viktigt ämne av stor betydelse för allmänheten. 

Reportrarna ska själva stå för research och analys. 

Någon ska kunna ställas till svars (Hanson, 2009: 13, 47). 

Journalistiken beskrivs i programförklaringen som en granskning av makt på 

medborgarnas uppdrag. År 2013 definierades programmets syften med orden: 

Vårt uppdrag är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk. 

Vi tar reda på det som du bör känna till, men som någon försöker dölja. 

Vi granskar - på ditt uppdrag (SVT - Uppdrag granskning, 2013). 

Det första syftet identifierar journalistikens huvudfokus som ett granskande av 

klandervärd maktutövning. I Grävande journalistik skriver Hanson: ”Att granska 

makten är och förblir grävarens viktigaste uppgift” (Hanson, 2009: 25). Definit-

ionen av makt är bred. Granskningsobjektens ansvarsgrad varierar. Gemensamt 

är att de på något sätt misskött sig eller gjort sig skyldiga till någon form av mo-

raliskt övertramp som motiverar en granskning. I vissa fall är den moraliska ut-

gångspunkten baserad på en direkt lagskrivning. Ett påvisat lag- eller regelbrott 

är emellertid inte en självklar förutsättning för granskandet. Hanson förklarar att 

moral är en viktigare faktor än lagar och regler. 

Du kan visa hur en makthavare bryter mot reglerna, kanske till och med mot lagen, 

utan att det leder till någon större reaktion. Varför? Jo, makthavarens agerande 

strider inte mot den allmänna moralen. Omvänt kan en makthavares agerande vålla 

väldigt stor upprördhet trots att det inte strider mot reglerna. Undvik att bli en 

felfinnare som slår ner på andra för minsta lilla förseelse. En överdrivet puritansk 

reporter kan väcka löje istället för upprördhet (Hanson, 2009: 25). 

Både i syfte ett och två finns ett annat karaktäristiskt element – avslöjandet. Nå-

gon försöker dölja missförhållandet och det måste därför blottläggas. Om allmänt 

kända missförhållanden avhandlas utgörs granskningen av någon ny eller okänd 

aspekt av missförhållandet. Avslöjandet gäller dock inte vilka överträdelser som 

helst. Ett granskande reportage i UG avslöjar upprörande avvikelse kopplad till 

någon form av bristfällig maktutövning. 
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Ett tredje karaktäristiskt element definieras i Riktlinjer för Uppdrag granskning enligt 

följande: ”Ansvarsutkrävande är en grundsten i vår journalistik. Det innebär att 

person, myndighet, organisation eller företag som är ansvarig för ett missförhål-

lande identifieras och ställs till svars” (SVT, Uppdrag granskning, 2016). Ett miss-

förhållande inte bara påvisas, någon ansvarig måste ställas till svars. En nyckel-

funktion i ställandet till svars har den ansvarsutkrävande intervjun. Hanson be-

skriver syftet med den som ”en uppriktig vilja att att gå till botten med den an-

svariges roll i ett missförhållande” (Hanson, 2009: 229). Dessutom finns det på 

UG:s redaktion en ambition att ”inte bara det som talar emot den misstänkte ska 

beaktas utan även det som talar för” (Hanson, 2012: 150). 

Genrens tilltalsform kommer till uttryck i syfte två och tre i programförklaringen. 

Programmet avslöjar något som tittaren bör få veta och journalisten granskar 

på ”ditt uppdrag”. Genrens journalist står på den lilla människans sida mot makt-

havare som motverkar deras intressen. Det finns ett ”vi mot dem”-tilltal i insla-

gen. Tilltalet inbegriper också en önskan att skapa en publik reaktion och åstad-

komma förändringar i samhället. I programförklaringen finns ambitionen att ”ge 

medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor i det demo-

kratiska samhället” (SVT - Uppdrag granskning, 2013). Hanson skriver: ”En grä-

vande reporter kan faktiskt förändra världen” (Hanson, 2009: 298).  

I riktlinjerna görs också en markering av journalistikens konfrontativa karaktär.  

Vi blottlägger missförhållanden vilket kan leda till långtgående konsekvenser för 

personer, företag och organisationer. Vi tränger in i komplexa samhällsfrågor, vil-

ket gör att det inte enbart räcker med att återge vad två motstridiga parter säger. 

Vi ställs också inför ett allt hårdare motstånd. Makthavare medietränas och PR-

firmor anlitas för att bemöta granskningen. Vi behöver därför mer detaljerade rikt-

linjer än de föreliggande regelverken (SVT, Uppdrag granskning, 2016). 

Det är en granskande journalistik som kan ha negativ inverkan på individer och 

organisationer och som kan inbegripa ovilliga medverkande med en makt som 

kan användas för att hindra eller försvåra granskningar. 

Stor tonvikt läggs vid faktakontroll. Uppdrag granskning använder sig av ett fak-

tagranskningssystem man kallar line by line. Det innebär att redaktören tillsam-

mans med reportern kontrollerar ett färdigt manus rad för rad och faktum för 

faktum, för att förvissa sig om att allt är belagt. Ambitionen är också att även 

identifiera uppgifter som borde vara med men som saknas. Det kan redaktören 

exempelvis göra genom att med reportern diskutera urvalet av intervjupersoner 

eller fakta (Hanson, 2009: 275). 

Programmets ambition är dessutom att skildra samhället. En av Uppdrag gransk-

nings mest kända reportrar, Janne Josefsson, beskriver den samhällsbeskrivande 
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ambitionen med orden: ”Jag funderar väldigt mycket på vad det är som håller på 

att hända i samhället, vad som är spännande att berätta. Jag är ute efter samhälls-

företeelser och försöker hitta de konkreta historierna som lyfter upp dem till 

ytan” (Hanson, 2009: 31). I inslagen görs ansatser för att sätta in granskningarna 

i ett samhälleligt och historiskt sammanhang samt för att påvisa hur granskningen 

utgör en del av en större helhet. Även om granskningarna gäller enskilda fall så 

knyts dessa vanligtvis till ett eller flera samhälleliga problem, problem som fram-

ställs som resultat av någon form av maktmissbruk eller försummelse för vilken 

någon måste ställas till svars.  

Granskningarna presenteras i form av dramaturgiskt drivna berättelser. Hanson, 

skriver: ”Att historien är väl berättad är ofta lika viktigt för att nå genomslag som 

att den är väl belagd. Människor vill nämligen ha en riktigt god story, inte en lång 

och tröttsam presentation av fakta. (…) Vad som krävs är att vi lär oss hantera 

de klassiska dramaturgiska verktyg som används i nästan alla sagor, spelfilmer, 

pjäser och romaner” (Hanson, 2009: 251). I linje med den ambitionen har red-

aktionen bland annat anlitat en intern dramaturgisk konsult (Hanson, 2009: 257). 

Kritik i andra medier och program 

Samtidigt som programmets maktgranskande anses utgöra en viktig funktion i 

det demokratiska samhället höjs på sina håll kritiska röster beträffande sättet på 

vilket vissa granskningar utförs, både av andra journalister, allmänhet och av kri-

tisk medieforskning (Jönsson och Strömbäck, 2007: 224-227; Johansson, 2006).  

SVT:s eget mediegranskande program Mediemagasinet kritiserade i ett program 

2004 Uppdrag granskning för faktafel i tre sända program. Den granskningen kom-

menterades sedan i UG. 

Programledaren: Den genomslagskraft som programmet "Uppdrag granskning" 

har i SVT är ofta enorm. Med några väl valda ord eller en flackande blick kan 

programmet hjälpa och stjälpa. Då vill det till att man har rätt i hela den bild man 

förmedlar. Mediemagasinet fann brister som bl.a. gällde faktapresentation. Vi be-

klagar det, för man ska kunna känna förtroende för programmet. Vi har nu för-

stärkt faktakontrollen och analysen av fakta i programmet. Du kan läsa mer om 

vilka åtgärder som vidtagits på vår webbplats [UG040316:46.06]. 

I antologin Granskad? Vem granskar granskarna? beskriver Nils Hanson hur Medi-

emagasinets kritik i förlängningen ledde till en striktare och mer systematisk fakta-

kontroll (Hanson, 2012). 

Jan Guillou har till exempel i intervjuer och i en krönika i tidningen Journalisten 

kritiserat programmet för att ägna sig åt ”underhållningsvåld med journalisten 
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som någon slags hjälte som sätter fast folk” och för att förfölja ”sjuksköterskor 

och lägre tjänstemän medan de stora skurkarna lämnas ifred” (Polback, 2011: 4).  

Hanne Kjöller kritiserade i Dagens Nyheter i maj 2010 programmet för att an-

vända metoder som försvårar samarbetet mellan potentiella intervjuobjekt och 

journalister, hon skriver: 

För det är både sant och relevant att Uppdrag granskning bränner marken för alla 

journalister. Att metoderna, inte minst redigeringen, är så ohederliga att åtskilliga 

som fått känna på redaktionens klipp- och klistrateknik vägrar att vara med i något 

annat än direktsändning. Och så nu då, detta nya med att låtsas att intervjun är 

över, men att låta kameran rulla ändå. Att avsluta vanliga intervjuer med en liten 

smygfilmning – utifall något gottigt skulle gömma sig där. Inte underligt att män-

niskor är rädda för journalister (Kjöller, 2010).  

Ett inlägg på SvD Opinion 2007 i samband med fallet Louise i Vetlanda menar 

att programmet bedriver ”socialpornografi” genom att ”hänga ut en familj med 

en tragisk historia och svår problematik”. Insändaren menar vidare att program-

met genom dramaturgiska grepp iscensätter ett drama där förenklingar och vink-

lingar skymmer ett komplext händelseförlopp och utgör ett ojuste angrepp på 

de ”samhällsarbetare som har ett av de svåraste uppdragen som finns i samhälls-

apparaten”. Skribenten som arbetar inom socialtjänsten menar att de anklagade 

inte får någon rättvis chans att berätta sin version och vänder sig direkt till repor-

tern i avslutningen av sitt inlägg: 

Jag vågar påstå att din modell av grävande journalistik underminerar barns chans 

att få hjälp i tid. Du skapar ett misstroende mot socialtjänsten och det minskar 

omgivande vuxnas benägenhet att anmäla. Dina metoder skrämmer erfarna soci-

alarbetare till en överdriven försiktighet. Jag vet, för jag har fått frågorna 

(Flodström-Nilsson, 2007). 

Den 16 januari 2013 kritiserades i en granskning ett antal välgörenhetsorganisat-

ioner för att överdriva omfattningen av påstådd barnfattigdom i Sverige. I efter-

spelet kring den granskningen gav Nya Pockettidningen-R ut ett temanummer med 

titeln: Uppdrag förvanskning – om barnfattigdomen i Sverige där journalisten Börge Nils-

son menade att UG ”förvanskade det material som Rädda Barnen och Bris an-

vänt sig av och gav en missvisande bild både av deras kampanjer och av barnfat-

tigdomen” (Nilsson, 2013: 154). 

När Uppdrag granskning den 15 maj 2013 sände inslaget Den goda viljan riktades 

kritik, bland annat från det mediegranskande programmet Medierna i Sveriges Ra-

dio P1 (sänt den 18 maj, 2013), mot att tre enskilda fall användes för att indikera 

ett generellt förhållande (Medierna - Sveriges Radio P1, 2013). 
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I föreningen Grävande journalisters tidning Scoops första nummer 2007 kritisera-

des redaktionen för att favorisera manliga reportrar. Efter intervjuer med ett tju-

gotal kvinnor som arbetat på UG skrev tidskriftens reporter Tove Leffler: 

Uppdraget är att granska orättvisor i samhället, däribland diskriminering. Samtidigt 

upplever många kvinnor på den egna redaktionen att de utsätts för en påtaglig och 

systematisk diskriminering. De har lägre lön, deras idéer ignoreras och deras kom-

petens undervärderas. Många kvinnor står inte ut utan väljer att sluta, öknamnet 

"katapultstolen" har redaktionen fått därefter (Leffler, 2007: 7).  

När programmet Medierna i P1 följde upp Scoops artikel sades det att flera av UG:s 

kvinnliga reportrar menade att ”det handlar om bilden av den grävande journa-

listen. I myten om hjälten på jakt efter orättvisor är hjälten en man. Kvinnor 

passar helt enkelt inte in i sagan” [Medierna070317:06.30]. 

Scoops artikel ledde enligt Medierna till att programchefen på SVT beslöt att tillsätta 

en oberoende utredning av arbetsmiljön och att en handlingsplan skulle upprättas 

[Medierna070317:09.30]. I Grävbilagan 2016 till tidskriften Journalisten kommen-

terade Hanson Scoops artikel. ”Så här i efterhand kan jag säga att det var väldigt 

välgörande för oss. Granskningen innebar att vi började jobba med de frågorna 

på redaktionen och det blev mycket bättre efteråt” (Löfvenberg, 2016: 6). 

Syfte och frågeställningar 

I Sverige är SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program 

som uttrycker ambitionen att avslöja och granska klandervärd makthantering. 

Min utgångspunkt är att den uttalade ambitionen, programmets långa sändnings-

period och dess position i det svenska medielandskapet gör det till ett viktigt 

analysobjekt i fråga om hur den journalistiska institutionen uppfattar och genom-

för det granskningsuppdraget. 

Min övergripande problemställning är:  

Hur definierar granskandet av makten i ’Uppdrag granskning’ journalistiken som institution? 

I programmen beskriver Uppdrag granskning sin egen roll och skapar en föreställ-

ning om vad granskningsuppdraget innebär och hur det kan utföras. Den grans-

kande uppgiften positionerar journalistiken i förhållandet till annan makt och de-

finierar den som institution. Inslagen utgör därför en social förhandling om kon-

stitution och reproduktion av den journalistiska maktens befogenhet, omfattning 

och uttryck. Genom en analys av programmets innehåll och av intervjuer med 
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journalister har jag undersökt hur den makten utövas, konfigureras och legitime-

ras samt vad inslagens narrativ och intervjuer med journalister säger om journa-

listiken som institution och hur det inverkar på dess samhällsroll. 

Föresatsen är att låta avhandlingen utgöra ett bidrag till den fortlöpande diskuss-

ion om mediernas makt och förhållande till makt som efterlyses i demokratiut-

redningen En hållbar demokrati (SOU, 2000:1: 77). 

Mina forskningsfrågor lyder: 

 Vilken typ av makt granskas, och inom vilka områden? 

 Hur gestaltas de granskade makthavarna, och hur konfigureras och legi-

timeras maktrelationen mellan den granskande journalistiken och 

granskningsobjekten? 

 Hur kan Uppdrag gransknings inslag analyseras som rättsnarrativ? Och vad 

innebär den analysen för formationen av den journalistiska institution-

ens identitet och samhällsroll? 

Avgränsningar 

Man skulle kunna undersöka Uppdrag granskning ur ett flertal olika perspektiv. 

Programmet skulle kunna studeras som informationskanal, politiskt instrument 

eller samhällsskildring. Inslagen skulle kunna analyseras som diskurser, retorik 

eller dialektik.  

I den här avhandlingen har jag valt att studera programmet utifrån frågeställ-

ningar kring journalistikens granskade roll. Jag ser programmet som en represen-

tant för den journalistiska institutionen och fokuserar på denna institutions del i 

samhällets upprätthållande av normer och moral. Mitt kunskapsobjekt är journa-

listiken som utförare av uppdraget att granska makt. 

Programmet presenterar sina granskningar i form av berättelser. En av de fram-

trädande berättelseformerna är det jag i avhandlingen benämner rättsnarrativ, det 

vill säga en berättelse vars narrativa element inkluderar en överträdelse som defi-

nieras och avslöjas, någon eller några som drabbas av överträdelsen, ett ledande 

i bevis, ett identifierande av skyldiga eller ansvariga samt ett ställande till svars. I 

min kvalitativa undersökning är den narrativa formen mitt utvalda undersök-

ningsobjekt. Bland de inslag som sänts under perioden 2001-2014 förekommer 

andra typer av narrativ där de elementen är mindre accentuerade eller saknas helt. 

Ibland ligger tonvikten i granskningen mer på maktens förutsättningar och villkor 
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än på oegentligheter begångna av makthavare. Men i min avhandling undersöker 

jag huvudsakligen olika aspekter av de granskningar som presenteras som rätts-

narrativ. 

Det empiriska analysmaterialet utgörs av den granskande journalistikens egna 

texter. Svaren på forskningsfrågorna söker jag i inslagens och intervjusvarens in-

nehåll. Journalistikens makt och identitet konfigureras och förhandlas på andra 

mediala och samhälleliga arenor och i en rad olika sammanhang, men det som 

undersöks och analyseras här är olika aspekter av innehållet i UG:s inslag och de 

narrativ som kommer till uttryck i dessa samt de intervjusvar som de intervjuade 

journalisterna ger. Efter, och ibland före det att programmen sänds kan dessa 

narrativ förhandlas, förändras och omformas i andra mediala fora. Inslagen utgör 

då element i en vidare medial diskussion som inbegriper en rad andra aktörer och 

i vilken de nya narrativ som formas utmanar, omförhandlar och omdefinierar 

journalistikens makt, legitimitet och identitet. Granskningsobjekten kan vända 

sig till andra mediala fora där de har större kontroll över diskussionen och över 

argumentationen i samband de anklagelser de blivit föremål för. Dessa diskuss-

ioner ligger emellertid utanför avhandlingens undersökningsområde och refere-

ras bara till som bakgrundsmaterial. 

Dessutom förekommer maktkonfigurationer och maktpositionering under pro-

duktionen av inslag. Dessa refereras ibland till i inslagen, eller i intervjuerna och 

ingår då i analysmaterialet. Emellertid ingår inga deltagande observationer eller 

produktionsstudier. Då produktionsfaktorer refereras till eller kommenteras görs 

det på teoretisk grund eller på grundval av tidigare forskning. Det gäller också 

tittarreaktioner på programmen. I avhandlingen förekommer inga receptionsstu-

dier. I den mån publikens roll, reaktioner eller förmodade reaktioner avhandlas 

eller kommenteras sker detta på samma grunder. 

Disposition 

Kapitel två är en beskrivning av det journalistiska granskningsuppdragets grund-

valar och förutsättningar, och en genomgång av tidigare forskning av betydelse 

för avhandlingen. Den granskande journalistiken som moralkonstruktion av-

handlas liksom olika teoretikers analyser av hur framför allt granskande tv-jour-

nalistik rör sig i gränslandet mellan story-telling, underhållning och samhällsskild-

ring. I kapitlet beskrivs också några metoder som används av granskande journa-

lister: den ansvarsutkrävande intervjun, expertrösten, bruket av dold kamera och 

falska identiteter. 



 35 

I kapitel tre går jag igenom mina teoretiska utgångspunkter. Under rubriken Social 

institution avhandlas institutionsteori som avhandlingens övegripande och centrala 

teoretiska begrepp. I det avsnittet avhandlar jag också hur journalistik kan ses 

som institution i olika sammanhang. Narrativ teori avhandlas som grund för vi-

dare metodologiska val. Jag redogör också för den teoribildning och de begrepp 

jag använder mig av i min makt- och legitimitetsdiskussion. Ett avsnitt behandlar 

förhållandet mellan journalistik och makt. I det avsnittet diskuteras också jour-

nalistik som ideologi och teorier kring hur medier i allmänhet och journalistik i 

synnerhet förhåller sig till makt. Kapitlet avslutas med några för avhandlingen 

viktiga perspektiv på tv-mediets koder och semiotik. 

I kapitel fyra redogör jag för mina övergripande metodologiska begrepp. Jag för 

en diskussion kring fallstudien som metodologi i vilken jag förklarar hur jag an-

vänder mig av begreppet. Jag beskriver också den innehållsanalys som utgör me-

toden i den kvantitativa delen av undersökningen. Begreppet abduktion – som 

innebär att man omtolkar ett fenomen som något annat – introduceras som ett 

metodbegrepp som styr den kvalitativa analysen och som kopplar den till mina 

institutionsteoretiska utgångspunkter. Jag redogör också för teoretiska grundva-

lar och tillämping av den narrativa analysmetod med inriktning på performativitet 

genom vilken jag analyserar inslagens narrativa element och belyser hur narrativ 

utveckling konstruerar institutionsidentitet. 

Kort behandlas också den semi-strukturerade forskningsintervjun i egenskap av 

insamlingsmetod för min intervjustudie. Därefter diskuterar jag avhandlingens 

anspråk på validitet och reliabilitet. Under de olika metodbeskrivningarna pre-

senterar jag mitt empiriska material och urvalsprinciper för detta. 

I kapitel fem redogör jag för den kvantitativa undersökningens resultat rörande 

fördelning av granskningsområden och ansvarsområden för intervjupersonerna, 

vilka typer av missbruk av makt de som ställs till svars hålls ansvariga för och 

förekomster av dold kamera.  

Kapitel sex är en analys av hur den moraliska utgångspunkten för granskningarna 

etableras och hur avvikelser från denna konstrueras. Analysinstrument är en av 

Labov beskriven uppsättning narrativa strategier och begreppet objektifierade 

normer. 

Kapitel sju utvecklar hur rättsnarrativa element kommer till uttryck i de under-

sökta inslagen. Vidare analyseras hur den narrativa formen tillför journalistiken 

en rätts- och rättviseutkrävande aspekt och hur denna aspekt konstruerar befo-

genheter och legitimitet. 
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I kapitel åtta analyseras, med ledning av Propps narrativa roller och funktioner, 

hur typologiserade roller samt återkommande praktiker konstruerar programmet 

som social institution. Analysen fokuserar på hur programmets rollfördelning 

och praktiker etablerar ett institutionellt ramverk, mutar in områden för maktut-

övning och gör anspråk på myndighet.  

Kapitel nio utgör en tematisk redovisning av avhandlingens intervjustudie. I in-

tervjumaterialet diskuterar de intervjuade journalisterna sin syn på den egna mak-

ten och identiteten, yrkesmotivation, synen på dem som granskas, den grans-

kande journalistikens förutsättningar och legitimitet. Intervjusvaren ställs sedan i 

relation till avhandlingens teoribildning i fråga om institutionsteori, maktteori 

och rättsnarrativ. 

I kapitel tio görs en sammanfattande diskussion och analys av kapitel fem till nio. 

Kapitlet utgörs av en diskussion i vilken resultaten av analysen kommenteras ut-

ifrån begreppen makt och legitimitet. I diskussionen framhålls olika fasetter av 

hur UG:s och den granskande Tv-journalistikens makt etableras som institution, 

i förhållande till de granskade och till förmån för offren. Vidare kommenterar jag 

de olika sätt på vilket denna makt legitimeras.  

Kapitel elva är en slutdiskussion i vilken jag avhandlar de konsekvenser den 

granskande journalistikens agerande inom det rätts-juridiska området kan förmo-

das ha i ett vidare samhällsperspektiv. Det avslutas med reflektioner kring de 

utmaningar och möjligheter som den granskande journalistikens rättsnarrativa 

form ställer institutionen inför. 
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2. Granskning som norm, ideologi och metod 

I kapitlet diskuteras hur granskningsuppdragets normativa aspekter har definie-

rats och kritiserats samt hur referenser till det uppdraget kan ses som journalistisk 

ideologiproduktion. Dessutom redovisar jag tidigare forskning inom området 

granskande journalistik i fråga om; definierande kännetecken, metoder, narrativa 

mönster och former, bruk av dold kamera, intervjuers roll, journalistik som ”me-

diedomstol”, och redigeringens roll i betydelseskapande. 

Normativa aspekter på granskningsuppdraget 

Som jag beskrev i den historiska tillbakablicken har journalistik som en makt-

granskande tredje statsmakt en lång historia. Den föreställningen har vid uppre-

pade tillfällen både ifrågasatts, försvarats och definierats. 

På ett officiellt politiskt plan har rollen i Sverige bland annat fått acceptans och 

artikulerats i 1972 års svenska pressutredning (SOU, 1975:78) där den benämns 

som en av pressens fyra funktioner. Roppen och Allern menar att begreppet 

funktion var ett uttryck för en på sjuttiotalet utbredd funktionalistisk syn på pres-

sen för vilken Harold Lasswells analys av kommunikationsprocessens funktioner 

spelade en roll. De funktionerna bestod av övervakning av omvärlden, samord-

ning av reaktioner på det som sker och överföring av det kulturella arvet (Roppen 

och Allern, 2010: 14).  

I 1994 års pressutredning byttes funktionsbegreppet ut mot beteckningen upp-

gift. Granskning av makt var en av de tre uppgifter i demokratin som utredningen 

tillskrev medierna. 

Uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självstän-

digt kan ta ställning i samhällsfrågor. 

Uppgiften att granska de inflytelserika i samhället. 

Uppgiften att låta olika åsikter komma till tals (SOU, 1995:37: 156). 

Från att ses som funktioner som medierna faktiskt fyllde rörde sig de mediepoli-

tiska begreppen mellan de två utredningarna mer mot en normativ terminologi 

som syftade till att definiera vad medierna borde bidra med i samhället snarare 



 38 

än att peka på vad de gjorde (Roppen och Allern, 2010: 14). En av inspirations-

källorna för skiftet var boken Four Theories of the Press (Siebert, Peterson och 

Schramm, 1956/1963). Forskarna utvecklade idén om att pressen, avhängigt av 

sociala och politiska faktorer specifika för det samhälle i vilket de verkade, för-

väntades utföra olika uppgifter. Boken publicerades i efterdyningarna av den 

amerikanska så kallade Hutchinsrapporten A Free and Responsible Press som publi-

cerades 1947 (The Commission On Freedom Of The Press, 1947). Den var ett 

pressetiskt betänkande av en privat oberoende kommission motiverad av hot 

från officiellt håll om restriktioner för pressen. Myndigheterna ville komma till 

rätta med det man upplevde som överdriven sensationalism och kommersiali-

sering. Rapporten kom till slutsatsen att en fri press spelar en viktig roll i ett 

demokratiskt samhälles utveckling, men att ett mått av eget socialt ansvarsta-

gande måste axlas om samhällets behov ska kunna tillgodoses på ett tillfredsstäl-

lande sätt. Den fick status som pressetisk riktmärke, influerade mediapolitiken i 

en rad länder och togs som en bekräftelse på att medierna har en demokratisk 

roll att fylla (McQuail, 2005: 170-173). 

Bengt Johansson menar att den normativa föreställningen om ett journalistiskt 

granskningsuppdrag idag är ganska okontroversiell och etablerad både hos jour-

nalister och allmänhet (Johansson, 2006: 38). Dessutom har den präglat medie-

forskningens normativa definitioner av journalistikens demokratiska roll 

(Strömbäck, 2009; Asp, 1992; Roppen och Allern, 2010: 14; Christians et al., 

2009: 30, 123). I Normative Theories of the Media. Journalism in Democratic Societies 

nämns dock inte uppgiften att granska makten enskilt som någon av de norma-

tiva roller som Christians et. al menar att medierna spelar i en demokrati. Istället 

ingår den som en av flera uppgifter som forskarna grupperar under en av fyra 

huvudrollbeteckningar, den de benämner the Monitorial Role. Den definierar de 

som ”all aspects of the collection, processing and dissemination of information 

of all kinds about current and recent events, plus warnings of future develop-

ments” (Christians et al., 2009: 125). 

Flera olika svenska undersökningar visar att granskningsuppgiften är den av jour-

nalistens olika roller som anses viktigast av journalisterna själva, och att även 

medborgare och politiker anser den vara en av de allra viktigaste (Strömbäck, 

2003: 7). Asp menar att det är en föreställning som utövar ett starkt definierande 

inflytande över journalistisk identitet, makt och praktik (Asp, 1992: 9-11) och att 

det går att ”påvisa att det är möjligt att förankra det journalistiska uppdraget att 

informera allmänheten och granska överheten i ett demokratiskt mandat” (Asp, 

1992: 23). Han menar dock att den förankringen kan göras i ett resonemang kring 

mediernas roll för den fria åsiktsbildningen snarare än i olika mediepolitiska ut-

spel och definitioner. 
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I samband med diskussioner om det journalistiska uppdraget att granska myn-

digheter och inflytelserika grupper kan man fråga sig om det finns andra institut-

ioner som sköter eller har förutsättningar att sköta den uppgiften på ett sätt som 

gör den mediala granskningen överflödig. Strömbäck är en av de forskare som 

på demokratiteoretiska grunder hävdar att det inte gör det. 

Även om det finns många andra granskande aktörer i samhället, är medierna unika. 

Jämfört med andra granskande aktörer är det bara medierna som både har en hög 

grad av självständighet vad gäller initiativ till granskningar och hur resultaten av 

granskningarna ska redovisas, och en hög grad av kontroll över offentligheten 

(Strömbäck, 2003: 32). 

Schlosberg går ännu ett steg längre när han ur ett amerikanskt perspektiv menar 

att den breda arsenal av metoder som den granskande journalistiken förfogar 

över gör den speciellt effektiv när det gäller att utkräva ansvar, även i jämförelse 

med andra institutioner som hanterar skuld- och ansvarsfrågor. Han menar att 

granskande journalister ”have a much wider array of information tools available 

compared to other accountability institutions. Off-the-record briefings by offi-

cials, Freedom of Information requests, hacking and leaks are all part of the ar-

moury by which journalists can institute answerability and enforcement” 

(Schlosberg, 2013: 13). 

Socialt kontrakt och social förhandling 

Strömbäck menar att journalistisk granskning av makt inte kan ses som ett for-

mellt uppdrag utan att det uppdraget snarare ska ses som en del ett socialt kon-

trakt där journalistik och demokrati står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 

varandra. Kontraktet föreskriver att journalistiken i utbyte mot frihet och obero-

ende utför ”en demokratisk praktik” som bland annat inbegriper maktgransk-

ning. Han menar att utförandet av den praktiken ”moraliskt sett, är det pris jour-

nalistiken bör betala för sin frihets och oberoendes skull” (Strömbäck, 2003: 8). 

Sjøvaag menar att en del av det kontraktet innebär att journalistiken förbinder sig 

att uppenbara moralisk överträdelse och medborgarna att reagera på denna. Med-

borgare och granskande journalistik utgör genom detta kontraktssamarbete ett 

gemensamt bålverk mot moralisk överträdelse  (Sjøvaag, 2010: 45, 46). 

Journalistisk maktgranskning utgör dock inte per se en demokratisk praktik. Ett 

exempel; kinesiska medier kan knappast betraktas som fria och oberoende från 

staten. Där har dock enligt Tong och Sparks (2009) granskande journalistik av-

slöjat korruption och maktmissbruk inom maktsfären och näringlivet i närmare 

30 år (Tong och Sparks, 2009: 337, 338). Denna utveckling har varit möjlig därför 

att granskande journalistik i vissa sammanhang har tjänat diktaturens syften. 

Bland annat menar Tong och Sparks att partiet har välkomnat och uppmuntrat 
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granskningar eftersom exponering av individers korruption och maktmissbruk 

skapat föreställningar om en statsapparat som håller rent framför sin egen dörr. 

Dessutom har centralmakten sett granskande journalistik som ett sätt att kontrol-

lera lokala makthavare och korrupta näringslivsföreträdare. Samtidigt har parti-

ledningen med hot och juridiska restriktioner begränsat och stoppat granskningar 

som ansetts hota den sociala harmonin och pressen på granskande journalister 

har varit påtaglig då de närmat sig ämnen som regimen ansett vara förbjudet om-

råde (Tong och Sparks, 2009: 341). Chan menar att ”while China’s Watchdog 

Journalism remains under the direct guidance and management of the party, jour-

nalists have continued to push the boundaries of acceptable reporting” (Chan, 

2010: 5). 

Förutsättningarna för granskande journalistik i Kina har således varit mer av en 

kontinuerlig förhandling baserad på en mix av varaktiga och temporära politiska, 

ekonomiska och journalistiska intressen och maktförhållanden än ett uppdrags-

baserat socialt kontrakt och en demokratisk praktik. En beskrivning som för öv-

rigt skulle vara relevant i en rad länder på hela skalan från diktatur till demokrati. 

Medieforskare menar att även i liberala demokratier finns faktorer som kan be-

gränsa journalistikens frihet och oberoende (Herman och Chomsky, 1994). 

Även om det sociala kontraktet är en intressant metafor för att förstå uppdragets 

position och grundvalar i västliga demokratier uppfattar jag begreppet social för-

handling som ett viktigt kompletterande begrepp. Begreppet har sina rötter i 

social institutionsteori och innebär att institutionella praktiker uppstår, etableras 

och legitimeras genom en process som drivs av dynamiken i interaktionen mellan 

hemställan och acceptans (Berger och Luckmann, 1979: 74, 75). Ett institutions-

relaterat beteende eller praktik introduceras och upprepas. De för institutionen 

viktiga legitimeringskällorna reagerar antingen med motstånd eller acceptans. 

Om motståndet överväger upphör eller modifieras praktiken. Om acceptansen 

överväger etableras praktiken som legitimerad och i ett nästa skede kan position-

erna flyttas fram genom en ny hemställan.  

Enligt den modellen har journalistiken som social institution varit drivande i pro-

cessen genom att gradvis definiera, utforma och etablera uppdraget att granska 

makthavare och den fortsätter att göra det. Pollack skriver att ”den journalistiska 

institutionen har växt fram i kamp med andra institutioner och gradvis erövrat 

ett allt större område åt sig själv” (Pollack, 2001: 59). Medieteoretiker, utredare, 

politiker, kommentatorer och i förekommande fall även lagstiftare har bekräftat 

och legitimerat den journalistiska uppgiften och dess metoder genom att ge den 

erkännande och status som demokratiskt instrument. 
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Granskningsuppdraget som ideologi 

I en kritisk redogörelse av journalistikens demokratiska uppdrag menar Allern att 

den granskande journalistikens anspråk delvis har med maktpositionering att 

göra. Han hävdar att själva avslöjandet av maktmissbruk är en integrerad före-

ställning i det han kallar journalistikens ideologi där medierna ses som en viktig 

motvikt till och väsensskilda från den makt som utövas av näringslivets olika 

schatteringar och de rivaliserande politiska partierna. En uppfattning som tjänat 

som hävstång för att hävda journalistikens privilegierade särställning på flera om-

råden (Allern, 1996: 39, 43).  

Statsvetaren Olof Petersson ger denna ideologi ett namn: journalismen. Han me-

nar att journalistik består av yrkespraktiker och de normer som avgör vad som är 

god och mindre god journalistik, medan journalismen utgör en ideologi där jour-

nalistiken tilldelas en avgörande roll för demokratins funktionalitet och blir en 

maktfaktor med intressen att tillvarata, därmed affekterad av maktens reproduk-

tiva mekanismer och agerande i den egna maktens intressen (Petersson, 1996). 

Genom att gestalta sin egen makt och auktoritet på ett visst sätt föreslår den 

journalistiska texten att tittaren, läsaren och lyssnaren också bör gestalta den på 

ett liknande sätt. Journalistiken blir på så sätt en reproduktionskanal för den egna 

ideologin.  

I den ideologiska ramberättelsen står journalisten på den lilla människans sida 

mot makthavare som motverkar deras intressen. Journalisten agerar ”advokat åt 

de ’röstsvaga’”, ställer ”publikens frågor”, utmanar ”etablissemanget” och ställer 

saker till rätta (Petersson, 1996: 11). Pettersson och Carlberg förklarar: 

Olika institutioner och maktgrupper har sina speciella intressen, inte minst att be-

vara och förstärka den egna organisationen. Ett viktigt medel blir då att beskriva 

omvärlden så att problembilden passar de egna intressena och strävandena. 

(Petersson och Carlberg, 1990: 15). 

Genom att gestalta ett samhälle där makthavare döljer chockerande sanningar 

som endast kan avtäckas av den granskande journalisten, och framställa sig som 

ett ”medborgarnas redskap” och en ”advokat för de röstsvaga” legitimerar jour-

nalistiken sin existens och sina praktiker samt definierar och befäster en samhäl-

lelig maktposition (Johansson, 2006: 41; Petersson 1996).  

Andén-Papadopolous pekar dock på en paradox i det sammanhanget. Hon me-

nar att journalistikens legitimitet är beroende av ”anspråken på att företräda med-

borgarna”. Samtidigt understryker hon att man ”i princip saknar faktisk kunskap 

om och kontaktytor gentemot denna publik” och att man ”de facto inte vet 

vad ’allmänheten’ tycker och tänker” (Andén-Papadopoulos, 2003: 85, 86) i de 

specifika frågor man för tillfället avhandlar. 
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Ekekrantz och Olsson pekar på att det utanförperspektiv som är självklart i dis-

kussioner om andra institutioners verksamhet inte gäller det journalistiska 

granskningsuppdraget eftersom de diskussionerna huvudsakligen förs på journa-

listikens villkor.  

Som när vi, till att börja med, tar uttrycket ’tredje statsmakten’ för givet, när det i 

själva verket är ett ideologiskt begrepp som medierna själva ständigt återlanserar 

för att understryka den centrala ställning de skaffat sig i samhället (Ekekrantz och 

Olsson, 1994: 25). 

Den före detta rektorn för dåvarande Journalisthögskolan Bengt Nerman beskri-

ver uppdraget som i hög grad självpåtaget och i huvudsak fungerade som ett 

maktinstrument poserande som samhällsnytta. Han skriver: 

Vad vi kan konstatera är att vi, under de senaste två decennierna, har fått en instans 

i samhället – media – som utan demokratiskt mandat och utan demokratisk insyn 

fungerar både som polis, åklagare, domare och statskyrka. Och som i basen inte 

har ett samhälls- utan ett lönsamhetsuppdrag (Nerman, 1997: 47). 

Nerman hävdar också att: ”Det visade sig omöjligt att spåra det samhällsuppdrag 

som journalisterna ska ha fått. Uppdraget verkade vara en ideologisk konstrukt-

ion, en konkretisering av en allmänföreställning” (Nerman, 1997: 47). 

Men oavsett i hur hög grad uppdraget är självpåtaget eller uppstod som något 

annat än en demokratisk uppgift, så finns en hög acceptans av journalistisk makt-

granskning som ett för demokratin viktigt samhällsuppdrag. Och oavsett var den 

uppfattningen kommer ifrån så har den där inlemmats i en gemensam föreställ-

ningsvärld och därigenom skapat vittgående effekter på hur journalistik uppfattas 

och utförs. Inom socialkonstruktivistisk institutionsteoribildning beskrivs pro-

cessen som en socialt konstruerad verklighet som objektiveras, det vill säga tar 

sig reella uttryck och får reella effekter eftersom den uppfattas som en objektiv 

verklighet (Berger och Luckmann, 1979: 76, 77). 

Det förhållandet minskar inte den demokratiska nyttan eller betydelsen av upp-

draget – men det placerar dess tillblivelse och utveckling utanför parlamentariska 

processer och definierar den parlamentariska demokratin som en reaktiv legiti-

meringsfaktor och inte en initiativtagare till och utformare av detta uppdrag. Det 

komplicerar i någon mån uppdragets status och premisserna för dess utförande 

eftersom journalistiken utöver detta uppdrag i de allra flesta fall även har andra 

uppdrag som utförs simultant. Asp sätter fingret på det som han menar vara ett 

ibland förbisett faktum. Journalistiken är inte bara en samhällsfunktion. ”Medi-

erna är, för att uttrycka det ytterst banalt, också till för att roa, ge upplevelser – 

och att tjäna pengar på!” (Asp, 1992: 11). 
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Uppdraget är som sådant varken ett resultat av en demokratisk deliberation eller 

demokratiskt beslutsfattande. Utförandet står inte heller mer än i högst begrän-

sad utsträckning under parlamentarisk kontroll, men det har kommit att svara 

mot ett allmänt erkänt behov i det demokratiska samhället, behovet av en obe-

roende granskning av makt. Genom sociala förhandlingar har uppdragsbeskriv-

ningen accepterats och, inte minst i medieutredningar och lagförslag5, kommen-

terats som ett vedertaget och accepterat sätt att möta det behovet.  

Därför kan föreställningen om uppdraget både uppfattas som en demokratisk 

nytta och samtidigt som ett maktpositioneringsinstrument och som ett dynamiskt 

element i journalistiskt identitets- och legitimitetsskapande. Detta eftersom det 

för att granska makt krävs makt och granskningens utförande och metoder ner 

på detaljnivå är ett objekt för kontinuerliga sociala förhandlingar i vilka journali-

stikens företrädare själva i de allra flesta fall är den föreläggande parten. 

Tidigare forskning om granskande journalistik 

Mediekritiska skandinaviska perspektiv på den granskande tv-journalistiken har 

bland annat beskrivit den journalistiken som tesdrivande och känslobaserad samt 

pekat på hur fiktionens grepp används för att skapa drama och att granskning 

och ställande till svars sker inom ramen för en övergripande underhållningsideo-

logi där redigeringen drivs av överväganden om vad som är engagerande och vad 

som kan förväntas fånga uppmärksamhet (Ekström och Eriksson, 1998; Mølster, 

2007; Jönsson och Strömbäck, 2007; Urniaz, 2013). 

Jönsson och Strömbäck diskuterar i sin bok Tv-journalistik i konkurrensens tid, en 

rad nyhets- och samhällsprogram i svensk TV under åren 1990-2004. Ett av dessa 

är Uppdrag granskning. De menar att inslagen balanserar mellan dokumentation, 

analys och en dramatik som baseras på en moralisk polarisering som bygger på 

att organisationer och individer framställs som antingen drabbade eller ansvariga 

(Jönsson och Strömbäck, 2007: 207-229). 

I Avslöjande journalistik och underhållande dramatik gör Ekström och Eriksson en 

fallstudie av Uppdrag gransknings föregångare, Striptease. De beskriver hur program-

met produceras i skärningspunkten mellan dels ambitionen att vara en viktig kun-

skapskälla och seriös beskrivare av samhällsproblem och dels viljan att engagera, 

beröra och underhålla. Forskarna beskriver hur journalistiken i inslagen konstru-

                                                      
5 Ett exempel är när det i regeringens lagförslag gällande otillåten fotografering görs undantag för maktgrans-
kande journalistik. ”Kriminaliseringen ska alltså inte träffa t.ex. det fallet att en person i sin roll som myndig-
hetsföreträdare filmas med dold kamera under en intervju för ett granskande tv-program” (Ds, 2011: 31). 
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erar den egna demokratiska och samhälleliga betydelsen, dels genom att iscen-

sätta ”sig själv i rollen som allmänhetens företrädare, som kan träda in och bistå 

drabbade privatpersoner, men också avslöja sådant maktmissbruk som annars 

inte skulle komma till allmänhetens kännedom” (Ekström och Eriksson, 1998: 

43). Ekström utvecklar sedan resultaten i artikeln Epistemologies of TV journalism, 

där han redogör för fyra typer av epistemologi som han menar kännetecknar den 

granskande Tv-journalistik som kom till uttryck i produktionen av programmet 

Striptease: (1) Man tenderar att driva en tes snarare än att testa hypoteser. Tidigt i 

processen bestämmer man sig för ett narrativ och inlemmar sedan fakta som 

stöder en tes och väljer bort det som skulle kunna peka på motsatsen eller förvirra 

bilden. (2) Man söker skapa generella ”sanningar” med ledning av enstaka, icke-

representativa fall och drar slutsatser om samhället baserade på anekdotisk evi-

dens. (3) Man fokuserar på dramatiska avslöjanden av skandalkaraktär. Vinklade 

och förenklade beskrivningar föredras framför balanserade och komplexa. Om-

ständigheter som mildrar slutsatserna väljs bort. (4) Man använder sig av narra-

tiva tekniker för att bygga sammanhängande och entydiga berättelser (Ekström, 

2002: 272, 273). 

I Journalisten, folket och makten undersöker Mølster fyra program av norska mot-

svarigheter till Uppdrag granskning i TV-kanalerna TV2 och NRK. Hon menar att 

programmens journalister genom urval, redigering och berättargrepp hämtade 

från fiktionen styr publiken mot förutbestämda slutsatser medan man retoriskt 

upprätthåller en föreställning om att man bara förmedlar fakta och låter tittarna 

döma själva (Mølster, 2007: 202), att programmen utmynnar i ett moraliserande 

över makthavare snarare än i en samhällskritik, att ”det tas mer hensyn til effekt 

enn til søken etter sannheten” (Mølster, 2007: 212) och att de bidrar till kon-

struktionen av ”det store Vi” (Mølster, 2007: 213), det vill säga ett samhälle som 

skapar samling kring vissa specifika värden och ansar bort det som inte passar in 

i bilden. 

Urniaz avhandling Redigering och skuld. Ett kognitivt perspektiv på redigeringens funkt-

ioner i ansvarsutkrävande tv-reportage behandlar skuldkonstruktioner i granskande tv-

reportage. Han menar att bildval, musik och redigering har ett inflytande på in-

slagens moralkonstruktion och skuldattribuering. En intervjupersons svar och 

framträdande kan genom redigering ges moralisk laddning i ena eller andra rikt-

ningen och samtidigt kan redigeringen maskera och kommunicera avsikter 

(Urniaz, 2013: 14). Urniaz skiljer också på två typer av skuldkonstruktion: karak-

tärsskuld och missgärning. Den ena innebär att den till svars ställdes karaktär 

konstrueras som moraliskt klandervärd medan den andra innebär att själva gär-

ningens moraliska laddning står i fokus (Urniaz, 2013: 202). 
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Kritiken konstruerar sanningsanspråk å ena sidan och dramatik och underhåll-

ning å den andra som varandras motpoler. Förhållandet uttrycks emellertid en 

smula kategoriskt. All sanningsproduktion som förmedlas i berättelsens form har 

ett komplicerat förhållande till återgivning av sanning och verklighet, speciellt om 

den är tesdriven. Men det behöver inte betyda ett automatiskt diskvalificerande 

av den dramatiserade berättelsen som sanningskälla. I vissa sammanhang, som 

till exempel i vissa domstolspläderingar, kan berättelsen vara ett instrument för 

att nå fram till sanning och visshet. Dramatisering av en berättelse kan också 

frammana insikter och känslodimensioner i ett ärende som inte framträder vid 

en strikt faktaredovisning. Urval och redigering innebär inte nödvändigtvis att 

sanningsförmedlingen blir snedvriden. Inte ens tesdrivande innebär att sanningen 

går förlorad. I ett sammanhang kan tesen missa målet och förleda, i ett annat kan 

den utgöra ett förståelseramverk som leder till korrekta slutsatser. Därför skulle 

kritiken behöva sättas in i ett större narratologiskt sammanhang, dels i form av 

en diskussion kring hur verkligheten kan berättas, vilka slutsatser man kan dra av 

verklighetsberättelser och vilket värde de har i fråga om att indikera och bedöma 

moral och skuld. Och dels diskuteras i förhållande till den fokusering på fakta-

kontroll som också är ett drag hos den granskande Tv-journalistiken, en diskuss-

ion som inbegriper en vidare analys av förhållandet mellan fakta och berättelse. 

De citerade undersökningarna bygger dessutom var och en på ett mycket begrän-

sat antal inslag. De framstår därför som en genomarbetad kritik mot just de in-

slagen, medan en mer övergripande kritik av det slag som de framför mot den 

granskande journalistikens arbetsmetoder och framställningssätt skulle kräva ett 

större underlag för att få en mer allmängiltig prägel. Emellertid gör slutsatsernas 

samstämmighet att validiteten ökar. 

Ett problem är också de slutsatser som synbarligen är dragna utifrån någon form 

av intentionalitet. Ordval och slutsatser som antyder att journalister och redige-

rare intentionellt manipulerar materialet för att uppnå vissa syften känns tvek-

samma. Sådana anspråk kan möjligen göras utifrån en deltagade observation, men 

att utifrån en textanalys avgöra vad som motiverat textens utformning blir betyd-

ligt svårare. Att med ledning av en retorikanalytisk innehållsstudie dra bestämda 

slutsatser om journalister motiv och syften av typen ”det tas mer hensyn til effekt 

enn til søken etter sannheten” (Mølster, 2007: 212) blir problematiskt.  

I den av honom redigerade antologin Investigative Journalism (2008) ger de Burgh 

från ett brittiskt perspektiv en översikt över vad han menar kännetecknar begrep-

pet granskande journalistik. Beskrivningen är en blandning av normativa och kri-

tiska element. Han hävdar att kärnan i den journalistiken är den moraliska avvi-
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kelsen. Dess berättelser ”involve a subject that the journalist has to insist is some-

thing we should know about, in effect, by saying ‘look at this, isn’t it shocking!; 

the basis of the insistence is a moral one (de Burgh, 2008: 10). Granskande re-

portage utgör ofta en appell till en reaktion på något man uppmanas att uppleva 

som ett missförhållande. Det starka fokuset på moralkonstruktion innebär att 

“every possible trick has to be used to encourage the audience to see an event as 

a contradiction of equity” (de Burgh, 2008: 16). Reportagen innehåller “always a 

victim, and, even if it is a collective, always a villain to blame” (de Burgh, 2008: 

16). Skurkarna hämtas från samhällets maktsfär och framställs i allmänhet som 

att de vill hindra granskningen eller åtminstone kontrollera den på något sätt, 

eftersom de har något att dölja. Och ofta framställs granskningen som ett exem-

pel på ett “failure of the system” (de Burgh, 2008: 14). Den granskande journali-

stiken definieras också enligt de Burgh av omfattande faktaredovisning. Han 

skriver. ”While moral purpose may be a defining characteristic of investigative 

journalism, so is attention to the evidence to support that purpose” (de Burgh, 

2008: 17). Han menar också att ett drag hos den granskande journalistiken är en 

klart markerad ståndpunkt för de svaga i samhället och en uttalad skepticism 

gentemot myndigheter och myndighetspersoner (de Burgh, 2008: 18, 19). 

I boken Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol diskuterar Grafström, 

Petrelius Karlberg och Windell hur journalistik i allmänhet bidrar till en allt högre 

grad av moralisering av organisationers verksamhet samtidigt som representat-

ionen i medierna blir en allt viktigare framgångsfaktor. Författarna som är fors-

kare på Handelshögskolan i Stockholm menar att detta skapar en osäkerhet och 

ängslighet som får till följd att organisationer i hög grad anpassar sin kommuni-

kation och sin policy till mediernas logik och lägger allt större resurser på i sin 

strävan att försöka hantera mediebilden av den egna verksamheten. Författarna 

menar att personorientering och fokusering på ledare och chefer är en stark trend 

i mediernas rapportering. De förklarar att det i en medial framställning är tack-

samt att låta en person symbolisera och metonymisera en organisation. En per-

son kan bli föremål för direktkommunikation och är också mer tacksam att fram-

ställa i bild. Dessutom motsvarar en chef som ställs till svars den utbredda före-

ställningen om ledaren som genom sitt stora inflytande inom organisationen le-

der den organisatoriskt och moraliskt, och som därför kan hållas personligt 

ansvarig för misslyckanden eller hjälteförklaras i framgångsstunder (Grafström et 

al., 2013: 68, 69). De hävdar att media i sin ambition att identifiera och fördöma 

överträdare i allt högre grad antar rollen av en moralisk domstol vars uppgift är 

att bevisa skuld och fördöma snarare än att ”mer djupgående analysera och pro-

blematisera fenomen och händelser” (Grafström et al., 2013: 16, 17). Att ställa 
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bevisande av skuld och en djupgående analys av fenomen eller händelser i kon-

trast till varandra och mena att media ägnar sig åt det förra men inte åt det senare 

speglar emellertid en något monolitisk syn på medierna. Synen tar inte hänsyn till 

medielandskapets spännvidd. Båda förhållningssätten behöver ju inte före-

komma i samma program och det ena behöver inte utesluta det andra. 

Deras resultat är intressanta ur ett maktperspektiv och i en diskussion om medi-

ernas inflytande över organisatoriska praktiker. Så är också deras argumentering 

för att vi i synnerhet sedan millenieskiftet upplevt en ökad mediebevakning av 

ansvarsfrågor, moral och etik. Något som de menar också har lett till en ökning 

i fråga om moraliskt skuldbeläggande i medierna (Grafström et al., 2013: 47). 

I sin avhandling Journalistikkens auktoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk 

journalistikk 1954-2014 diskuterar Magne Lindholm bland annat det norska 

SKUP6-priset, motsvarigheten till svenska Guldspaden. Han menar att en av pris-

utdelningarnas uppgifter generellt sett är att definiera önskvärda normer och sta-

bilisera institutionen. 

Ærespriser kan regnes som et fleksibelt uttrykk for normsettet til den institusjonen 

som deler den ut. Institusjoner er forholdsvis stabile, mens omverdenen endrer 

seg kontinuerlig. Prisene uttrykker hvordan institusjonen fortolker sine normer i 

forhold til den skiftende praksisen som omgir institusjonene (Lindholm, 2015: 32, 

33). 

Han menar också att speciellt SKUP:s val av prisvärda reportage var ett sätt att 

manifestera journalistikens makt och gradvis utvidga dess anspråk. Han skriver:  

Den store journalistprisen har markert journalistisk autoritet det gjennom en grad-

vis utvidelse av området der journalistene viser at de er dominante. SKUP har 

markert at den undersøkende journalistikken ikke viker tilbake for noen, så lenge 

journalisten kan dokumentere sine påstander (Lindholm, 2015: 351). 

Han ser prisutdelningarna som en ideologisk positionsmarkör i bemärkelsen att 

de markerar vad den journalistiska institutionen gör för anspråk på makt och 

legitimitet, samtidigt som de utgör en kritik emot den granskande journalistikens 

problematiska position i ett medielandskap där kostsam kvalitetsjournalistik ris-

kerar att sättas på undantag (Lindholm, 2015: 352). Prisutdelningen utgör en ar-

tikulation av vad den granskande journalistiken vill vara och en kritik mot att den 

inte alltid tillåts att vara det menar Lindholm. 

En avhandling som kopplar institutionsteori och rättssociologiska perspektiv till 

journalistikens utveckling är Pollacks En studie i medier och brott. Hon diskuterar 

mediernas rapportering av brott och rättsutövning ur en rad synvinklar. Bland 

                                                      
6 Stiftelsen för en kritisk och undersøkende presse 
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annat avhandlar hon relationen mellan mediesystem och rättssystem och under-

stryker behovet av att studera deras inbördes påverkan (Pollack, 2001: 95). Hon 

beskriver också hur dramatisering av brott och straff blir till mediespektakel i 

underhållningssyfte, men hur mediebevakning av kriminalitet också kan väcka 

debatt, påverka synen på vissa brott och till och med bidra till förändringar i 

lagstiftningen (Pollack, 2001: 13). 

Berättandets och reportrarnas centrala roll 

En av pionjärerna inom samhällsjournalistiken, Egon Erwin Kisch (1885-1948), 

menade att journalistens uppgift inte är att bara registrera och stapla fakta på 

varandra. Korrekta fakta och förstahandsuppgifter är absolut nödvändiga, men 

för att undvika banalitet, trivialitet och demagogi menade Kisch att journalisten 

bör använda berättandets form och sin logiska fantasi till att välja perspektiv, 

placera in saker i sammanhang och därigenom sätta fingret på orättvisor och 

missförhållanden. Han uppfattade journalistik som en konstform och menade att 

ett bra reportage fungerar som ett anklagandets konstverk (Allern, 1988: 90, 91; 

Stolpe, 1982: 250; Allern, 2015: 59).  

Matthews hävdar i antologin Investigative Journalism. Dead or Alive? att tv-mediets 

natur gör att narrativet är själva nyckelfaktorn i granskande Tv-journalistik. Han 

skriver: 

Television is a hugely powerful medium but it is a limited one, and an unforgiving 

one. You can’t turn back a page, or click back to the previous page. There are no 

second chances. It is a medium that has to hold its audience every second. Viewers 

are holding remote controls with their fingers poised. And they’re gone if your grip 

on their attention falters for even half a second. Narrative is all. From the start 

anyone carrying out an investigation needs to think about the range of revelation 

needed to construct a narrative that will drive the film forward (Matthews, 2011: 

101). 

I sin analys av amerikanska dagstidningar visar Schudson att journalistiken redan 

med början på 1880-talet utvecklat två förmedlingsmodeller: det informations-

förmedlande enligt vilket idealet är att så exakt och objektivt som möjligt redovisa 

fakta och det berättande eller narrativa idealet vars förmedlingsmodus är den 

uppseendeväckande, dramatiska och engagerande historien (Schudson, 1978: 89).  

Granskande tv-journalistik förvaltar båda modellerna och skapar samtidigt den 

friktionsyta mellan dem som mediekritiken ovan riktar in sig på. Granskningarna 

presenteras inte som en enkel redovisning av fakta. Istället är narrativet den åter-

kommande och dominerande gestaltningsformen. Ettema och Glasser menar att 

granskande journalistik arbetar med berättarformer som har beröringspunkter 
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med populärkulturens melodrama; ett drama som drivs av en klart utmejslad mo-

ral och konfrontationen mellan hjältar och skurkar (Ettema och Glasser, 1998: 

113-115). Ekström skriver att granskande Tv-journalistik är en form av story-

telling där fakta är inbakade i en berättarstruktur som bygger på dramaturgiska 

konventioner och där narrativet är den dominerande uttrycksformen (Ekström, 

2002: 273). 

Samtidigt utgör faktaredovisning ett markerat element i det berättandet. Ström-

bäck förklarar att det delvis beror på att den granskande journalistikens sannings-

begrepp ställer höga krav på just beläggandet av de egna utsagorna.  

För den strikt informerande och refererande journalistiken handlar sanningsbe-

greppet om att korrekt återge vad olika personer, institutioner eller grupper har 

sagt; för den granskande journalistiken handlar sanningsbegreppet om att kontrol-

lera och försöka verifiera sanningshalten i det som sägs. Av detta följer att den 

granskande journalistiken måste vara öppen i sina redovisningar, så att även läsare 

och tittare kan förstå och självständigt förhålla sig till de undersökningar och kon-

troller av sanningshalten som ingår i den granskande journalistiken. I en grans-

kande journalistik kan raka påståenden om verkligheten aldrig accepteras, oavsett 

om de förs fram av källor utanför journalistiken eller av journalisterna själva 

(Strömbäck, 2003: 29).  

de Burgh beskriver också hur den granskande journalistens trovärdighet som 

konstruktör av moraliska utsagor med individuell udd är beroende av en veder-

häftig faktaredovisning och ett solitt beläggande av bevis (de Burgh, 2008: 16, 

17). Den transparens med vilken fakta och bevis redovisas utgör därför inte bara 

information om granskningen och dess objekt utan också ett viktigt narrativt ele-

ment i berättelsen om den egna journalistiska institutionens identitet och legiti-

mitet. 

I granskande tv-journalistik är reportrarna ofta starkt närvarande i reportagen. 

De agerar berättare, har en aktiv roll i reportagens narrativ, ger bakgrundsinform-

ation och utväderar övriga aktörers uttalanden och handlingar. Jönsson och 

Strömbäck menar till och med att reportrarna i UG dominerar i förhållande till 

intervjupersonerna (Jönsson och Strömbäck, 2007: 258). Kampf identifierar som 

ett av den granskande tv-journalistikens kännetecken att tittaren får följa med 

journalisten från plats till plats i letandet efter nyckelvittnen, grävandet efter bevis 

och uppspårandet av och konfrontationen med dem som ställs till svars. Några 

inslag blir en metahistoria på temat: Historien om journalistens sökande efter 

sanning och rättvisa. Reportrar kan ingripa direkt i händelseförlopp eller till och 

med provocera fram reaktioner inför dold kamera iklädda falsk identitet. Han 

påpekar att granskande journalister ibland “change their footing from the narra-

tor of the story to an actor within the evolving plot. (…) They frame actions as 
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transgressions and sometimes exercise professional practices in order to generate 

transgressions” (Kampf, 2011: 83). 

Falska förespeglingar och dold kamera som metod 

I samband med ett inslag i UG inför valet år 2002 publicerades flera forskarrap-

porter rörande bruket av dold kamera. I inslaget gav en rad kommunpolitiker 

inför dold kamera uttryck för olika grader av fördomsfulla attityder till invandrare 

och asylsökande när de besöktes i valstugor av en reporter som under falsk iden-

titet själv gav uttryck åt sådana åsikter.  

Kari Andén-Papadopoulos diskuterade i boken Dold kamera. I sanningens tjänst? 

olika aspekter på användning av dold kamera, dess värde som sanningsvittne, 

dess användande i ett större medialt och historiskt sammanhang samt de etiska 

frågeställningar som uppstår vid bruket av dold kamera. Hon ifrågasätter san-

ningshalten i en åsikt som provocerats fram och menar att det är svårt att veta i 

hur hög utsträckning en sådan åsikt är förankrad i personens innersta moralupp-

fattning och i hur hög utsträckning den är ett uttryck för socialt samspel (Andén-

Papadopoulos, 2003: 134). Dessutom pekar hon på att språket är så kontextbe-

roende att ett uttalande mycket väl kan få ett förändrat meningsinnehåll om det 

rekontextualiseras. Något som yttras i ett slutet sällskap där sociala koder och 

förståelsehorisont delas av de närvarande får till exempel en helt annan laddning 

om det sänds i tv.  

Som sociala varelser gör vi skillnad på hur vi framträder i olika typer av privata och 

offentliga sammanhang. Vi är inte nödvändigtvis mer ”autentiska” som privatper-

soner, utan tvärtom är poängen att allt vi gör och säger har en rituell dimension – 

ett inslag av jargong, opportunism, kallprat. Faran med dold kamera är (…) att den 

oreflekterat används som ett slags sanningsvittne. (Andén-Papadopoulos, 2003: 

134) 

Hon ställde sig frågande till vad dold kamera verkligen avslöjar och menade 

att ”det finns en risk att dolda kameran inte så mycket vitaliserar som vulgariserar 

den offentliga debatten” (Andén-Papadopoulos, 2003: 134). Det som kanske sak-

nades i hennes undersökning var en diskussion kring olika typer av avslöjande 

gjorda med dold kamera och falsk identitet. Epistemologiskt skulle man till ex-

empel kunna ställa värdet av avslöjanden beträffande åsikter och attityder i för-

hållande till avslöjande av olika typer av handlingar eller direkt ämbetsutövning. 

Har dold kamera ett större sanningvärde när den skildrar en ämbetsmans äm-

betsutövning än när det skildrar dennes uttryck för åsikter, och vad är i så fall 

skillnaden? 
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Konstantin Economou och Christian Limsjö-Svensson diskuterar i antologi-

kapitlet Hidden Camera Speaks Louder than Words användning av dold kamera ur ett 

diskurs-, framing- och genrekonstruktionsperspektiv (Economou och Limsjö-

Svensson, 2006: 121). De problematiserar praktiken att använda bedrägeri för att 

avslöja sanning (Economou och Limsjö-Svensson, 2006: 136) och menar att bru-

ket bidrar till att konstruera och vidmakthålla de stereotypa bilderna av den rätt-

rådige sanningssökande journalisten och den bedräglige makthavaren  

(Economou och Limsjö-Svensson, 2006: 137). Forskarna sätter också in bruket i 

en större medial kontext där jakten på det autentiska, den förödmjukande expo-

neringen av individer och personliga konfrontationer utgör utmärkande drag i 

flera olika disparata medieproduktioner, bland annat granskande journalistik 

(Economou och Limsjö-Svensson, 2006: 138, 139). Economou och Limsjö-

Svensson menar också att det finns en risk att bruket kan bli dramaturgiskt sna-

rare än journalistiskt motiverat (Economou och Limsjö-Svensson, 2006: 137, 

138). Limsjö-Svensson väcker också frågor om journalistikens rätt att lösa upp 

gränser mellan publikt och privat och om konsekverna av den upplösningen i 

form av större slutenhet från makthavares sida och en högre övervakningstole-

rans i samhället (Limsjö-Svensson, 2005: 22, 23).  

I samband med samma inslag gjorde Bengt Johansson (2006) i boken Efter valstu-

gorna. Skandalstrategier och mediemakt en intervjustudie med några av de lokalpoliti-

ker som filmades med den dolda kameran.  

I de mer privata relationerna är det uppenbart att programmets genomslag gjort 

att man inte kan frigöra sig från upplevelsen att man blir bedömd efter bilden i 

programmet och att ”alla har sett det”. Även om man blir bevisad om motsatsen 

är denna medieeffekt något som starkt påverkade flera inblandade” (Johansson, 

2006: 124). 

Studien kommenterade politikernas strategier för att hantera reaktionerna på in-

slaget och kartlade deras upplevelser på ett personligt plan.  

I sin intervjustudie Lying to Tell the Truth: Journalists and the Social Context of Deception 

beskriver Lee hur bedrägeri av granskande journalister hanteras på ett paradoxalt 

sätt. Dels är det något man söker avslöja, men samtidigt en metod man använder 

sig av i form av falska förespeglingar, dold kamera och falska identiteter. De in-

tervjuade journalisterna rättfärdigar dock praktikerna såsom instrument för ett 

högre ändamål och som en nödvändighet för att kunna fullgöra sitt uppdrag (Lee, 

2004: 101). Metoderna rättfärdigas dessutom av starka negativa moraliska 

omdömen rörande dem som granskas. ”Some of the journalists are more inclined 

to deceive a person whom they perceived to be unethical or crooked” (Lee, 2004: 
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102). Lee drar också slutsatsen att det journalistiska bedrägeriet både är ett resul-

tat av och en faktor i identitetsskapande och grupptillhörighet bland granskande 

journalister (Lee, 2004: 116). 

Den ansvarsutkrävande intervjun 

En rad forskare har diskuterat intervjuns roll i den granskande journalistiken. I 

avhandlingen söker jag bygga vidare på tidigare forskning rörande betydelsen av 

den ansvarsutkrävande intervjun och olika sätt på vilka den förhandlar journali-

stikens befogenheter och auktoritet och formar dess institutionella identitet.  

Heritage och Clayman använder sig av Conversational Analysis (CA) för att ana-

lysera hur olika typer av social interaktion tar formen av institutionella praktiker. 

De kallar konceptet ”institutional talk” och ger det tre kännetecken. 

(1) the interaction normally involves the participants in specific goal orientations 

which are tied to their institution-relevant identities: President-elect and Chief Justice, doc-

tor and patient, teacher and student, etc.; (2) the interaction involves special con-

straints on what will be treated as allowable contributions to the business at hand; 

and (3) the interaction is associated with inferential frameworks and procedures 

that are particular to specific institutional contexts (Heritage och Clayman, 2010: 

34). 

Ett av de områden de undersöker är journalisters strävan att balansera journalist-

isk opartiskhet och den antagonism som den ansvarsutkrävande intervjuns av-

slöjanden, ifrågasättanden och anklagelser ofrånkomligen innebär. Begrep-

pet ”maximizing adversarialness” används för att beskriva hur intervjuaren 

uppnår den balansen genom att visserligen implicera skuld i så hög utsträckning 

som möjligt, men att göra det i form av frågor som faller inom ramen för de 

konventioner som etablerats inom journalistiken. Antagonismen kan då uppfatt-

tas som en del av en institutionell interaktion i vilken opartiskheten också ingår 

(Heritage och Clayman, 2010: 228). De åskådliggör också hur intervjufrågornas 

design kan skapa förutsättningar som försvårar den intervjuades strävan att mi-

nimera skuld och ansvar (Heritage och Clayman, 2010: 234). 

Ekström och Kroon beskriver hur den ansvarsutkrävande intervjun är orienterad 

mot respondent failure, vilket antingen innebär frågor som skapar för intervjuper-

sonen obekväma och svårlösta kommunikativa konflikter som han eller hon inför 

rullande kamera misslyckas med hantera på ett tillfredsställande sätt, eller också 

uppenbarar okunskap eller inkompentens på områden där intervjupersonen 

borde vara kunnig och kompetent, eller påstår sig vara kunnig eller kompetent. 

Att påvisa respondent failure blir då i narrativet ett mål för intervjuaren (Ekström 

och Kroon Lundell, 2011:a: 672).   
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Montgomery beskriver intervjun som en institutionell praktik i vilken journalister 

performativt skapar sin egen roll och myndighet (Montgomery, 2008: 260). Han 

typologiserar nyhetsintervjuer i fem kategorier. Den ansvarsutkrävande intervjun 

med makthavare, vittnesintervjun med den vanliga människan, expertintervjun, 

fragmentintervjun (med vilket han menar korta fragement av intervjuer som 

klipps in som illustration eller bakgrund till rapporteringen) och affiliationsinter-

vjun (en representant för en medieinstitution intervjuar en annan representant 

från samma medieinstitution) (Montgomery, 2008: 261).  

Expertrollen i journalistiken 

Ett viktigt drag i konstruktionen av objektiv sanning och säker kunskap i modern 

tv-journalistik består, enligt Ekström, av att identifiera vissa individer som exper-

ter, eller innehavare av speciell och vederhäftig kunskap inom ett visst område 

(Ekström, 2002: 278, 279). Djerf-Pierre och Weibull menar att det i och med en 

övergång från modern till senmodern journalistik också skett en förändring i ex-

pertens framtoning. Den klassiska eller moderna journalistikens ”övertygelsek-

raft” utgjordes i hög grad av en makthierarkiskt grundad auktoritet i faktabase-

rade uttalanden från expertkällor hämtade från samhällets makteliter inom poli-

tik, organisationer, näringsliv och förvaltning. Expertrollen i den senmoderna 

journalistiken axlas dock allt oftare av speciella mediepersonligheter och proffs-

tyckare. Övertygelsekraftens utgångspunkt har förskjutits från faktaredovisning 

mot ett sammanhållet narrativ och en dramaturgi som skapar känslor och enga-

gemang. Något som gjort att expertens roll i högre utsträckning kommit att in-

nebära att bidra med narrativa element och värdeomdömen som driver berättel-

sen framåt och befäster den moraliska utgångspunkten (Djerf-Pierre och Weibull, 

2001: 348, 349). 

Albæk et al (2011) utvecklar slutsatsen att tv-mediets popularitet gradvis föränd-

rade journalistens förhållande till experten. Före tv:s genomslag hade källornas 

trovärdighet i stort sett varit liktydig med deras konstitutionella position och för-

hållandet journalist – källa präglades av vördnad och försiktighet. I och med tv-

journalistikens utveckling kom rapporteringen att bli mer tolkande. Journalisten 

förväntades beskriva vad som hade hänt, men också att förklara varför det hade 

hänt och hur de inblandade hade tänkt och förmodligen tänkte agera. Journali-

stiken förväntades inte bara att tränga djupare in i vad som hade hänt utan också 

förklara de processer som lett fram till det.  
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Denna utveckling ledde till en kvalitativt förändrad expertroll. När den moderna 

journalistikens detaljerade faktaförmedling med experten som garant för trovär-

dighet övergick till dramaturgiskt drivna berörande berättelser där händelser och 

handlingar sattes in i orsakssammanhang drivna av människors motiv och tanke-

gångar skapades en journalistisk paradox. Albæk et al menar att den senmoderna 

journalistiken inte fullt ut, och inte som enda part, kunde ta sig an den nya uttol-

kande och värdeförmedlande uppgiften utan att i för hög grad ge avkall på ob-

jektivitetsidealets oberoende och neutrala hållning. För att uppfylla kraven blev 

den nya senmoderna journalistiken beroende av experten på ett nytt sätt, som 

någon som genom värdeomdömen befäster narrativets moraliska utgångspunkt 

och som driver berättelsen framåt genom att förmedla neutral, oberoende och 

trovärdig kunskap om förklaringar och orsakssamband. Experten utgör alltså, 

enligt Albæk et al., inte bara själva källan till specifik kunskapsproduktion utan 

bidrar dessutom till befästandet av den moraliska utsagan i egenskap av element 

i det övergripande narrativet (Albæk et al., 2011: 47, 48).  

Ekström och Kroon Lundell beskriver i sin studie av affiliationsintervjuer i Ak-

tuellt hur frågorna och intervjusituationen konstruerar journalisten som expert. 

Hans eller hennes expertposition etableras genom auktoritativa svar och säkra 

uttalanden samt förmågan att både bedöma och förklara komplexa sammanhang 

och dessutom värdera andra aktörers uttalanden. Journalistens kunskap, veder-

häftighet och synpunkter utmanas inte av intervjuaren (Ekström och Kroon 

Lundell, 2011:a: 672). 

Granskande journalistik som moralkonstruktion 

Ett för avhandlingen centralt verk är Ettema och Glassers Custodians of Conscience 

där de analyserar intervjuer med ett antal journalister om den grävande journali-

stikens förutsättningar och anspråk ur ett amerikanskt perspektiv. Forskarna be-

skriver hur granskande journalistik inte bara presenterar fakta och information 

som läsare, lyssnare och tittare kan bedöma, utan också genom tilltal, berättan-

deformer, redigering, faktaurval och rolltilldelning bygger in moraliska värde-

ringar och bedömningar i reportagen (Ettema och Glasser, 1998: 7, 8). De menar 

att journalister samtidigt som de avslöjar missförhållanden och attribuerar skuld 

med nödvändighet också artikulerar normer för vad som är rätt och fel enligt 

vilka missgärningens och skuldens omfattning kan uppskattas (Ettema och 

Glasser, 1998: 61). I den processen menar de att det också sker en form av vär-

dering. 

In the application of (presumably) established standards to the conduct of officials 

and institutions, they certainly do make judgements. They locate and select as well 
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as simplify and interpret the standards that the public is then invited to use in 

making its judgement. Although journalists neither create nor arbitrarily choose 

evaluative standards, they do participate in the establishment of such standards 

(Ettema och Glasser, 1998: 12). 

En typ av moraluppbyggnad benämner de ”objectification of standards” (Ettema 

och Glasser, 1998: 12). Med utgångspunkt i begreppet beskriver de hur journali-

stiken använder sig av en verktygslåda med moraliska måttstockar i form av: la-

gar, förordningar, uppförandekoder, föreskrifter, statistiska jämförelser, expert-

utlåtanden, reaktioner från och konsekvenser för drabbade och allmän moral och 

anständighet, för att etablera och uppgradera moralisk laddning (Ettema och 

Glasser, 1998: 72). De menar att redaktionell moralkonstruktion är ett av journa-

listikens bidrag till en fortgående kulturell process i vilken moral formas och om-

formas i samhället. De utvecklar också hur ironi i granskande journalistik fun-

gerar som ”a moralistic vocabulary for condemnation of the villains to whom we 

have foolishly entrusted our public affairs” (Ettema och Glasser, 1998: 87). 

Dessutom utvecklar de hur den granskande journalistikens narrativa former ger 

redovisade fakta sammanhang och betydelse genom att placera in dem i en ”order 

of moral existence” (Ettema och Glasser, 1998: 112) och därigenom förse dem 

med moralisk laddning och få dem att förstås utifrån vissa värderingar. De för-

klarar hur narrativa element används för att samtidigt skapa både intellektuell och 

moralisk förståelse i beskrivningen av händelser (Ettema och Glasser, 1998: 119). 

En av deras slutsatser är att det inte går att redovisa fakta och beskriva ett hän-

delseförlopp utan att förse både fakta och beskrivning med värderingar och mo-

ral (Ettema och Glasser, 1998: 131). En av anledningarna är, enligt forskarna 

att ”only in the context of a coherent story can ’essential questions’ be formulated 

and in turn the ’pivotal facts’ identified and corroborated” (Ettema och Glasser, 

1998: 152). 

I Journalistikens etiska problem för Ekström och Nohrstedt en diskussion kring me-

diernas etik och makt. Bland annat avhandlar de hur medier inte bara förmedlar 

moraluppfattningar utan också konstruerar dessa. Ett sätt på vilket det sker är 

den rolltypifiering genom vilken journalistiken gestaltar medverkande. I boken 

utvecklar man hur den typifieringen bidrar till att skapa förenkling, förståelse, 

normalitet och föreställningar om moral och etik (Ekström och Nohrstedt, 1996: 

291-293). 

Sammanfattning 
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Forskning kring granskande journalistik har fokuserat på karaktäriserande drag 

och gjort försök att genrebestämma den typen av journalistik. Granskningsupp-

draget har också analyserats som ett element i journalistikens ideologiproduktion 

och som ett medel att positionera journalistiken som demokratisk samhällsnytta. 

Mediekritik har pekat på hur genren rör sig i friktionsytan mellan samhällsskild-

ring och underhållning, faktaredovisning och drama samt hur anspråk på gene-

ralitet ibland görs utifrån enskilda fall. Den granskande journalistikens metoder; 

den ansvarsutkrävande intervjun, dold kamera och falska identiteter samt an-

vändningen av experter, har också varit föremål för analys. Flera studier har också 

koncentrerat sig på journalistiken som moralkonstruktion. 

Föreliggande avhandlings fokus på hur granskningsuppdraget bidrar till att for-

mera journalistikens institutionella samhällsroll ur ett rättsperspektiv har dock 

inte tidigare varit föremål för någon mer omfattande undersökning. Sjøvaag me-

nar att det finns ett outtalad socialt kontrakt mellan samhället och journalistiken. 

En del av det kontraktet utgörs av en förpliktelse för journalistiken att avslöja 

missgärning, och för medborgarna att fördöma och agera på avslöjandena, menar 

hon. Hon diskuterar dock inte specifikt hur utförandet av det kontraktet materi-

aliseras (Sjøvaag, 2010: 45, 46). Mølster (2007) kommenterar delvis sitt 

undersökningsobjekt utifrån rättsterminologi, men utvecklar inte kopplingarna 

ur ett institutionellt perspektiv. Urniaz (2013) visar hur skuldkonstruktioner är 

ett framträdande drag i granskande tv-journalistik, men utreder inte andra 

element som konnoterar rättsprocess. 
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3. Ett institutionellt och rättsnarrativt perspektiv 

I kapitlet kopplar jag först avhandlingens teoretiska och metodologiska begrepp 

och utgångspunkter till det journalistiska granskningsuppdraget. Syftet är att re-

dogöra för hur och varför de används i avhandlingens analyser samt hur de sam-

verkar. Detta genom att jag introducerar begreppen i diskussionen kring journa-

listikens uppgift att granska makt och förklarar deras inbördes förhållande och 

betydelse för min studie och hur jag använder dem i min analys. Diskussionen 

utgör därmed ett ramverk för avhandlingens teoretiska och metodologiska ut-

gångspunkter och huvudbegrepp.  

De centrala teoretiska utgångspunkterna social institution, symbolisk makt och 

narrativ teori utvecklas i de därpå följande avsnitten. I kapitlet redogör jag också 

för de underordnade teoretiska begrepp som tillsammans med mina metoder 

fungerar som analysverktyg. I kapitlets sammanfattning redogör jag sedan för hur 

de olika teoretiska begreppen sammankopplas och används i avhandlingen. Mina 

metodologiska ställningstaganden avhandlar jag sedan i kapitel fyra. 

Granskning som teoretiskt ramverk 

I kapitel två gick jag igenom hur journalistisk granskning av makt konstrueras 

som institutionell praktik. Min avhandlings övergripande problemställning gäller 

hur granskandet av makt bidrar till att forma den journalistiska institutionen. 

Social institutionsteori är därför det övergripande teoretiska perspektiv som jag 

har valt. Detta för att skapa förståelse för hur institutionella roller och praktiker 

konstruerar maktpositionering och legitimering både på ett övergripande plan 

och på detaljnivå. 

Czarniawska knyter i sin bok Narrating the Organization. Dramas of Institutional Iden-

tity ihop institutionsteori med narrativ teori när hon beskriver hur institutioner 

skapar identitet genom berättelser. ”In the narrative version, an identity is created 

not by any action but by a self-narrative” (Czarniawska, 1997: 46). Egenformule-

rade berättelser placerar in institutionens representanter i roller och tillskriver 

dem egenskaper, karaktär och auktoritet. De positioneras också i förhållande till 

objekten för sin verksamhet och ges befogenheter och myndighet i funktion av 
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denna positionering. Dessutom får själva institutionen en roll och utför genom 

sina representanter eller såsom abstrakt betydelseelement funktioner i narrativet. 

Aktörernas institutionstillhörighet blir en förklaringsmodell för varför och hur 

handlingar utförs och en legitimeringsgrund för dessa. Institutionen eller dess 

funktioner kan i processen beskrivas metaforiskt (Czarniawska, 1997: 140) och 

ges antropomorfa, det vill säga människoliknande, karaktärsdrag (Czarniawska, 

1997: 46). I avhandlingen används därför den narrativa analysen för att undersöka 

hur institutionens representanter uppfattar och konstruerar den egna uppgiften 

och makten, och hur institutionens berättelser förhandlar dess roll och befogen-

het. 

I de flesta fall har en undersökning av hur en institution beskriver sig själv en 

relativt begränsad samhällsvetenskaplig räckvidd. Det man kan få fram är en 

egenuppfattning som i sig kan vara av intresse, men som ändå begränsar sig till 

just den egenuppfattningen. Allmänna eller utominstitutionellt specifika uppfatt-

ningar om institutionens roll i samhället måste undersökas med andra metoder 

än en studie av dess egna berättelser. I viss utsträckning är journalistiken an-

norlunda. Dess inlemmande av sig själv i sina egna berättelser utgör den huvud-

sakliga kontaktyta genom vilken mediekonsumenter skaffar sig en uppfattning 

om institutionen, dess auktoritet, befogenheter och legitimitet.  

Journalistikens makt och möjlighet att legitimera sig själv saknar motstycke. När 

andra institutioner, t ex myndigheter och organisationer, vill avvärja kritik eller all-

mänt bättra på sin image är de beroende av medierna. (…) Medierna själva är där-

emot knappast beroende av någon annan ideologisk apparat. Debatten om mass-

medier sker därför nästan alltid på mediernas egna villkor (Ekekrantz och Olsson, 

1994: 23). 

En narrativ undersökning av hur en medieinstitution framställer sig själv har där-

för en mer vittgående betydelse för hur institutionen uppfattas och för uppfatt-

ningar om dess roll i samhället än samma undersökning skulle ha i fråga om andra 

institutioner. Den bild av den egna journalistiken, och av den journalistiska in-

stitution man representerar, som UG framställer i sina egna berättelser blir den 

verklighetsbeskrivning som för en stor del av medborgarna utgör det underlag 

utifrån vilket man har möjlighet att forma en uppfattning om journalistikens 

granskande uppdrag. För en brett anlagd motbild skulle vi vara hänvisade till 

andra media i allmänhet och andra delar av den journalistiska institutionen i syn-

nerhet. 

I och med att journalisterna på så sätt själva har stort inflytande vad det gäller att 

fylla granskningsuppdraget med innehåll, utforma verktyg för dess utförande och 

att legitimera det, utgör ett program av Uppdrag gransknings kaliber en viktig be-

ståndsdel i den sociala förhandling som formerar detta och gör det till vad det är. 
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Varje program innehåller berättelser om myndigheter, individer och organisat-

ioner som på något sätt granskas av programmets reportar. Men samtidigt berät-

tar man i varje program en berättelse om sig själv, om hur man uppfattar upp-

draget att granska makten och om hur man utför och legitimerar det. Varje inslag 

berättar om hur och i förhållande till vilka man utövar journalistisk makt och hur 

man legitimerar den. Ett framträdande teoretisk perspektiv i avhandlingen blir 

därför teorier om makt i allmänhet och journalistikens makt i synnerhet. 

Den egna rollen i berättelserna är dessutom performativ i den bemärkelsen att 

den formar bilden av vad en granskande journalist är och vad han eller hon gör, 

kan göra och får göra. Varje produktion utgör således en hemställan i den sociala 

förhandling som utformar det journalistiska granskningsuppdraget. Den perfor-

mativa narrativa analysen är därför den undersökningsmetod som jag, tillsam-

mans med en övergripande kvantitativ innehållsanalys, använder mig av för att 

undersöka hur ett av de mest högprofilerade tv-programmen för granskande 

journalistik i Sverige uppfattar och utför uppdraget att granska makten. 

Den genrebestämning som görs i egenbeskrivningen av programmets journalist-

iska inriktning (se kapitel två) positionerar Uppdrag granskning som aktör på två 

nivåer inom den journalistiska institutionen. Dels utgör programmet en del av 

denna övergripande institution och representerar därför denna. Dels represente-

rar det en snävare definierad granskande journalistik vars berättelser tar formen 

av en process som behandlar överträdelse, bevisföring, skuld, ansvarsutkrävande 

och exponering som konsekvens av missgärning. 

Avhandlingen faller därför inom det metodologiska begreppet fallstudie i vilken 

Uppdrag granskning ses, dels som en del av en övergripande journalistisk institution 

och en representant för denna, dels som ett fall av regelbundet återkommande 

program av granskande Tv-journalistik inriktade på egna undersökningar, avslö-

janden och identifiering av moralisk överträdelse, ledande i bevis, ställande till 

svars och publik exponering av ansvariga. 

Att granskningsuppdraget positionerar journalistiken som en institution som 

hanterar rätt och rättvisa, överträdelse och skuld, samt konstruerar moral moti-

verar att undersökningen anlägger ett rättsteoretiskt perspektiv på granskning-

arna. Det görs för att analysera hur rättvisan utövas och vilken typ av rättvisa 

som gestaltas samt vilka återverkningar det får för gestaltningen av journalistikens 

sociala roll. 

Det är också denna rättviseutkrävande inriktning hos journalistiken som föranle-

der den metodologiska utgångspunkt som betecknas som abduktion (för en ut-
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förlig diskussion se kapitel fyra), det vill säga att undersöka något som något an-

nat. I det här fallet innebär det att analysera inslagens berättelser utifrån ett rätts-

narrativt perspektiv och ställa dem i relation till rättsteoretiska utgångspunkter. 

Social institution 

Begreppet social institution är ett av avhandlingens huvudbegrepp. Teoribild-

ningen används för att analysera de sociala processer som bidrar till att konstruera 

och definiera samhälleliga institutioner. Den utgör en del av en socialkonstruk-

tivistisk forskningstradition i vilken fokus ligger på en analys av hur verklighet 

konstrueras genom sociala överenskommelser och interaktion (Alvesson och 

Sköldeberg, 2008: 81; Berger och Luckmann, 1979: 10). 

Ett flertal av samhällets institutioner konstitueras av en uppsättning sociala över-

enskommelser. Vår uppfattning av institutionerna och deras legitimitet bygger på 

en gemensam föreställning om vad de ”är” och vad de har för ändamål och be-

fogenheter. Dessa föreställningar formar institutionens ramar och begränsningar. 

Genom hävd och praktiker naturaliseras dessa och upplevs som en integrerad del 

av institutionen och formaliseras ofta i olika typer av dokument. Samtidig sker 

en ständig social omförhandling av institutionens ramar och begränsningar. Den 

skapar och återskapar sig själv i kontakten med omvärlden och blir på så vis inte 

bara ett resultat av en process utan en process i sig självt som fortlöpande strävar 

efter ökad makt genom att utveckla praktiker som tänjer gränser och naturaliserar 

befogenheter (Alvesson och Sköldeberg, 2008: 132). 

Handlingar och handlingsmönster kommer genom repetition och ett visst mått 

av särprägel att känneteckna och identifiera medlemmar av institutionen som ak-

törer inom ett specifikt segment av mänsklig aktivitet. Agerandets repetitiva 

aspekt utgör en hemställan om acceptans i fråga om befogenhet och legitimitet, 

en hemställan som bekräftas genom antingen det aktiva bejakande eller passiva 

accepterande som innebär att typifieringen, och därigenom också institutional-

iseringen, införlivas i en ömsesidig föreställningsvärld (Berger och Luckmann, 

1979: 70, 71). När denna typifiering når ett stadium av historicitet tar institut-

ionen skepnaden av en objektiv verklighet som ”möter individen som ett yttre 

och tvingande faktum” (Berger och Luckmann, 1979: 75) som utövar ett mått av 

social kontroll över de individer som berörs av dess verksamhetsområde.  

En institution kan utgöras av ett övergripande paradigm eller ramverk såsom fa-

milj, kommun, försäkringar och idrott. Man kan också tala om en organisation 

som institution. Skatteverket, LO och Svenska fotbollförbundet är exempel på 

sådana institutioner. På en allmänbegreppslig nivå kan även en krog, en kändis 
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eller ett tv-program benämnas som en institution i den mening att företeelsen 

eller personen har ett stort inflytande på en viss sfär.  

I avhandlingen utgår jag från föreställningen att en institution antingen kan utgö-

ras av en identifierbar organisation eller av ett transorganisationellt system eller 

regelverk på en högre abstraktionsnivå, som definierar och utövar inflytande över 

en samhällelig sektor. Det är i egenskap av det senare som journalistiken kommer 

att analyseras (Asp, 2014: 259; Cook, 1998: 69, 70).  

Journalistik som institution 

Journalistiken har genom historien utvecklat en uppsättning förväntningar, regel-

verk, traditioner, roller och befogenheter. Dessa utgör sammantaget det ramverk 

som vi använder oss av när vi identifierar något som journalistik och särskiljer 

det från andra typer av medieproduktioner. Pollack menar att journalistiken 

idag ”förstås som en social institution som utgör en tolkningsgemenskap, som 

medelst sitt sätt att förstå verkligheten och klä den i språklig dräkt utövar ett 

ansenligt inflytande i det moderna sociala livet” (Pollack, 2001: 59, 60). Cook 

definierar det institutionsbegrepp han tillämpar på journalistiken som ”social pat-

terns of behaviour identifiable across the organizations that are generally seen 

within society to preside over a particular social sphere” (Cook, 1998: 70). Allern 

beskriver tre drag hos institutioner som han menar identifierar journalistiken som 

en sådan. 

First of all, institutions are social patterns of behaviour common to the organiza-

tions operating in a given sector of society. These include tacit procedures, routines 

and conditions that can both expand and constrain the room for maneuver. Such 

rules and procedures become internalized and are perceived as more or less natural 

ways to go about doing things. (…) Another characteristic of institutions is that 

they extend over space and endure over time. (…) A third characteristic of insti-

tutions is that they are expected – by practitioners in the organizations within the 

institutions and others – to perform certain tasks and fill certain needs in society 

and politics (Allern, 2002: 138, 139). 

Inom skandinavisk journalistikforskning är institutionsbegreppet välutforskat 

och har använts för att analysera en rad olika aspekter av journalistik, bland annat; 

som politisk institution (Allern och Blach-Ørsten, 2011), som medielogik (Asp, 

2014), som ”a public good” (Allern och Pollack, 2016) och som ideologi 

(Ekekrantz och Olsson, 1994). 

Ekekrantz och Olsson (1994) definierar journalistiken som en institution i den 

bemärkelsen att den har utvecklat gemensamma regler, specifik terminologi, ge-

mensam etik, avgränsade roller förknippade med specifika kompetenser, regel-

mässiga beteenden, utbildningsvägar, standardiserade produktionsformat och 
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kollektiva förväntningar. De menar också att en institutionsmarkör är den ideo-

logi som växt fram för att tillvarata journalistikens intressen och artikulera och 

etablera dess position, betydelse och privilegier i samhället (Ekekrantz och 

Olsson, 1994: 22, 219). 

Allern och Pollack (2016) pekar på att journalistik som institution kan utöva ett 

negativt inflytande i vissa sammanhang, men också ses som ”a public good”. I 

ett kapitel i Medieutredningens forskningsantologi (SOU 2016:30) skriver de: 

Som ekonomisk kategori har journalistik två egenskaper typiska för en kollektiv 

nyttighet7: journalistikens innehåll tillhör den offentliga sfären; nyheter och repor-

tage ger kunskaper som inte förbrukas genom att många tar del av dem. Härige-

nom skiljer sig journalistiken från en privat konsumtionsvara. Journalistiken som 

samhällsinstitution har dessutom externa effekter som från samhällets synvinkel 

kan vara positiva eller negativa, men som inte ingår i marknadsaktörernas ekono-

miska transaktioner och räkenskaper (Allern och Pollack, 2016: 33). 

De nämner UG:s avslöjande av Telia Soneras misstänkta mutor i forna Sovjetre-

publiker som ett exempel på ”den positiva betydelsen av journalistiken som in-

stitution: utan någon risk för oavhängig, kritisk granskning kan vi utgå från att 

maktmissbruk och korruption skulle frodas” (Allern och Pollack, 2016: 35). 

Den journalistiska institutionen representeras av en uppsättning medieföretag, 

redaktioner och aktörer som knyts till denna genom sina anspråk på att förvalta 

den journalistiska traditionen och därigenom omfattas av institutionens befogen-

heter och ramar. 

SVT är ett av dessa medieföretag, men kan också i sig betraktas som en typ av 

institution med en specifik uppgift, gemensamma normer och regler för verk-

samheten, en legitimeringsapparat och ett socialt och politiskt förhandlat mandat 

för verksamheten samt en uppsättning praktiker som över tid institutionaliserats 

(Lindén, 2011: 29, 30, 51). 

Som en del av SVT:s utbud omfattas UG av flera institutionsbegrepp och kan 

också inom ramen för en allmändefinition ses som en institution i egen rätt. Ut-

över att regleras av de institutionella ramarna hos de institutioner programmet är 

underställt har produktionen egna specifika regler och principer för verksam-

heten samt en uppsättning typologiserade aktörer och upprepade praktiker (SVT, 

2014). Programmet är regelbundet återkommande och de förväntningar som 

ställs på programmets journalistik är specifika och rör sig inom ett avgränsat om-

råde. Dessutom menar Johansson att programmet i allmän mening har kommit 

                                                      
7 Det engelska uttrycket är a public good – i kontrast till a private good. 
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att betraktas som i det närmaste ”en institution för samhällsgranskande tv-jour-

nalistik” (Johansson, 2006: 33).  

I avhandlingen ligger emellertid analysfokus på Uppdrag granskning som en del av 

journalistiken som övergripande institution. Programmets ramar, roller och prak-

tiker analyseras som uttryck för journalistiken som institution och avhandlingens 

resultat bidrar till att definiera och positionera den institutionen såsom samhälls-

aktör. 

Maktteoretiska begrepp 

Min genomgång av maktteori har ingen ambition av att ge en heltäckande bild av 

det maktteoretiska området. Istället syftar den till att identifiera och redogöra för 

de allmänteoretiska och mediespecifika begrepp jag använder mig av för att ana-

lysera hur journalistikens makt formeras och kommer till uttryck i de undersökta 

inslagen och i intervjumaterialet. 

De teoretiska begrepp jag använder utgår ifrån makt ur ett konstituerande aktörs- 

och strukturperspektiv. Jag är intresserad av att analysera hur journalistiken som 

institution konfigurerar makt både på strukturell och interaktionell nivå. Begrep-

pen tillämpas i begränsad omfattning på den makt som medier förmodas utöva 

på åsikter och opinion, men används i större utsträckning för att belysa den makt 

som formeras i relationen mellan journalistiken som granskare och objekten för 

granskningarna. 

Jag inleder med en presentation av mina övergripande maktteoretiska perspektiv. 

Sedan för jag en diskussion som berör medier och makt. 

Allmänna maktanalytiska begrepp 

Mitt huvudbegrepp är Thompsons beskrivning av symbolisk makt. Han delar 

upp maktbegreppet i fyra olika typer av makt: politisk, ekonomisk, tvångsmakt 

och symbolisk. Den typ som kommer att utgöra ett centralt analysbegrepp i av-

handlingen är den symboliska makten, en makt som ”uppstår genom produktion, 

överföring och mottagande av meningsfulla symboliska former” (Thompson, 

2001: 27). Den innebär förmågan att ”gripa in i händelsernas gång, påverka and-

ras handlande och rent av skapa händelser, med hjälp av produktion och överfö-

ring av symboliska former” (Thompson, 2001: 27, 28). 

Hans definition av symbolisk makt utsträcker också maktbegreppet till att inne-

fatta något mer än bara A:s utövande av makt över B genom att påverka B:s 
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rationalitet och sätt att tänka och handla. Den symboliska makten kan också på-

verka C till att tänka på ett visst sätt om, och eventuellt också handla på ett visst 

sätt gentemot B. Den symboliska makten är då baserad på A:s förmåga att ”ge-

nom produktion, överföring och mottagande av meningsfulla symboliska for-

mer” representera B på ett visst sätt (Thompson, 2001: 23-29). I Ideology and Mo-

dern Culture beskriver Thompson också hur medietexters textuella struktur och 

användning i konkreta sociala situationer kan konstruera ideologi och befästa 

maktförhållanden. En av de typer av ideologisk påverkan som kan uppträda i 

medieinnehåll kallar han maskering (Dissimulation) som innebär ett döljande, ett 

förnekande eller ett förskönande av maktkonfigurationer (Thompson, 1990: 60).  

Couldry menar att Thompsons definition av symbolisk makt är ofullständig som 

beskrivning av mediernas makt eftersom den saknar definition och beskrivning 

av den makt som blir så övergripande att den dominerar hela sociala landskap 

(Couldry, 2003: 664). 

I Maktens ansikten argumenterar Lukes för att makt har tre olika former, eller ”an-

sikten”. Den första är beslutsmakten – det vill säga makten att genomdriva den 

egna viljan och preferenserna till förfång för någon annan eller mot någon annans 

vilja vid brist på överensstämmelse mellan två eller flera parter (Lukes, 2008: 27). 

Sköldberg definierar på grundval av Webers typologi denna typ av makt 

som ”sannolikheten att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, 

oavsett varpå denna sannolikhet beror” (Sköldberg, 2014: 44, 45). 

Maktens andra ansikte är förmågan att undvika att vissa frågor hamnar på dag-

ordningen eller makten att få bort dem därifrån och på så sätt hindra att de får 

någon avgörande betydelse (Lukes, 2008: 31). 

Som tredje maktform beskriver Lukes den typ av ideologisk makt som innebär 

förmågan att ”forma människors varseblivning, uppfattningar och preferenser på 

ett sådant sätt att de accepterar sin roll i den rådande ordningen” (Lukes, 2008: 

18). Han menar att denna typ av makt formar premisserna för interaktion mellan 

parter genom att förse den ena parten med ett symboliskt kapital och en natura-

liserad eller institutionell auktoritet som är subtilt accepterad av den andra parten 

och därigenom ”gör att de samtycker till eller fogar sig i att bli dominerade, vare 

sig det sker med tvång eller ej” (Lukes, 2008: 20). 

Lukes menar också att en maktanalys är ofullständig utan ett svar på frågan: Makt 

– till förmån för vem? Han pekar på en för avhandlingen viktig maktaspekt, näm-

ligen makt som förmågan att ”främja andras intressen” (Lukes, 2008: 20).  

Som instrument för att specifikt analysera hur granskande journalistik på individ- 

och organisationsnivå utövar makt över dem som granskas använder jag mig i 
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kapitel elva av Bacharach och Baratzs fem nyckelbegrepp. De tillämpar begrep-

pen i huvudsak på sin analys av icke-beslutsfattande, men också på den makt som 

innebär A:s framgångsrika försök att få B att foga sig i eller besluta sig för något 

som är för A:s men emot B:s intressen. Det är i den meningen jag använder be-

greppen i min analys. De förklarar att den makten ”beror av den relativa vikten 

av motstridiga värderingar hos mottagaren i ett maktförhållande” (Bachrach och 

Baratz, 1970: 31). Denna makt kan ta sig fem olika uttryck: tvång (hot av något 

slag), inflytande (påverkan utan hot), auktoritet (B upplever fogandet som legitimt 

av principiella skäl), styrka8 (B ges inget val) och manipulation (B fogar sig på falska 

premisser, eller utan att känna till premisserna) (Bachrach och Baratz, 1972: 29-

46; Lukes, 2008: 30).  

Tvång innebär alltså hot av något slag. Begreppet inflytande är mer komplext och 

svårgripbart. Det definieras som ett förhållande där A ”utan att tillgripa vare sig 

förtäckt eller öppet hot om berövande, får (B) att ändra sitt handlingssätt” 

(Bachrach och Baratz, 1970: 39). Rothstein för in ett element som kan kasta ljus 

över begreppet när han skriver att makt preliminärt ”handlar om att förändra 

människors rationalitet, dvs att förändra deras preferensordningar genom att 

ändra de strukturella betingelser inom vilka de har att (rationellt) kalkylera sitt 

handlande” (Rothstein, 1988: 89). 

Auktoritet innebär enligt typologin att någon agerar mot sitt eget intresse ”därför 

att han anser att befallningen är förnuftig i ljuset av hans egna värderingar – an-

tingen därför att dess innhåll är legitimt och förnuftigt eller därför att den är re-

sultatet av en legitim och förnuftig procedur” (Lukes, 2008: 30). Makten utövas 

då på ett strukturellt plan genom att personen erkänner aktionen som det förnuf-

tiga att göra utifrån sina egna värderingar och sin egen demokratiuppfattning. 

Aktionen blir då ett led i något som uppfattas som en nödvändig eller kanske till 

och med vällovlig praktik (Bachrach och Baratz, 1970: 41, 42). 

Typologins definition av styrka är att A får B att agera mot sin vilja genom att B 

fråntas möjligheten att inte agera på det sätt som A förelägger denne (Bachrach 

och Baratz, 1970; Lukes, 2008: 30).  

Det typologiska begreppet manipulation innebär att B agerar på det sätt som A vill 

som ett resultat av att B inte har full kännedom om premisserna för aktionen. 

Bacharach och Baratz definierar manipulation som ”foglighet som kommer till 

                                                      
8 I de svenska översättningarna av böckerna används två olika ord för detta begrepp. I (Lukes, 2008) över-
sätts det styrka, medan det i (Bachrach och Baratz, 1970) översätts makt. I min analys använder jag styrka för 
att skilja det från det övergripande begreppet makt. 
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stånd utan att den som fogar sig känner till varifrån de krav kommer som ställs 

på honom eller exakt av vilka slag de är” (Bachrach och Baratz, 1970: 37).  

Ett för avhandlingens maktperspektiv viktigt begrepp är också befogenhet. Wester-

ståhl menar att det motsvarar det i anglosaxiskt språkbruk centrala begreppet legal 

powers (Westerståhl, 1987: 318). Begreppet innebär det man själv uppfattar att 

man i kraft av sin position i en maktstruktur eller i en social förhandling har rätt 

att göra och i hur hög utsträckning den uppfattningen delas av de intressenter 

som legitimerar den och accepteras av dem gentemot vilka den makten utövas. 

Det är en maktutövning som uppfattas som rättfärdigad. Jag använder mig av 

begreppet befogenhet i den meningen då jag analyserar hur återkommande jour-

nalistiska praktiker skapar och etablerar handlingsutrymme. 

Medier och makt 

Givet den omfattande floran av maktteorier och den nästan lika omfattande flo-

ran av medieteorier finns här inte utrymme för någon omfattande redogörelse 

för fältets alla ingångar. Det här avsnittet inbegriper en redogörelse för några av 

begreppen i den diskussionen, men den syftar främst till att presentera de medi-

especifika maktbegrepp jag använder mig av.  

Medieforskningen diskuterar ofta mediernas makt ur ett politiskt kommunikat-

ionsperspektiv (Asp och Bjerling, 2014; Strömbäck, 2014; Asp, 1986). Strömbäck 

redogör för hur dagordnings-, framing och primingteorierna behandlar medier-

nas inflytande över vilka frågor som uppfattas som viktiga, makten att indikera 

eller föreslå hur man ska tänka kring viktiga frågor, makten att skapa en uppsätt-

ning bedömningspunkter enligt vilka politiska ledare och andra makthavare ska 

bedömas samt makten över hur tittare, lyssnare och läsare uppfattar verkligheten 

eller vissa aspekter av den (Strömbäck, 2014: 129; Iyengar och Kinder, 1987; van 

Gorp, 2010; McCombs, 2014). I det politiska kommunikationsperspektivet ligger 

fokus på mediers påverkan på medborgarnas ställningstaganden i viktiga frågor. 

Några av de typer av mediemakt som Asp och Bjerling använder för att beskriva 

mediernas makt över åsikter och opinion applicerar jag därför på de maktförhål-

landen som kommer till uttryck i interaktionen mellan den granskande journali-

stiken och dess objekt, dels i fråga om den journalistiska institutionens makt över 

objektens deltagande i medieproduktionen och dels i fråga om makten över bil-

den av eller representationen av den granskade. De typerna är (1) makten att 

genom redigering och urval definiera och inrama tillstånd och skeenden, (2) mak-

ten att bestämma förutsättningar för de aktörer som framträder i medierna och 

(3) makten att påverka hur publiken tolkar och känner inför de händelser och 

aktörer som beskrivs (Asp och Bjerling, 2014: 20). 
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Baserat på Bourdieus fältteori utvecklar Couldry tanken att medier utövar makt 

genom formeringen av ett medialt meta-kapital. Något som innebär att medierna 

dels definierar andra områden av social verksamhet, dels skapar kategorier utifrån 

vilka dessa områden beskrivs och därigenom bidrar till att ”certain types of capi-

tal are constituted as symbolic capital in the context of particular fields” (Couldry, 

2003: 664) och dels genom att formera ett meta-kapital, en form av symboliskt 

kapital som baseras på hur en person eller en organisation framträder eller fram-

ställs i media (Couldry, 2003: 667, 668). Silverstone beskriver medierna som ett 

mediapolis vars samlade påverkan fungerar som “a moral space, a space of hospi-

tality, responsibility, obligation and judgement” (Silverstone, 2007: 44). Han me-

nar att medieutbudet utövar inflytande på moraldiskursen i samhället genom att 

den: 

Involves the provision of resourses for judgement, for cognitive, aestetic and 

moral judgement in our confrontation with the world, both that of face-to-face 

and that of mediated experience. This is the media’s primary responsibility in its 

functioning as a polis. This is an enlargement of its traditional role as a fourth estate 

(Silverstone, 2007: 44).  

Couldrys teori baserar sig inte på undersökningar av medietexters påverkan på 

en publik, utan mer på ett generellt teoretiserande kring ”on what it means to live 

in a society dominated by large-scale media institutions” (Couldry, 2002: 6). Dess-

utom förutsätter både Couldrys och Silverstones beskrivningar en storskalig, en-

hetlig och naturaliserad ideologisk påverkan som kan ifrågasättas i ljuset av den 

fragmentisering av medielandskapet som senare medieforskning identifierat 

(Strömbäck, 2015). Perspektivet har dock relevans i en analys av maktrelationen 

mellan en medieinstitution som agerar på nationell nivå, som når en stor del av 

befolkningen och vars produktioner genererar nationell debatt och diskussion i 

andra medier. 

Båda perspektiven saknar dock en specifik koppling till makthavare och till de 

processer som inbegriper samhällelig makt. Den kopplingen görs emellertid av 

Davis (2007) som menar att en aspekt av mediernas inflytande utgörs av svaret 

på frågan: ”How do media and communication shape elites, elite institutions and 

networks?” (Davis, 2007: 171). Han menar att makthavare har ett specifikt för-

hållande till medier eftersom de både i hög grad utgör medierapporteringens ob-

jekt, utgör dess viktigaste källor och på ett ingående sätt granskas och övervakas 

av medierna samt att de i många sammanhang är en del av elitnätverk där också 

framstående journalister och andra medierepresentanter ingår. Dessutom ger 

makthavares beroende av medierna för att skapa och konsolidera den egna kom-

munikativa maktbasen medierna en speciell makt och gör makthavare sårbara i 
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förhållande till mediernas rapportering. Davies perspektiv används i avhand-

lingen som en ingång till en analys av mediernas specifika makt i förhållande till 

makthavare.  

Det perspektivet kan också kopplas till den så kallade persuasive press interference-

teorin (Gunter, 1998; Gunter och Christen, 1999; Gunter och Christen, 2002). 

Den ger vid handen att ”people infer public opinion from their perceptions of 

the content of media coverage and their assumptions of the persuasive impact of 

that coverage on others” (Gunter, 1998: 486). Något som skulle innebära att 

makthavares reaktioner på ett mediesammanhang där denne involveras påverkas 

av en överskattning av dess inflytande och påverkan. En orsak till det antas vara 

att medieeffekter i medierna lyfts fram som förklaringsmodell till vissa samhälls-

fenomen och till publika reaktioner (Johansson, 2006: 13). Av intresse för av-

handlingens analys är också den hostile-media effekt som Vallone et al. (1985) 

beskriver. Den innebär att intressenter tenderar att “view media coverage of con-

troversial events as unfairly biased and hostile to the position they advocate” 

(Vallone, Ross och Lepper, 1985: 588). Men också att de upplever att ett för dem 

själva ogynnsamt medieinnehåll påverkar tittare, lyssnare och läsare i högre grad 

än ett som är positivt för dem. 

Journalistikens makt över representationen av dem som granskas analyseras 

också inom området skandalforskning (Allern och Pollack, 2012; Ehrat, 2011; 

Entman, 2012; Thompson, 2000). Thompson menar till exempel att mediernas 

avslöjande av överträdelse kan innebära en förlust av det symboliska kapital som 

makthavare i liberala demokratier är beroende av för att kunna utöva inflytande 

och makt. Medierna har därför makt över den representation som både är en 

förutsättning för politisk makt och som potentiellt kan rasera den (Thompson, 

2000: 105). 

Den granskande journalistiken i Uppdrag gransknings tappning utövar makt i för-

hållandet till sina objekt även om resultatet av granskningen inte blir en skandal 

eller utvecklas till ett mediedrev. Varje gång någon ställs till svars i ett granskande 

tv-program sker någon form av maktkonfiguration som påverkar fördelningen 

av symboliskt kapital. För att belysa vissa aspekter av det förhållandet använder 

jag mig av teoribildning kring interpersonella relationer och hur dessa relaterar 

till av televisionen medierade relationer. 

Lorenzo-Dus pekar på att den dubbla artikulationen i tv-mediets kommunikat-

ionsprocess konstruerar ett maktförhållande baserat på kunskaps- och kompe-

tensassymetri. Denna skapas delvis genom att televisionen, trots att det är ett 

publikt medium, kommunicerar genom ett modus och genom koder som hämtas 

från den privata sfärens samtal. Tv-mediet, gör emellertid våld på dessa koder 
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genom en rekontextualisering av samtalet. Vissa koders betydelse förändras och 

vissa lämnas utan beaktan (Lorenzo-Dus, 2009: 62, 63). En intervju är dessutom 

en kommunikation vars primärsyfte inte är själva kommunikationen mellan in-

tervjuare och intervjuperson. Istället utgör intervjun huvudsakligen en betydelse-

komponent i producentens kommunikation med tittarna och redigeras också 

såsom sådan. I en intervjusituation kommunicerar den medieovane intervjuper-

sonen utifrån de interpersonella samtalsbaserade koder hen tillägnat sig, medan 

intervjuaren (och den medievane intervjupersonen) kommunicerar med utgångs-

punkt i tv-mediets förutsättningar och i förhållande till programmets ideologiska 

och diskursiva framtoning (Lorenzo-Dus, 2009: 5, 6). 

För att i avhandlingen belysa det maktförhållandet och dess konsekvenser använ-

der jag mig i begränsad omfattning av en uppsättning begrepp (exploitive fabrication, 

footing, saving face) hämtade från Goffmans sociala interaktionsanalyser.  

Goffman menar att kontrollen över vårt framträdande och vår förståelse av so-

ciala konventioner ger oss en viss makt över intrycksstyrning och självpresentat-

ion i samspelet med andra (Goffman, 1959/2000). En övergripande konvention 

i den vardagliga sociala interaktionen utgörs av gemensamma ansträngningar 

att ’rädda ansiktet’ (saving face) (Goffman, 1970: 19), både för sig själv och för den 

man interagerar med. Det innebär att ta hänsyn till och vara uppmärksam på vad 

man kan tala om och hur man kan tala om det utan att det inkräktar på den andres 

självbild och sensibilitet samt att tolka motpartens kommunikation så att den 

överensstämmer med gemensamma normer. Med footing menar han bland annat 

de manövrer som en talare gör för att se till att det som sägs harmonierar med 

det önskvärda intrycket. ”A change in footing implies a change in the alignment 

we take up to ourselves and the others present as expressed in the way we manage 

the production or reception of an utterance” (Goffman, 1981: 73, 128). 

Men när en individ deltar i en medieproduktion begränsas tillgången till de stra-

tegier som Goffman beskriver som viktiga för intrycksstyrning. Motparten i den 

mediala kommunikationen drivs inte alltid av samma rationalitet som motparten 

i ett vanligt samtal. De underförstådda konventioner som i ett samtal syftar till 

att skapa och upprätthålla en behaglig social atmosfär kan i ett tv-program sättas 

ur spel av en ambition att dramatisera, stereotypisera eller moralisera allt utifrån 

produktionens logik och syften. Ett uttalande kan redigeras så att en korrigering 

eller modifiering inte framkommer. Seifarth beskriver hur vissa medverkande kan 

känna sig ”vanställda” trots att de faktiskt sagt och gjort det som framkommer i 

produktionen (Seifarth, 2006: 124-128). 

Goffman använder begreppet fabrication för att beskriva situationer där den ene 

av två parter inte är medveten och hålls i okunskap om vilka förutsättningar som 
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gäller för interaktionen. Han skiljer sedan på benign och exploitive fabrication 

(Goffman, 1974/1986: 83-122). Exploitive fabrication betyder att den part som har 

full förståelse för förutsättningarna har arrangerat förhållandena för att på något 

sätt kunna dra nytta av den andres okunskap för sina egna syften och till den 

andres förfång (Goffman, 1974/1986: 103). I vissa specifika sammanhang kan 

förfarandet ges kontextuell legitimitet. 

Obviously a distinction can be made between those fabrications whose perpetra-

tors are acting within, and even for, the law (as when police interrogation teams 

cook up a line to take that is calculated to produce confession), and those who are 

operating outside the law, the victim being an eventual complainant. (The compli-

cation here, as suggested, is espionage plots, which have a mixed status, being con-

sidered legitimate from the point of view of the employer of the agent and illegit-

imate from the point of view of the persons taken in) (Goffman, 1974/1986: 104). 

Ett bedrägeri kan alltså få en rättfärdig prägel beroende på i vilket sammanhang 

och av vem och mot vem det utförs.  

Mina maktteoretiska utgångspunkter relaterar således till två områden inom vilka 

journalistiken som institution förmodas utöva inflytande. Det första är mediernas 

makt över åsikter och ställningstaganden, makten över opinionen. Det andra, och 

i avhandlingen mer framträdande perspektivet, är den makt som formeras i in-

teraktionen mellan medierna och de medverkande i medieproduktioner, makten 

över representation och gestaltning, samt hur den makten i förlängningen har 

förmodade transitiva effekter i relationen mellan granskningsobjekt och medbor-

gare. Områdena är inte fast avgränsade och några av de teoretiska utgångspunkter 

jag använder mig av kan därför tillämpas på fler än ett område. I diskussionen 

kring rättsteoretiska begrepp berörs dessutom mediernas makt i förhållande till 

samhällsdiskurs och social kontroll.  

Makt och legitimitet 

Förenklat uttryckt har legitimitetsprocesser i en demokrati två huvudkällor. Dels 

den parlamentarisk-juridiska och formaliserade, där en formell samling specifika 

påbud eller regleringar utgör grunden för att betrakta vissa praktiker som legi-

tima. Dels den hävdvunna, där tradition, vana, och andra typer av accepterad 

upprepning sanktioneras av ett publikt förtroende. Dessa typer kan harmoniera 

och samverka, eller vara i konflikt med varandra. Den förra är ett föremål för 

juridisk-politisk förhandling medan den senare är föremål för social förhandling 

(Bertilsson, 1987: 324). 

Bertilsson förklarar också hur en institution kan skapa legitimitet genom att in-

stitutionalisera reflektionsmekanismer i form av en inomdiskursiv processrätt. 
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De reflektiva mekanismernas formalisering och dokumentalisering utgör då i sig 

självt ett legitimeringsinstrument. Parallellt med att den institutionaliserade re-

flektionen tar sig formaliserade processrättsliga uttryck, skapar också dess sociala 

ritualer i sig en informell hävdbaserad legitimeringsgrund. De ritualer och prak-

tiker som genom upprepning införlivas i institutionens repertoar legitimeras ge-

nom att uppgå som en integrerad del av institutionens befogenheter och accept-

eras som sådana av för legitimeringsprocessen viktiga aktörer (Bertilsson, 1987: 

342). Beetham kallar processen social legitimering och definierar den som en le-

gitimitet som formeras då ”relevant social agents”, underordnade såväl som do-

minerande, uppfattar en typ av maktutövning som legitim (Beetham, 1991: 6). 

Han definierar också en typ av legitimitet som moralisk. Den grundas i en före-

ställning om att den som utövar en form av makt gör det för ett syfte så upphöjt 

att den utövade makten rättfärdigas på moraliska grunder (Beetham, 1991: 5). 

Beetham menar också att effektivt utövande av det som upplevs som institution-

ens roll är en legitimitetsfaktor. Att kunna åberopa och redovisa resultat som 

överensstämmer med förväntningar på institutionens maktutövning skapar legi-

timitet och brist på sådana resultat eroderar legitimitetsanspråken (Beetham, 

1991: 6). 

Journalistikens etiska regler utgör i det sammanhanget en legitimeringsgrund dels 

såsom en formaliserad inomdiskursiv processrätt, men också genom att de skapar 

en föreställning om en professionsetisk samsyn och ett gemensamt högre upp-

drag. Den samsynen fungerar enligt Ekström och Nohrstedt som ”en slags av-

talsfäst garanti” i enlighet med vilken journalistiken ger vissa utfästelser. Men den 

fungerar också som legitimeringsgrund för den makt institutionen utövar för att 

fullfölja dessa utfästelser (Ekström och Nohrstedt, 1996: 283).  

Weber menar att den typ av makt som institutionen gör anspråk på är avgörande 

för den typ av legitimering som krävs för att dess verksamhet och metoder ska 

kunna uppfattas som legitima (Weber, 1978: 213). I boken Den medialiserade demo-

kratin: Om journalistikens ideal, verklighet och makt skriver Strömbäck: ”Förutsätt-

ningen för att medierna ska kunna utöva makt är att vi uppfattar dem som legi-

tima förmedlare av nyheter, information och andra berättelser” (Strömbäck, 

2004: 22).  

Den journalistiska institutionella legitimiteten har inom public service tradition-

ellt förknippats med föreställningen om objektivitet. Enligt den modell som Wes-

terståhl (1972) utarbetat innebär den journalistiska objektiviteten att rapporte-

ringen dels är saklig och dels opartisk. 
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Figur 1: Westerståhls objektivitetsmodell för nyhetsrapportering (Westerståhl, 1972). 

 

Opartiskhetskravet innebär bland annat balans i rapporteringen, att ge två anta-

gonistiska parter likvärdiga möjligheter att uttrycka sina åsikter och sin syn på 

saken. Saklighetskravet vilar på begreppen sanning och relevans. Att i nyhetssam-

manhang vara objektiv innebär således att rapporteringen är neutral, sanningsen-

lig, balanserad och relevant. Kriterier som i huvudsak uppfylls så länge fakta 

stämmer, båda parter har fått komma till tals och journalisten inte tagit uppenbar 

ställning. Objektivitetsidealet skapar legitimitet genom att det konstruerar jour-

nalistiken som en opåverkad förmedlare av balanserad verklighet och sanning. 

Under den tid som förflutit sedan Westerståhl publicerade sin modell har objek-

tiviteten som legitimeringsinstrument emellertid ifrågasatts och kritiserats 

(Johansson, 2016: 198). Dels menar kritiker att den objektiva journalistiken är en 

myt. Att opåverkad förmedla en verklighetsbeskrivning är inte möjligt. Alla be-

rättelser innehåller ett ideologiskt och moraliskt perspektiv. Ett narrativ gestaltar 

alltid verkligheten på ett eller annat sätt. Objektivitetsidealet maskerar bara de 

förhållandena. En annan kritik som framhålls är att den distanserade oengagerade 

journalistiken inte skapar engagemang. Bengt Johansson pekar också på den kri-

tik mot objektivitetsbegreppet som hävdar: 

Att objektivitetsideal undergräver journalistikens aktiva roll som granskare. 

Granskningsfunktionen kräver aktivitet och att man tar ställning. Dessutom bidrar 

ett automatiskt balanskrav, med uttalanden från olika parter, att man döljer sociala 

orättvisor eller visar upp felaktigheter eller propaganda som lika berättigade argu-

ment i sin iver att vara objektiv (Johansson, 2016: 193, 194). 

I Uppdrag gransknings riktlinjer (2016) brukas inte begreppet objektivitet. Istället 

framhålls krav på opartiskhet som enligt riktlinjerna möts bland annat genom att 

en kritiserad part får tillfälle att bemöta kritiken. Riktlinjerna kommenterar också 

granskningsuppdragets speciella förhållande till begreppet opartiskhet. 

Enligt sändningstillståndet åligger det SVT att bland annat granska myndigheter, 

organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. 

Denna skyldighet innebär att program kan ha en kritisk infallsvinkel utan att därför 

strida mot kravet på opartiskhet (SVT, Uppdrag granskning, 2016). 
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Granskningsuppdragets föreställda premisser utgör också en journalistisk legiti-

meringsgrund. Petersson menar att journalistiken genom att upprepat beskriva 

ett samhälle där makthavare döljer chockerande sanningar som endast kan av-

täckas av den granskande journalisten, och genom att framställa sig som med-

borgarnas redskap och en advokat för de röstsvaga legitimerar sin existens och 

sina praktiker. Den egna institutionen konstrueras som en oersättlig del av det 

demokratiska samhället och en förutsättning för dess fortlevnad (Johansson, 

2006: 41; Petersson, 1996: 14). 

Dessa typer av legitimering är dock under ständig förhandling. En arena där le-

gitimitet förhandlas är uppfattningen om den kommunikativa förmedlingen av 

moraliska värden. Den journalistiska makten måste till exempel etablera och re-

producera sin roll som upprätthållare av en värde- och principrationalitet och på 

så sätt bidra till formandet av en moralisk identitet, för att fortgående legitimera 

de praktiker som är förbundna med denna identitet. 

Rättsteoretiska och sociologiska perspektiv 

Det rättssociologska perspektivet utgår ifrån föreställningen att en institution 

som utövar tillsyn över moral och normer samt avslöjar och sanktionerar avvi-

kelser från dessa gör det utfrån någon form av rättviseuppfattning och kulturella 

värderingar. Rättssociologen David Garland nämner att vid sidan av det formella 

rättsväsendet hanteras överträdelse, skuld och ansvar också på andra nivåer i 

samhället och av andra aktörer och institutioner (Garland, 1990: 17, 18). Utform-

ning av olika typer av undersöknings- rannsaknings- och straffteknologier samt 

legitimering av dessa är enligt Garland ett resultat av dessa aktörers förståelse av 

sin egen auktoritet och syfte, och dels av de maktresurser över vilka institutionen 

förfogar (Garland, 2006: 421).  

De teoretiska utgångpunkter som här presenteras utgör en grund för avhandling-

ens analys av granskande tv-journalistik ur ett rätts- och rättviseperspektiv. Te-

oribildningen syftar till att identifiera de typer av rättviseuppfattning och den 

moralkonstruktion som kommer till uttryck i granskande tv-program. Dessutom 

introduceras begreppsliga kopplingar mellan makt och rättsskipning (Foucault, 

1987). Den kopplingen leder också in avhandlingen på en diskussion kring den 

makt som i samhället formeras diskursivt genom medieutbudets påverkan på fö-

reställningar om hur något ska vara och vad som går an, föreställningar som på-

verkar tanke- och handlingsmönster samt bidrar till social kontroll och ger anled-

ning till självdisciplinering. 
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Enligt Harris (1997) påverkas rättsuppfattningen av i huvudsak två rättsfiloso-

fiska huvudfåror, det utilitaristiska och det retributiva rättstänkandet. Enligt det 

utilitaristiska synsättet fyller rättsprocessen en nyttofunktion. Det avskräcker 

både överträdaren från att återfalla i brott och de som får kännedom om straffet 

avskräcks från att överväga brottsliga handlingar. Dessutom kan ett straff bidra 

till brottslingens rehabilitering och återanpassning till samhället och i processen 

hålla undan en potentiellt farlig individ från kontakt med samhället. Enligt det 

retributiva tänkandet är straffet huvudsakligen något som en brottsling förtjänar, 

ett sätt på vilken staten, allmänheten och offren kan utkräva hämnd. En grund-

princip är att straffet i någon mån ska stå i proportion till brottet och på något 

sätt motsvara den skada som åsamkats av den felande. Dessa syften har alternerat 

som rättsprocessens huvudfokus genom historien (Harris, 1997: 53). 

Under historiens gång har rättsprocessuella förhållningssätt också utgjort och 

fortsätter att utgöra en spegel av den uppfattade sociala relationen mellan rätts-

institutionell makt och överträdare (Garland, 1990: 271-273). En relation som 

definieras av svaret på frågan: Som vad ser institutionen överträdaren? I Europa 

under tidigmodern tid präglades relationen av uppfattningen om en suverän mo-

narks förhållande till en illojal undersåte som utgjorde ett hot och uppfattades 

som en motståndare. Rättsprocessen och straffet fungerade därför som en kon-

frontation där motståndaren skulle få känna på suveränens makt, tvingas till un-

derkastelse eller tillintetgöras av den makten. Den relation som avspeglades i 

rättsförfarandet från upplysningstiden och framåt var den mellan en rättsstat och 

en undersåte som hade brutit det sociala kontraktet. Straffet blev en slags följd-

verkan av det kontraktsbrottet genom att brottslingen sågs antingen som ett 

skadligt inflytande eller hot som måste skäras av från samhället för att inte mer 

kunna skada vare sig samhället eller medborgarna (fängelse) eller sågs som en 

ekonomisk resurs som kunde tvingas att återgälda skadan genom att bidra till 

samhällsnyttan (tvångsarbete). Där den politiska föreställningen om välfärdssta-

ten och den sociala ingenjörskonsten påverkar rättsväsendet upprättas en relation 

mellan denna stat och missdådaren byggd på omhändertagande, disciplin och 

korrektion. I denna relation utgör rannsakning, dom och straff ett led i rättsin-

stitutionens omsorg om en missanpassad individ som är i behov av att bli refor-

merad (Garland, 1990: 272). 

I Övervakning och straff analyserar Foucault (1987) kopplingarna mellan rättsutöv-

ning och makt. Han beskriver hur rättviseinstitutioner utövar makt dels genom 

att definiera överträdelse, dels genom att tillskriva olika rannsakningsmetoder 

värde som sanningsinstrument, dels genom att monopolisera den juridiska kun-

skapsproduktionen och dels genom att utforma straffteknologier. I avhandlingen 

används Foucaults analys för att belysa olika aspekter av de maktkonfigurationer 
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som utvecklas mellan en undersökande och rannsakande journalistik och dess 

objekt. 

Schwan och Shapiro skriver att Foucault hävdar att ”the codes of justice always 

represent and materially enact social power” (Schwan och Shapiro, 2011: 11). 

Foucault menar att rättsprocessen utöver att vara ett sätt för samhället att hantera 

och kontrollera kriminalitet också fungerar som ett maktinstrument och en arena 

på vilken maktkonfigurationer formeras. Den utgör ”a complex social function 

that produces effects (like the idea of crime) through society” (Schwan och 

Shapiro, 2011: 32, 33). Foucault använder uttrycket ”epistemologisk-juridiska 

formationer” för att beskriva hur sannings- och kunskapsanspråk inom rättsskip-

ningen ligger till grund för rätten att rannsaka och straffa. Foucault 

skriver: ”power and knowledge directly imply one another; that there is no power 

relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any 

knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power re-

lations” (Foucault, 1995: 27). Swan och Shapiro förklarar att den typen av makt 

som Foucault beskriver “mainly works by producing knowledge, a defining truth 

about individuals’ behavior and personality” (Schwan och Shapiro, 2011: 11) och 

sedan ställa den sanningen i förhållande till definitioner av avvikelse. Han beskri-

ver hur samhällets institutioner skapar assymmetriska maktrelationer genom att 

etablera en måttstock för normalitet, och sedan genom olika tekniker för över-

vakning, utpekande av avvikelser och sanktioner för dessa, utövar makt över dem 

som omfattas av måttstocken. I hans maktanalys ingår även en internalisering 

och normalisering av denna normering hos dem som är dess objekt (Schwan och 

Shapiro, 2011: 42, 43). 

I min diskussion om hur den granskande journalistiken utövar makt genom att 

konstruera moral och göra moraliska bedömningar använder jag mig av denna 

aspekt av Foucaults maktbegrepp. I avhandlingen gör jag analytiska kopplingar 

mellan Foucaults beskrivning av den tidigmoderna rättsprocessens visuella expo-

nering av överträdare och den granskande tv-journalistikens visuella exponering 

av dem som ställs till svars. Jag undersöker också beröringspunkter mellan den 

övervakningsmakt och sociala kontroll som ersatte de tidigmoderna rättsproces-

serna och den granskande journalistikens roll och funktion i samhället. 

Foucault beskriver hur den tidigmoderna maktens mekanismer manifesterades 

både visuellt i det offentliga rummet, men också genom metoder som användes 

i samband med rannsakningen. Rannsakningsmetoderna var ett uttryck för mak-

tens resurser för att få fram sanningen och det visuella offentliga straffet en ma-

nifestation av maktens framgångsrika sanningsproduktion och den därigenom 
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etablerade befogenheten att utdöma och verkställa dom. Det var en sanningspro-

duktion och en makt som förnyades, stärktes, legitimerades och upprätthölls ge-

nom visuella manifestationer. Straffandet var då koncentrerat till brottslingens 

kropp och tillfogandet av offentlig smärta och skam. Den exponerade kroppen 

blev i den processen ett åskådningsobjekt på vilket makt manifesterades 

(Foucault, 1987: 55, 56). 

Under upplysningstiden började emellertid kroppsstraff och publik exponering 

att försvinna från den europeiska offentligheten. En av orsakerna var att de pub-

lika straffen började uppfattas som överdrivna och orättvisa av de folkmassor för 

vilka de var utformade (Foucault, 1987: 13, 14, 81). Foucault menar att detta in-

nebar att ”det som i praktiken bestraffas, genomgått en djup förändring” 

(Foucault, 1987: 22). Kroppslig olägenhet i form av brist och tvång av olika slag 

var fortfarande ett element i de flesta typer av straffande, men straffets primär-

objekt var en förändring av ”själen”; brottslingens tankar, benägenheter och bö-

jelser, inte kroppens smärtförnimmelser och publik skam. Garland menar att 

detta skifte har haft effekter på straffets kulturella och sociala meningsskapande. 

Istället för att offentligt få känna på folkets vrede och maktens vedergällning, 

blev brottslingen ett föremål för social ingenjörskonst bakom lyckta dörrar. Be-

straffandet av brottslingar utgjorde inte längre en allmän angelägenhet. 

What was once represented as an open, ritualized dialogue between the offender 

and the community is now a much more oblique communication carried out in 

institutions which give little expression to the public voice (Garland, 1990: 186, 

187). 

Allmänheten var inte längre inbjuden och det publikt exponerade skambeläggan-

det försvann gradvis som straffteknologi. Då 1865-års strafflag trädde i kraft var 

det officiella skamstraffet inte längre en del av det svenska rättsväsendets hante-

ring av brott och straff (von Hofer, 2011: 186).  

Samtidigt skapades nya medieteknologier som öppnade möjligheter för en ny typ 

av publik exponering av brottslingar. I sin studie Shaming and Economic Crime 

in19th-century Sweden redogör Hans Andersson för hur skillingtrycket utgjorde en 

del av 1800-talets populärkulturella rättskultur i det att det fungerade som ett 

medialt skamstraff fram till början av 1900-talet. Skillingtrycken exponerade och 

skambelade i synnerhet de som gjort sig skyldiga till girighet och ekonomisk 

brottslighet. De pekade ut den förmodade överträdaren med namn och bild. Skil-

lingtrycket och använde sig av stora portioner ironi och syftade ofta till att för-

löjliga. Tryckens stora spridning bidrog till att skambelägga brottslingen i en 

medial offentlighet under den period då de officiella straffen drogs bort från den 

publika arenan (Andersson, 2008: 27). 
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I sin exposé över förbrytarfotots historia How to humiliate and shame: a reporter’s 

guide to the power of the mugshot förklarar Paul Lashmar hur fotografiet skapade nya 

möjligheter att särskilja, döma och straffa kriminella. Han skriver: ”The photo-

graph becomes the new and permanent method of the spectacle, and the humil-

iation of those who have transgressed” (Lashmar, 2014: 67). Förbrytarfotot blev 

ett sätt att klassificera och straffa brottslingar utan att dessa ens behövde vara 

kroppsligen närvarande. Den makt över och disciplinering av som utövades 

gentemot kriminella i samhället antog en diffusare, vidare spridd och mer mång-

fasetterad form. Lashmar talar om fotografiernas ”innovative permanent punitive 

function” (Lashmar, 2014: 67) och beskriver hur brottslingar fruktade fotot ef-

tersom det brännmärkte dem som brottslingar på ett nytt, mer intensivt och om-

fattande sätt än som hade varit möjligt tidigare. De visste aldrig var, när och i 

vilket sammanhang fotot kunde dyka upp och hur det påverkade dem. Där den 

fysiska kroppen under tidigmodern tid varit objektet för suveränens maktdemon-

stration framträdde enligt Lashmar nu ”the image as a statement of power and 

humiliation of the power of the state to deal with transgression” (Lashmar, 2014: 

79). Kulturkriminologen Phil Carney talar om: 

The power of the circulating photograph to stigmatize the body of the criminal in 

front of a mass audience. It was in this way that modernity used the photograpic 

archive, not only to arrest, control and identify, but also to stigmatize through 

display in the photographic spectacle (Carney, 2010: 24). 

Brottslingen identifierades som sådan i vidare kretsar och över ett större geogra-

fiskt område. Samtidigt blev förbrytarfotot en kommoditet med ett kommersiellt 

värde både för fotografen och för den publicerande medieorganisationen9 

(Lashmar, 2014: 79; Carney, 2010). I slutet av artonhundratalet kom således me-

dierna, och då främst pressen, att bli en faktor i västvärldens hantering av brott, 

brottslingar och straff. Dagstidningarnas kriminalreportage och förbrytarfoton 

övertog en del av schavottens roll som publik arena för exponering och skambe-

läggande av brottslingar. 

De rättssociologiska perspektiven identifierar således fyra områden inom vilka 

avhandlingen analyserar journalistiska praktiker som maktutövning och rättsage-

rande: (1) Kunskaps- och sanningsproduktion som en grund för rannsakan. (2) 

Synen på den rannsakade som grund för formerna för rättsförfarandet. (3) Hur 

rättsfilosofiska perspektiv kommer till utttryck i ställandet till svars. (4) Visuell 

exponering som sanktionering av överträdelse. 

                                                      
9 Fotografer vid polis och fängelser byggde, vid sidan av mediernas beställningar, i slutet av 1800-talet även 
upp kundkretsar bland privatpersoner som efterfrågade förbrytarfotografier (Carney, 2010: 20). 
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Narrativ teori 

Den narrativa teorin används i avhandlingen dels som inramning för den narra-

tiva analysmetod som utvecklas i metodkapitlet och dels för att utveckla förstå-

else för hur berättelsers form, element och uppbyggnad skapar förutsättningar 

för moraliska bedömningar och slutsatser. 

Teorier kring narrativ bygger på föreställningen att vi skapar social mening och 

förståelse av samhället och oss själva genom att inordna fakta och erfarenheter 

temporalt och sekventiellt i berättelser och att denna mening och förståelse där-

för kan analyseras genom att studera berättelsernas form och element. Histori-

kern Hayden White hävdar att berättelser kan formas enligt ett antal klassiska 

narrativa former som var och en ger de fakta och de händelser som beskrivs olika 

social, moralisk och ideologisk mening (White, 1973: 29). Val av narrativa former 

och element tyder på medvetna eller omedvetna strukturella uppfattningar om 

samhället samt etablerar moraliska och ideologiska positioner. Fakta och händel-

ser tar formen av skäl, orsaker och verkningar, och ges genom den narrativa for-

men en betydelsestruktur av samband, sammanhang och avslut. Berättelserna at-

tribuerar också olika roller till individer, vilkas uttalanden, uppträdande och 

kroppsspråk tolkas och förstås som en funktion av dessa roller. Den narrativa 

formen blir en invitation att ta del i ett moraliskt universum där vi uppmanas att 

acceptera och internalisera specifika uppfattningar. Själva formen ger moralisk 

vägledning och försvårar alternativa tolkningar av berättelsen (White, 1990: 6, 7). 

White framhåller också hur berättelsens narrativa form utgör en moralisk utsaga 

i sig, förklädd till en ren beskrivning av händelser. “Where, in any account of 

reality, narrativity is present, we can be sure that morality or a moralizing impulse 

is present too” (White, Autumn 1980: 26; White, 1990: 21). 

Ur ett narrativteoretiskt perspektiv talar en medieproducent om för tittarna vad 

de ska tycka om personer och hur de ska uppfatta händelser och företeelser ge-

nom att organisera dessa i ett narrativ. Något som oftast sker på ett omedvetet 

plan. Producenten använder sig av en uppsättning tekniker och hjälpmedel för 

att åstadkomma detta. I ett narrativ är inga detaljer där av en slump. Berättelsen 

byggs med tanke på att utforma den historia man föreställt sig, medvetet eller 

undermedvetet. (Berger, 1997: 44, 45). 

Många teoretiker gör någon slags uppdelning av begreppet narrativ i form och 

innehåll. Fiske relaterar uppdelningen till strukturalismens semiotiska skillnad 

mellan langue och parole när han pekar på att ett narrativs dynamiska menings-

skapande sker i samspelet mellan dels en narrativ struktur som hämtas från en 
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uppsättning universella narrativa former och dels det specifika singulära narrati-

vet, den unika historia som berättas; ett samspel som kan analyseras på denotativa 

och konnotativa nivåer (Fiske, 1994: 128). 

Från strukturalismen hämtas också tanken att de narrativa elementen får mening 

genom sina positioner i ett binärt motsatsförhållande (ond-god, hjälte-skurk, 

trygghet-fara, stabil-flyktig, helhet-del, osv). Berger menar att vår förståelse av en 

narrativ text är beroende av att vi placerar in berättelseelementen i en uppsättning 

motsatsförhållanden där de olika aktörerna och objekten definieras utifrån vad 

de inte är i lika hög utsträckning som utifrån vad de är (Berger, 1997: 31). 

Narrativ och identitet 

Narrativ teori bidrar också till förståelse för hur människor skapar, utvecklar och 

underhåller identitetsuppfattningar genom att sätta in sig själva i berättelser, både 

på individuell och kollektiv nivå. Lars-Christer Hydén, professor i psykologi, kny-

ter den narrativa teorin till identitet genom att förklara hur narrativ definierar 

centrala element inte bara i vår kultur, utan också i fråga om hur vi definierar oss 

själva som individer. Vårt livs historia, som vi uppfattar den, formar våra upp-

fattningar om oss själva, vilka vi är och vad vi står för. Samtidigt som den berättas 

eller konstrueras av oss, konstruerar den oss (Hydén, 2006: 287).  

Detta innebär också att de narrativa former genom vilka en yrkesgrupp beskriver 

sin yrkesutövning skapar och formar uppfattningar om professionell identitet 

och denna identitets förhållande till aktörer, sociala strukturer och institutioner 

med vilka man kommer i kontakt och skapar relationer till. Den narrativa formen 

utgör en del i den sociala förhandling genom vilken den professionella rollen 

definieras och genom vilken maktresurser tilldelas och restriktioner påläggs. 

Hydén förklarar att det ”är genom att på olika sätt ange en relation mellan oss 

själva – eller andra personer i berättelsen – och handlingen som vi förhandlar och 

diskuterar handlingsansvar”. Den narrativa formen är alltså ett sätt på vilket vi 

legitimerar och sätter gränser för professionella praktiker, metoder och hand-

lingssätt. Den påverkar därmed etiska överväganden och moraliska hänsynsta-

ganden i en professionell kontext (Hydén, 2006: 292). Därmed lämpar sig narrativ 

teori för en analys av hur journalistisk identitet, legitimitet och makt på institut-

ionell nivå formas genom berättelser där journalisten har en starkt definierad roll 

och agens, och där journalistisk praktik ingår som ett element i narrativet.  
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Rättsnarrativ 

Med rättsnarrativ menas berättelser vars narrativa element utgörs av misstanke 

om överträdelse, undersökning, avslöjande, bevis, försvar, ansvar, skuld, dö-

mande och straff, och vars sekvens formar ett händelseförlopp som konnoterar 

brottsundersökning och rättsprocess (Olson, 2014: 371). Rättsnarrativet attribu-

erar aktörer fördefinierade roller som överträdare, offer, utredare, åklagare, för-

svarare och vittne. De medverkandes agerande tolkas såsom funktioner i narra-

tivet som korresponderar med de rollerna. Utöver sin givna roll i rättssalar är 

rättsnarrativ centrala i populärkulturens polis-, detektiv- och rättsdraman, men 

även många andra typer av medialt berättande struktureras kring rättsnarrativets 

faser, utveckling, logik och uppbyggnad (Clover, 1998).  

Den föreställning som även ur svenskt perspektiv ligger till grund för uppfatt-

ningen av rättsväsendets olika uppgifter har för de flesta i mycket liten utsträck-

ning formats av egna upplevelser. Istället är de föreställningar vi som lekmän har 

om rättsliga procedurer och om rättvisans tjänare framför allt influerats av ett 

populärkulturellt medieutbud (Lee, 2009: 270; Bond, 2012: 14). Vår bild är en 

projektion av mediebilder och populärkulturellt formspråk, i vilken det anglo-

amerikanska rättssystemet med en jury upptar en stor och kanske till och med 

dominerande del. Clover skriver: 

The plot structures and narrative procedures (even certain visual procedures, in 

film and television) of a broad stripe of American popular culture are derived from 

the structure and procedure of the Anglo-American trial (…) this structure and 

these procedures are so deeply embedded in our narrative tradition that they shape 

even plots that never step into a courtroom (Clover, 1998: 99, 100).  

Narrativa strukturer spelar också en central roll i rättsprocessdiskursen. Dels ut-

görs själva kärnan i en rättsprocess av en narrativens kamp, vars utfall är avgö-

rande både för bedömningen av skuld och för bedömningen av överträdelsens 

moraliska laddning. Men dessutom spelar narrativa element en avgörande roll i 

hur de olika delarna av processen uppfattas och bedöms. Olson skriver: 

Documents such as charges of indictment, formal disciplinary complaints, legal 

briefs, appellate judgments, and legal commentaries contain narrative elements, as 

do orally transmitted opening and closing statements, cross-examination, and 

judges’ announcement of the sentence (Olson, 2014: 371). 

När ett narrativ tar formen av en rättsprocess konstrueras makt, identitet och 

legitimitet av aktörernas förhållande till gemensamma kulturella föreställningar 

om rättvisa, lag och ordning och av intertextuella referenser till rättsväsendets 

roll och agerande (Lee, 2009: 270; Bond, 2012: 14). 
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TV-mediets koder och semiotik  

Televisionen skapar i sig förutsättningar för hur narrativ kan utformas och förstås 

i och med att mediet har ett specifikt form- och representationsspråk. Det vi 

upplever som realistiska skildringar är ofrånkomligen resultatet av ett narrativt 

arrangerande av värdeladdade symboliska representationer eller koder. Fiske och 

Hartley skriver: ”The world of television is clearly different from our real social 

world, but just as clearly related to it in some way. We might clarify this relation-

ship by saying that television does not represent the manifest actuality of our 

society, but rather reflects, symbolically, the structure of values and relationships 

beneath the surface” (Fiske och Hartley, 2003: 11). 

Fiske beskriver hur televisionen adresserar tittaren genom en uppsättning koder 

som tillsammans skapar en känsla av realism, mening och förståelse. Han defin-

ierar en kod som: ”a rule-governed system of signs, whose rules and conventions 

are shared amongst members of a culture, and which is used to generate and 

circulate meanings in and for that culture” (Fiske, 1994: 4). 

TV-mediets koder delas in i fyra olika typer: 1. Sociala koder (uppträdande, klä-

der, make-up, utseende, tal, gester, ansiktsutryck, osv). 2. Tekniska koder (ka-

meravinklar, ljus, redigering, musik, ljud, osv). 3. Representationskoder (berät-

telse, konflikt, karaktärer, handling, dialog, rollbesättning, osv) 4. Ideologiska ko-

der (individualism, patriarkat, ras, klass, kapitalism, materialism, osv). Dessa ko-

der samverkar med vår kulturella och sociala erfarenhet till att skapa en illusion 

av realism i vår kontakt med TV-mediet och gör att vi skapar mening i det som 

utspelas på skärmen. Detta gäller inte bara fiktion, utan också i lika hög grad 

nyhetsprogram och dokumentärer (Fiske, 1994: 5, 30-32).  

Fiske menar att det polysemiska draget hos all TV gör att meningsskapandet ald-

rig kan vara annat än potentiellt eftersom dess lokus varken ligger hos själva tex-

ten eller hos tittaren, utan istället måste ses som en funktion av mötet mellan 

mediets textualitet och tittarens subjektivitet, en subjektivitet som dessutom kan 

skifta från tillfälle till tillfälle (Fiske, 1999: 537). 

TV-mediets textualitet inbjuder till ett diskursivt formande av en idealisk subjekt-

position inom ramarna för den samhällsuppfattning och de ideologiska utgångs-

punkter som indikeras genom kodernas sammansättning. Det är en position som 

om vi accepterar den, ger oss nöjet och tillfredsställelsen av förståelse och igen-

känning. För att vara idealisk bör subjektpositionen också vara enhetlig, vilket 

innebär att koderna strävar efter en fusion mellan våra olika sociala identiteter; 

självbild, genus, ålder, familjesituation, klass, nationalitet, etnicitet, utbildning, re-
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ligion, politisk tillhörighet, regionalitet och så vidare. (Fiske, 1994: 51). Menings-

skapandet bestäms dock i minst lika hög utsträckning av tittarens sociala erfaren-

het såsom den är sammansatt och aktiverad i tittarögonblicket (Fiske, 1999: 538). 

Fiske menar att: ”What television delivers is not program but a semiotic experi-

ence. This experience is characterized by its openess and polysemy” (Fiske, 1999: 

539).  

I sin redogörelse för televisionens roll i skapandet av vår verklighetsuppfattning 

förklarar Neil Postman att “sanningsdefinitionerna åtminstone delvis härrör från 

egenskaperna hos de kommunikationsmedia genom vilka informationen förmed-

las” (Postman, 1985: 25). Han pekar också på att en speciell typ av epistemologi 

genereras av tv-kameran. Den lineära kunskapsproduktion som bygger på logik, 

argument och resonerande som präglar skriven text har bytts ut mot en episte-

mologi baserad på fluiditet, polysemi och tv-mediets visuella dominans. Televis-

ionen etablerar kunskap genom en fragmentarisk och känslomässig ström av in-

tryck; en ström där de personer som uppträder på skärmen har en epistemologisk 

nyckelroll (Postman, 1985). 

En annan av TV-mediets representationsformer är den illusoriska intimiteten el-

ler närheten. Berger beskriver TV som “a close-up medium” som i hög grad 

skapar en känsla av att faktiskt vara tillsammans med de människor som agerar 

på tv-skärmen. Han beskriver hur detta bidrar till att vi som tittare ofta 

skapar ”parasociala förhållanden” till de karaktärer som figurerar i de tv-program 

vi engagerar oss i (Berger, 1997: 114). 

Sammanfattning 

Min centrala övergripande teoretiska utgångspunkt är Berger och Luckmans so-

ciala institutionsteori och dess tonvikt på hur institutioner formas. Teorin tilläm-

pas på hur Uppdrag gransknings utförande av det journalistiska granskningsuppdra-

get utgör en del i den fortlöpande process som definierar den journalistiska in-

stitutionen, förser den med social betydelse och konstruerar dess befogenheter 

och legitimitet. 

Som institution utövar journalistiken makt både på samhälls- och individnivå. 

Som övergripande maktteori använder jag mig av Thompsons konstituerande 

aktörs- och strukturperspektiv med avseende på symbolisk makt. Syfte är att ana-

lysera hur institutionen konfigurerar makt både på strukturell och interaktionell 

nivå.  
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Dessutom används de mediespecifika maktteoretiska begreppen redigerings-

makt, gestaltningsmakt och premissmakt som sekundära maktteoretiska begrepp 

för att analysera hur granskande journalistik formerar makt i förhållande till för-

modad påverkan på opinion och hur makt kommer till uttryck i relationen med 

de individer och organisationer som ställs till svars. För att analysera det sist-

nämnda kompletterar jag dessutom de teoretiska begreppen med Goffmans ana-

lyser av interaktionellt meningsskapande. Legitimitetsdiskussionen syftar till att 

skapa ett verktyg för analys av olika sätt på vilket den journalistiska makten legi-

timeras i journalisternas egna berättelser. 

Narrativ teori introducerar jag i två syften. Dels samverkar den med institutions-

teorin i att belysa hur berättelsernas roller och deras funktioner skapar institut-

ionens ramar och befogenheter. Den narrativa teorin utgör grunden för en analys 

av hur dessa roller och deras funktioner formeras och ges mening. Institutions-

teorin belyser hur detta meningsskapande formerar den journalistiska institution-

ens identitet, befogenheter och legitimitet. 

Dels använder jag mig av en narrativ teoribildning som behandlar kopplingen 

mellan berättande och moral för att belysa hur den journalistiska institutionens 

berättelser utgör en form av samhällelig moralkonstruktion. Den teoribildningen 

identifierar också hur journalistikens berättelser positionerar den inom ett sam-

hälleligt rättsområde genom att journalister i sina narrativ inte bara behandlar 

frågor rörande överträdelse, skuld, skam, upprättelser och sanktion utan också 

agerar för att hantera dessa frågor. Det är därför en performativ narrativ analys 

utformad utifrån rättsnarrativets element är min huvudmetod. Något som inne-

bär att den journalistiska institutionens identitetskonstruktion analyseras utifrån 

ett rättsperspektiv. 

Det är också för att kunna analysera det narrativet som jag införlivar rättsteore-

tiska perspektiv i analysapparaten. Syftet är att genom att göra jämförelser med 

historiska, sociala och kulturella aspekter av rättsskipning kunna säga något om 

den typ av rättvisa och dess utövande som kommer till uttryck i granskandet och 

ställandet till svars i granskande tv-journalistik. Tv-mediets koder och semiotik 

ger en uppsättning begrepp som i avhandlingen används för att påvisa hur tv-

mediet specifikt skapar betydelse och mening. 
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4. Metoder och metodologi 

I kapitlet beskrivs de metodologiska begrepp och angreppssätt jag använder mig 

av för att analysera materialet. Forskningsdesignen är multimetodologisk. På en 

övergripande metodologisk nivå är avhandlingen en fallstudie. De specifika me-

toder som används för att bearbeta det empiriska materialet och besvara forsk-

ningsfrågorna är performativ narrativ analys, kvantitativ innehållsanalys och 

semi-strukturerade intervjuer. 

Multimetodologisk forskning 

I enlighet med ambition att ge ett brett svar på frågeställningarna kommer studien 

att inbegripa en tillämpning av både kvalitativ och kvantitativ metod, något som 

Bryman hävdar ofta är fallet i samband med fallstudier (Bryman 2008:53). 

Syftet med att använda flera olika undersökningsmetoder eller flerfaldiga strate-

gier är att studera olika aspekter av undersökningsområdet, att få information 

rörande olika typer av frågeställningar och att låta resultaten komplettera 

varandra (Bryman, 2002: 418; Bryman, 2008: 608, 609, 613, 616). Den kvantita-

tiva undersökningen svarar på frågan vilken makt som granskas och inom vilka 

områden, medan de kvalitativa strategierna besvarar frågorna hur makten grans-

kas och gestaltas, hur journalistisk identitet etableras och förhandlas, hur den 

journalistiska makten legitimeras samt hur programmets rättsnarrativ definierar 

journalistiken som institution. Dessutom ger den kvantitativa undersökningen en 

överblick över materialet som dels styr urvalet för den kvalitativa undersökningen 

och dels ger en bakgrundskunskap som kan öka kvalitén på de kvalitativa ana-

lyserna. 

Saukko pekar på att den multimedodologiska ansatsens styrka ligger i att olika 

metoder kan användas för att undersöka, fånga och förmedla olika fasetter och 

drag hos undersökningsobjektet, men att utmaningen ofta består i att inte bara 

undersöka dessa var och en för sig, utan också försöka hitta konvergenspunkter 

och samband dem emellan ”in order to piece together more complex and 

nuanced, if never complete, analysis of the phenomenon we study” (Saukko, 
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2003: 7). I hennes modell har olika metodologiska angreppssätt ett dialogiskt för-

hållande till varandra i syfte att uppmärksamma och förstå komplexa och mång-

fasetterade sociala verkligheter samtidigt som de samverkar i en ”creative tension 

with one another” (Saukko, 2003: 9, 32). 

Fallstudie 

Frågor att ställa i samband med valet av en fallstudie är: Hur definierar man 

ett ”fall”? Vad är fallet ett fall av? Utifrån vilka kriterier väljer man ett fall och hur 

motiverar man varför just detta fall är viktigt att studera? Vad finns det för möj-

liga slutsatser och lärdomar att dra av ett enda fall och vilka metoder är mest 

lämpade för att komma fram till dessa (Yin, 2003: 23)? 

Stake (2005) definierar olika typer av fallstudier, Intrinsic (Enskild) och Instrumental 

(Instrumentell), som är relevanta för studien. Det förstnämnda innebär forskning 

kring ett fenomen i syfte att söka kunskap om det specifika fenomenet och inte 

nödvändigtvis därför att det representerar, och därför kan tänkas säga något om 

en större grupp likartade fenomen. Fallet är då i sig själv intressant och värt att 

undersöka och forskningsfokus ligger på det aktuella fallet: ”Intrinsic designs aim 

to develop what is perceived to be the case’s own issues, contexts, and interpre-

tations, its ‘thick description’” (Stake, 2005: 450).  

Min studie är dock i första hand instrumentell i det att den syftar till att bruka ett 

fall för att kunna säga något om det fenomen som fallet är en del av och därför 

representerar. Fallet i sig används för att producera generisk kunskap och insikt 

samt för att utveckla teorier. Uppdrag granskning är ett fall av journalistik i en bred 

bemärkelse. I min undersökning blir programmet ett fall som ”exemplifies a bro-

ader category of which it is a member” (Bryman, 2008: 56). Fallstudiens huvud-

sakliga syfte är att utöver det enskilda fallet säga något om journalistiken som 

institution. Bryman menar att exempelfallet i en fallstudie utgör en lämplig forsk-

ningsdesign om syftet är att undersöka ett antal aspekter av en speciell fasett av 

ett fenomen eller att undersöka det utifrån en specifik teoretisk utgångspunkt 

(Bryman 2008:56). Bruhn Jensen tillägger att syftet med den typen av fallstudie 

är att ”arrive at descriptions and typologies which have implications for other, or 

larger, social systems” (Bruhn Jensen, 2002: 239).  

UG:s specialisering på granskningsuppdraget utgör alltså och undersöks som en 

speciell fasett av journalistiken som institution. Stake pekar dock på att de flesta 

fallstudier har drag av både det enskilda och det instrumentella (Stake, 2005: 445, 

448, 450). Och fallstudien också har drag av en enskild eller intrinsic studie. Den 
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utgör en beskrivning av Uppdrag gransknings journalistik som en del av den över-

gripande journalistiska institutionen. Men i den egenskapen är även säregenheter 

hos programmet av intresse eftersom de kan räknas till ”the case’s own issues, 

contexts, and interpretations, its ‘thick description’” (Stake, 2005: 450). Som så-

dana säger de något om den journalistiska institutionens utsträckning av makt, 

legitimitetsskapande och identitet även om de är partikulära för just det här fallet. 

Undersökningen av just det här fallet motiveras av programmets betydande po-

sition inom det svenska journalistiska fältet. Det är också valt utifrån det faktum 

att dess specifika inriktning på granskande av makt gör att det lämpar sig för att 

undersöka journalistikens roll i samhällets hantering av överträdelser, skuld och 

ansvar. 

Studien kan också ses som ”an embedded single-case study” (Yin, 2003: 43), vil-

ket innebär att den fokuserar på ett enda fall men att den innehåller flera olika 

analysenheter som används för att belysa fallet ur olika aspekter. I den narrativa 

analysen är analysenheten inslag. I den kvantitativa undersökningen är inslag och 

intervjupersoner analysenheter. I intervjuerna är intervjupersonernas svar analy-

senheter. Yin förklarar att ”the same case study may involve more than one unit 

of analysis. This occurs when, within a single case, attention is given to a subunit, 

or subunits” (Yin, 2003: 42). De olika analysenheterna används för att belysa fal-

let ur olika vinklar och bidra till en slags resultatmosaik som utgör delar av den 

tematiskt sammanhållna kunskapsproduktion som är karaktäristiskt för fallstudi-

ens multimetodologiska angreppssätt (Saukko, 2003). 

Stake menar att fallstudien till sin utformning har den fördelen att den ligger nära 

det sätt på vilket de flesta individer formar kunskap och erfarenhet och att den 

därför kan ha mycket att bidra med när forskningens mål är just förståelse och 

utvidgad erfarenhet av ett fenomen, även om den vilar på betydligt svagare episte-

mologisk grund än när forskningsfokus ligger på förklaring, jämförelse och lag-

bundenhet. Fallstudiens styrka ligger i det partikulära, men Stake menar att fall-

studien dessutom kan leda till den typ av generalisering han kallar naturalized gene-

ralisation och som innebär att läsaren intuitivt generaliserar ”by recognizing the 

similarities of objects and issues in and out of context and by sensing the natural 

covariations of happenings” (Stake, 1978: 6, 7). Bent Flyvberg pekar också på att 

andra typer av generaliseringar är svåra att åstadkomma över huvud taget inom 

samhällsvetenskapen och att fallstudiens konkreta kontextberoende och empiri-

nära kunskapsproduktion därför i hög grad utgör en viktig del i den epistemolo-

giska basen för den ackumulerade kunskap som är möjlig att förvärva inom de 

flesta av samhällsvetenskapens forskningsfält (Flyvberg, 2011: 303-305).  
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Kvantitativ innehållsanalys 

I avhandlingen används den kvantitativa innehållsanalysen för att undersöka vissa 

kvantitativa aspekter av programmets inslag; bland annat vilka områden som 

granskas, vilka verksamhetsområden som de till svars ställda och experterna re-

presenterar, granskningarnas geografiska utbredning, genusaspekter på medver-

kande. Mellan 2001 och 2014 gjorde Uppdrag granskning 1034 inslag uppdelade på 

643 program. Dessa inslag har kodats enligt två kodscheman. I det ena har ana-

lysenheten varit inslag, i den andra har intervjupersoner kodats som analysenhet. 

Det undersökta materialet är ett totalurval. Alla inslag mellan 2001-2014 ingår i 

undersökningen10. 

Metodbeskrivning  

Kvantitativ innehållsanalys kan användas för att systematiskt undersöka standar-

diserade analys- och jämförelseenheter i ett mediematerial i syfte att se samband 

och mönster. En av pionjärerna på området gav definitionen: ”Content analysis 

is a research technique for the objective, systematic and quantitative description 

of the manifest content of communication” (Berelson, 1952: 18).  

Undersökningen kan vara av deskriptiv eller förklarande karaktär. Den deskrip-

tiva kartlägger och strukturerar ett material samt söker jämförelser och samband. 

Den förklarande söker kausala samband och förklaringsmodeller samt analyserar 

effekter på individer eller samhälle (Nilsson, 2000: 119). 

Berelsson menade att den kvantitativa innehållsanalysen ska uppfylla krav på:  

1. Objektivitet: En annan forskare ska kunna göra om undersökningen och med 

ledning av kodhandboken kunna komma till samma resultat.  

2. Systematik: Tillvägagångssätt och urvalskriterier ska vara så klart och otvetydigt 

definierade som möjligt.  

3. Kvantitet: Resultatet ska uttryckas i kvantitativa termer som tillåter analys av 

samband och kausalitet.  

4. Manifest: Enbart det som klart går att utläsa ur materialet ska kvantifieras. 

Olika iakttagare ska inte kunna göra skiftande bedömningar (Nilsson, 2000: 113, 

114). 

Krippendorf menar dock att Berelssons objektivitetskriterium inte alltid kan upp-

fyllas. Även om visst medieinnehåll har ett otvetydigt inneboende innehåll som 

                                                      
10 Vissa variabler bygger dock på ett mer begränsat urval. Se avsnittet Metodens tillämpning. 
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kan klassificeras oberoende av forskaren, så är det långtifrån alltid fallet. 

(Krippendorf, 2004: 19). Han belyser forskarens roll, inte bara i analyserandet av 

undersökningen, utan också i urvalsprocessen av analysvariabler och deras vär-

den.  

Senare forskare har också utmanat Berelssons krav på det manifesta innehållet. 

Man har arbetat efter uppfattningen om att även ett latent innehåll kan mätas på 

ett tillfredsställande sätt om analysenheter och urvalskriterier definieras så att 

tolkningsutrymmet minimeras. Dessutom har man dragit slutsatsen att inte heller 

en mätning av det manifesta innehållet är helt fritt från subjektivitet. Ett visst 

mått av tolkning kan aldrig helt elimineras. Min undersökning fokuserar på det 

manifesta innehållet, men vissa inslag av bedömning av latent innehåll inbegrips 

också i den tematisering av kodningkategorierna jag använder mig av (Bryman, 

2008: 275). 

Metodens tillämpning  

Samtliga 1034 inslag som sänts åren 2001-2014 har kodats enligt två kodscheman. 

De är baserade på två av de typer av kodnings- och analysenheter som Bryman 

benämner ”ämnen och teman” och ”viktiga aktörer” (Bryman, 2002: 96-98). I 

det ena schemat är kodningsenheten inslag, i det andra är den intervjupersoner.  

Neuendorf beskriver fyra tekniker som kan användas för att utforma variabler 

och variabelvärden:  

1. A consideration of universal variables  

2. Using theory and past research for variable collection  

3. A grounded or emergent process of variable identification  

4. Attempting to find medium specific critical variables (Neuendorf, 2002: 97).  

Neuendorf beskriver den tredje kategorin enligt följande: “The researcher may 

need to immerse himself or herself in the world of the message pool and conduct 

a qualitative scrutiny of a representative subset of the content to be examined” 

(Neuendorf, 2002: 103).  

De variabler och variabelvärden jag valt bygger på en pilotstudie och en därige-

nom skapad uppfattning om vilka teman som kan förekomma. Några huvudva-

riabler som studien av inslag innefattar är Sektor som granskas (varibelvärdena de-

finieras utfrån huruvida granskningen gäller offentligt, privat eller ideellt finansi-

erad sektor), Huvudsakligt granskningsområde (variabelvärdena utgår ifrån det verk-

samhetsområde som utgör granskningens huvudfokus) och Nationellt eller 
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internationellt fokus (variabelvärdena utgår ifrån i vilken utsträckning fokus ligger 

på svenska eller internationella förhållanden). Andra variabler mäter förekomst 

av olika intervjumetoder, förekomst av dold kamera och förekomst av anklagel-

ser om olika typer av normbrott (variabelvärdena är inkompetens, okänslighet 

och bedräglighet). (se kodschemat i bilaga 1)  

En central variabel i studien av intervjupersoner är Typ av intervjuperson (i studien 

görs skillnad på ställda till svars, det vill säga personer som får frågor som är kri-

tiska mot deras eget handlande, eller som antyder ansvar för ett missförhålllande, 

och kommentatorer/experter, det vill säga intervjupersoner som uppmanas att kom-

mentera förhållande de själva inte kritiseras för). Intervjupersonerna kodas också 

i förhållande till vilken sektor de representerar (offentlig, privat eller civilsam-

hälle) och inom vilket specifikt verksamhetsområde de agerar (variabelvärdena 

innefattar bland annat politik, ekonomi och näringsliv, vård och omsorg och ord-

ningsmakt). (se kodschema i bilaga 2) 

En svårighet med metoden som Neuendorf nämner är att mediebudskapets kom-

plexitet kan innebära att samma variabel riskerar att sorteras in i flera olika kate-

gorier. Hennes lösning består i en så detaljerad kodningsinstruktion som möjligt 

och ett variabelurval som knyts snävt till forskningsproblemet (Neuendorf, 2002: 

104). 

Några få variabler bygger inte på ett totalurval. Detta på grund av att ett forsk-

ningsintresse uppstått under arbetets gång. Kodningen av intervjupersoner börjar 

med inslag 20 under år 2001. Variablen Samhällssektor inom vilken intervjupersonerna 

verkar är för de intervjupersoner som kategoriseras som experter/kommentatorer be-

gränsad till åren 2004-2014. Ett totalurval hade varit att föredra, men av arbets-

mässiga skäl valde jag att inte gå tillbaka och koda allt. De kodningar som avviker 

från totalurvalet redovisas i anslutning till den resultatredovisning i kapitel fem i 

vilken de ingår.  

Analysen bygger inte på något specifik hypotes utan ”teorin fungerar som en inte 

alltför strikt formulerad intresseinriktning utifrån vilken forskaren samlar in sina 

data” (Bryman, 2002: 78). Den teoretiska intresseinriktningen är i det här fallet 

en ambition att veta inom vilka områden granskningarna äger rum och vilken typ 

av makthavare som granskas samt hur ofta vissa journalistiska metoder används.  

Undersökningens metodtillämpning har en huvudsakligen deskriptiv ansats. Jag 

använder mig av den kvantitativa innehållsanalysen för att kartlägga förekomst 

och frekvens. För insamling och analys av undersökningens variabler använde 

jag mig av statistikprogrammet SPSS.  
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Abduktion – att analysera ”något som något annat” 

Begreppet abduktion kan ha tre olika, men ändå inte motsägande, betydelser. 

Den grundläggande är den formaliserade slutledning som också betecknas ”in-

terference for the best explanation” (Alvesson och Sköldeberg, 2008: 56).  

Jag går inte in i detalj på den betydelsen eftersom den betydelse av begreppet 

abduktion som kommer att utgöra att analytiskt instrument i den här avhand-

lingen är den definition enligt vilken den ses som en ”nybeskrivning/rekontex-

tualisering” (Danermark et al., 1997: 144). I den meningen innebär abduktion ett 

omtolkande av ett fenomen ”som något annat” genom en rekontextualisering 

och/eller nybeskrivning i vilken man försöker skapa ny förståelse för ett fenomen 

genom att se den ”inom ramen för ett annorlunda sammanhang” (Danermark et 

al., 1997: 151). För att få underliggande mekanismer, relationer och övergripande 

strukturer att framträda läggs ett nytolkande analysraster över undersökningsob-

jektet, ett raster som ”renodlar vissa aspekter av objektet” (Danermark et al., 

1997: 147) och får dem att framträda i en ny kontext. Antingen jämförs fenome-

net med ett annat fenomen som då fungerar som komparativ analysmodell, eller 

också ser man på samma fenomen ur en ny och annorlunda infallsvinkel 

(Danermark et al., 1997: 144, 151). Abduktionen syftar till att ge ”en ny innebörd 

åt redan kända fenomen” (Danermark et al., 1997: 147).  

Som exempel på abduktion i den bemärkelsen nämner Danermark et al. Durk-

heims självmordsstudie i vilken han omtolkar självmord som ett sociologiskt fe-

nomen istället för ett psykologiskt (Danermark et al., 1997: 146, 147). Ett annat 

exempel är Mattias Ekmans avhandling Den globala rättviserörelsen i svenska medier i 

vilken han omtolkar och analyserar journalistisk medierepresentation som ”en 

del i en hegemonisk formation som avser den totala organiseringen av kapital-

ismens sociala krafter och relationer” (Ekman, 2011: 117). 

Abduktionens mål är inte att bevisa att något är på ett visst sätt, utan snarare en 

tolknings- och föreställningsram som hjälper oss att skapa ny insikt i hur det är 

det fenomen det är, och vad som gör det till det, och av vilket övergripande sam-

manhang det utgör en del och hur det utgör en del i det sammanhanget 

(Danermark et al., 1997: 146). 

Danermark et. al nämner också att abduktionen i en tredje betydelse kan förstås 

som ett ”centralt moment i all varseblivning” (Danermark et al., 1997: 144). 

Denna betydelse knyter an till abduktionen som analysmetod genom att rikta 

uppmärksamheten på hur vi ständigt skapar kunskap om nya fenomen genom att 

jämföra dem med tidigare kända och genom att försöka positionera dem i för-

hållande till kända sammanhang och strukturer. 
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I min avhandling använder jag metoden för att analysera Uppdrag gransknings in-

slag som ett uttryck för journalistiken som en samhällelig institution som hanterar 

överträdelse. Berättelserna analyseras i egenskap av rättsnarrativ och journalist-

iska metoder såsom rättspraktiker. Självklart är inte Uppdrag granskning är inte en 

rättsinstitution i strikt eller legal mening. Min utgångspunkt är att programmets 

specifika inriktning på rollen att granska makten och dess tolkning av vad det 

innebär, samt hur denna roll framträder i inslagen, gör att det journalistiska be-

rättandet kan analyseras som ett rättsnarrativ, att metoder och arbetssätt kan ana-

lyseras som performativa rättspraktiker samt att verksamheten kan ses ur ett in-

stitutionellt perspektiv och denna typ av analys blottlägger och skapar förståelse 

för vissa fasetter och drag hos programmets journalistik och i förlängningen hos 

journalistiken som institution. 

Analysmodellen används för att dels analysera narrativa strukturer och mekan-

ismer i själva programmet, och dels att sätta in programmet i en vidare diskurs 

rörande hur samhället på institutionsnivå hanterar missförhållanden, skuld, an-

svar och sanktioner. Abduktionen är i avhandlingen en analysmetod vars syfte är 

att ur vissa specifika synvinklar söka svar på frågan vad för slags institution jour-

nalistiken är och hur detta kommer till uttryck när det undersöks ur det valda 

perspektivet. 

Som jämförelseunderlag för abduktionen används i avhandlingen en analysappa-

rat bestående av olika utvalda rättspraktiker, principer och procedurer i svenskt 

samtida (Lundberg et al., 2011) och historiskt rättsväsende (Österberg, 2002), 

rättssociologiska historiska och samtida perspektiv (Garland, 1990; Foucault, 

1987), analyser av rättsprocesser i populärkulturen (Lee, 2009) och forskning 

kring rättsnarrativets olika typer av betydelseskapande (Olson, 2014). Den kvali-

tativa analysmetod som brukas för att strukturera och analysera det empiriska 

materialet är en narrativ analys med performativ inriktning som utformats efter 

rättsnarrativets element. 

Narrativanalys 

Den narrativa analysmetoden hämtar sin begreppsapparat från ett brett spektrum 

av forskningstraditioner och områden och syftar till att analysera hur mening 

skapas genom berättandets struktur, urval av narrativa element, aktörers attribu-

erade roller och i interaktionen mellan berättelsens form och innehåll. Kohler 

Riessman skriver: ”the analyst is interested how a speaker or writer assembles 

and sequences events and uses language and/or visual images to communicate 

meaning” (Kohler Riessman, 2008: 11). 
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Narrativanalys är långt ifrån ett homogent och terminologiskt entydigt begrepp. 

Robertson föreslår att man kan betrakta de olika teorierna och metoderna som 

verktygslådor i vilka man kan låna begrepp som passar den undersökning man 

står i begrepp att göra (Robertson, 2005: 223). I avhandlingen används metoden 

inte huvudsakligen för att identifiera och analysera olika narrativ. Syftet är snarare 

att identifiera rättsnarrativets olika beståndsdelar och analysera hur dessa forme-

ras och konstruerar mening i fråga om moral, professionell identitet, legitimitet 

och makt. 

Material och urval 

Den narrativa analysen har gjorts på ett teoretiskt betingat urval (Bruhn Jensen, 

2002: 239) vilket innebär att det har vägletts av ett intresse för hur rättsnarrativet 

konstrueras och utvecklas i ett antal inslag i Uppdrag granskning.  De fem inslagen 

har valts som prototypiska för rättsnarrativ i UG utifrån den översikt som jag 

skaffade under genomförandet av den kvantitativa innehållsanalysen. Inslagen är 

inte speciellt präglade av rättsnarrativet i förhållande till andra inslag. De har valts 

ut för att de i likhet med de flesta avsnitt har en rättsnarrativ struktur. De har 

också valts ut enligt en bekvämlighetsurvalsprincip då de vid urvalstillfället var 

tillgängliga på Youtube och att det utgjorde en viktig förutsättning för analysen. 

De fem inslagen har gjorts av fem olika reportrar. Tre av inslagen är prisbelönta 

eller har varit nominerade till journalistiska priser, och representerar således ett 

visst mått av bekräftad journalistisk kvalité.  

Här följer korta beskrivningar av inslagen som analyserats i studiens kvalitativa 

del. I kapitel sex kommer sedan en mer utförlig beskrivning. För referenser till 

inslagen används formatet [UG.år.månad.dag]. Vid citat eller specifik informat-

ion indikeras också en tidsangivelse som gäller tiden in i det angivna programmet. 

Den fullständiga referensen blir då: [UGår.månad.dag:minut.sekund]. I kapitel 

där ett och samma inslag behandlas används bara tidsangivelsen. Ordningen av 

inslagen är inte kronologisk. En av anledningarna är att de två första inslagen 

representerar två arketyper av skuldkonstruktion, av Urniaz benämnda missgär-

ning och karaktärsskuld (Urniaz, 2013), och behandlas därför något mer utförligt 

än de andra. 

Inslag 1: En skola för alla 

Sändningsdatum: 130928 

Inslaget undersöker en misstanke om att friskolor bryter mot skollagen genom 

att sålla bort oönskade elever trots att de påstår motsatsen. 
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Med hjälp av dold kamera, dolda inspelningar och falska identiteter ställer UG:s 

reportrar ett antal friskolor över hela landet inför valet att ta emot eller rata två 

fiktiva potentiella elever; en välartad och högpresterande flicka och en stökig och 

lågpresterande pojke. Ett antal skolor ratar pojken men accepterar flickan.  

Inslag 2: Porträttet – Pär Johansson 

Sändningsdatum: 111012 

Pär Johansson, grundaren av Glada Hudikteatern, har fått en rad utmärkelser och 

blivit hyllad för sitt arbete till förmån för funktionshindrades likaberättigande. 

Inslagets syfte är att visa hur han utnyttjar sina framgångar med för att tjäna 

pengar för egen del och att han blivit mer och mer fokuserad på den egna lukra-

tiva föreläsningsverksamheten och mindre och mindre intresserad av de funkt-

ionshindrade och deras villkor.  

Inslag 3: Kommungranskarna - Leksand 

Sändningsdatum: 130305 

Inslaget ställer frågan: Hur långt kan en kommun gå för att gynna sitt hockeylag? 

Leksands kommun ställs till svars för att med både omoraliska och olagliga medel 

bidra till hockeyklubbens ekonomi på skattebetalarnas bekostnad.  

Inslag 4: Den goda viljan 

Sändningsdatum: 130514 

Inslaget ger tre exempel på hur journalister, i sin förmodade iver att försvara 

människors lika värde och stå upp för det mångkulturella samhället, har gjort sig 

skyldiga till förenklingar, bristande kontroll av faktauppgifter och obefogade 

svartmålningar i samband med publiceringar rörande invandring och integration.  

Inslag 5: Den andra våldtäkten 

Sändningsdatum: 100324 

En våldtäkt på en 14-årig flicka, ”Linnea” begås på en skoltoalett i Bjästa av en 

15-årig pojke, ”Oskar”. I förhör överensstämmer deras redogörelser. Oskar er-

känner, döms för övergreppet och beläggs med besöksförbud. Senare ändrar han 

sin historia och hävdar att flickan samtyckte. 

På nätet och på bygden tar ungdomar och vuxna ställning för Oskar. Trots do-

men tror de flesta på honom. Representanter för kyrkan, fritidsgården och skolan 

är undfallande i sin attityd mot pojken och tar inte ställning för flickan.  
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Han döms även för en ytterligare våldtäkt. Trots detta fortsätter grupper på Fa-

cebook och i samhället att stötta honom, inte offren. Hoten och trakasserierna 

fortsätter och och inbegriper nu också det andra våldtäktsoffret.  

Metodbeskrivning och tillämpning 

Den kvalitativa metod som används för att analysera de fem utvalda avsnitten är 

den performativa narrativa analysen. Den innebär att en berättelse analyseras som 

en performativ social praktik. Narrativets struktur, aktörernas interaktion och di-

alog, berättarens moraliska positionering, kontexten, och åhörartilltalet ses som 

kommunikativa praktiker som i samspel konstruerar aktörers möjliga handlings-

utrymme (Kohler Riessman, 2005: 5). Metodens metafor är teaterscenen där de-

kor, genre, rollbesättning, dialog, interaktion, tonfall, rörelsemönster, kläder o.s.v 

gradvis konstruerar rollfigurernas karaktär och betydelse. Kohler Riessman me-

nar att den performativa narrativa analysen kan hämta element från både den 

tematiska och den strukturella analysen men att den i huvudsak är analytiskt in-

riktad på hur samspelet mellan rolltilldelning, handlingars funktioner och berät-

telsestruktur både förhandlar sociala relationer mellan aktörerna i berättelsen och 

konstruerar deras identitet (Kohler Riessman, 2008: 105-107).  

Den granskande Tv-journalistikens är ett exempel på det Stohrel kallar den den 

dokumentära realismens berättelsestrategi i vilken språkets förmåga att uttrycka 

logik, realism, sanningsanspråk och argumentering utgör den viktigaste formen 

av meningsskapande. Avhandlingens kvalitativa analysfokus ligger därför huvud-

sakligen på det språkliga planet (Stoehrel, 1994: 84), men inte enbart. Den per-

formativa narrativanalysen är i sin helhet multimodal, något som innebär att ges-

ter, tonfall, kroppsspråk, materiella och sociala artefakter och användandet av 

andra kommunikativa resurser också utgör delar av analysobjektet (Hydén, 2008: 

51-52).  

Analysmodellens abduktiva tillämpning innebär att inslagens berättelser analyse-

ras som rättsnarrativ. UG:s roll tolkas således i analysen såsom rättsinstans, jour-

nalisternas agerande omtolkas och analyseras utifrån en uppsättning rättsinstitut-

ionella praktiker. Händelseförloppet tolkas utifrån hur det konnoterar rättspro-

cess och aktörerna betraktas utifrån sina positioner och aktioner som de framträ-

der i förhållande till rättsnarrativet, och som element ingående i detta. 

Analysfokus ligger på hur rättsprocessuella element framträder och organiseras, 

hur aktörers roller attribueras och formeras i förhållande till dessa samt hur mo-

raliska omdömen konstrueras och blir en del av narrativets rollutveckling och 

därigenom skapar mening i fråga om identitet, legitimitet och makt. Den narrativa 

analysen går alltså inte ut på att identifiera olika typer av narrativ i texten, utan 
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inriktar sig på att identifiera rättsnarrativets olika element och att analysera hur 

det inverkar på berättelsens betydelseskapande. 

För att koppla min metod till etablerad narrativ analyspraxis använder jag mig av 

en uppsättning begrepp hämtade från Propps roller och deras funktioner samt 

från Labovs beskrivningar av narrativets olika element. 

Propp utarbetade i sitt arbete med ryska folksagor en folksagans morfologi, ett 

system för att urskilja och klassificera sagornas struktur och deras komponenter 

och analysera hur dessa relaterade till varandra (Propp, 1928/1968). Hans funkt-

ionsbegrepp bygger på att aktörerna i ett narrativ antar vissa roller och utför olika 

funktioner som består av handlingar och deras effekter. Dessa roller och funkt-

ioner påverkar hur andra aktörer definieras och uppfattas samt hur handlingen 

utvecklas temporalt och kausalt. Funktionerna utgör ett narrativs grundläggande 

element. En aktör kan utföra flera funktioner och samma funktion kan utföras 

av flera olika aktörer. De av Propps roller och funktioner som används i avhand-

lingens narrativa analys är (översättningarna från engelska är mina egna – de eng-

elska benämningarna står inom parentes): 

Roller  

 Hjälte (HERO): Berättelsens huvudperson. 

 Skurk (VILLAIN): Berättelsens överträdare och hjältens antagonist. 

 Uppdragsgivare (DISPATCHER): Den myndighet som ger hjälten upp-

draget. 

 Välgörare (DONOR): Den som förser hjälten med det hen behöver för 

att lösa uppdraget och som förärar henom erkännande och status. 

 Understödjare (HELPER): Aktörer som hjälper hjälten, underlättar 

hens uppdrag och står på hens sida. 

Funktioner: 

 Uppdragsbeskrivning (MEDIATION): En hjälte sänds ut på ett upp-

drag i syfte att söka en sanning, lösa ett problem eller rätta till en oför-

rätt. 

 Resurstilldelning (RECEIPT OF A MAGICAL AGENT): Hjälten er-

håller en form av mäktig resurs eller hjälpmedel som underlättar uppgif-

ten och hjälper henom att övervinna svårigheter. 

 Understöd (THE FIRST FUNCTION OF THE DONOR): Hjälten 

motarbetas, attackeras eller ifrågasätts, något som leder till att hen får 

hjälp eller erhåller någon form av mäktig resurs från en välgörare. 

 Förflyttning (SPATIAL TRANSFERENCE): Hjältens förflyttningar 

för att nå sitt syfte. 



 96 

 Exponering (EXPOSURE): Skurken avslöjas. 

 Straff (PUNISHMENT): Skurkens straffas. 

 Upplösning (SOLUTION): Uppdraget slutförs och utvärderas. 

 Bekräftelse (RECOGNITION): Hjälten får ett erkännande och bekräf-

telse. 

 Förädling (TRANSFIGURATION): Hjälten får en ny och utvidgad sta-

tus (Czarniawska, 2011: 77, 78). 

Propp hävdade att narrativ skapar mening genom dessa funktioners placering 

och inbördes förhållande och att man alltså genom att identifiera dem och kart-

lägga deras inbördes paradigmatiska och syntaktiska förhållande kan analysera 

berättelsens sociala meningsskapande (Berger, 1997: 24-29). Aktörers roller och 

handlingar analyseras genom att koppla en uppsättning för UG arketypiska roller 

till rättsnarrativets rolluppsättning och tolka dessa roller utifrån ett urval av 

Propps funktioner (se figur 4:1).  

Figur 4.1: Översikt över narrativa roller 

 

 

Syftet är att undersöka hur rollattribuering och handlingar bidrar till identitets-

skapande och legitimitet genom att förhandla social status och relationer, dels 

mellan aktörer och dels i förhållande till den bärande moraliska utsagan i pro-

grammet (Patterson, 2008: 38). 

Labov identifierade sex typer av beståndsdelar som han ansåg vara gemensamma 

för de flesta narrativ och kan analyseras utifrån sin position och uppgift i det 

övergripande narrativet (Kohler Riessman, 2005: 3). Dessa är: 1. Abstract (pre-

sentation av berättelsen). 2. Orientering (en redogörelse för tid, plats, kontext 
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och deltagare). 3. Komplicerande handling (en temporaliserad sekventiell ut-

veckling av ett händelseförlopp). 4. Utvärdering (berättarens uttryck för värde-

ringar och förståelse i samband med handlingen). 5. Upplösning (vad som slutli-

gen och i själva verket hände samt resultaten av detta). 6. Coda (ett återförande 

av perspektivet till här och nu) (Labov, 1972).  

Sekvenserna behöver dock inte komma i just den ordningen utan identifieras ut-

ifrån sina funktioner i narrativet (Robertson, 2005: 232). I de analyserade inslagen 

kan utvärderingen dels ses som en separat narrativ beståndsdel, men jag uppfattar 

den också som ett element som kan vara närvarande i och påverka betydelsen av 

de andra av narrativets beståndsdelar. Robertson menar till exempel att coda och 

utvärdering kan vara svåra att skilja åt (Robertson, 2005: 240). I narrativets inled-

ning formas en tolkningsram som i sig är en del av en initial utvärdering och som 

dessutom styr utvärderingens därpå följande faser. Den fortlöpande utvärde-

ringen blir också den moraliska riktare utifrån vilken upplösningens slutsatser 

och avslutningens fråge- och förslagsställningar formeras. Beståndsdelarna kan 

därför inte kvalitativt helt skiljas från varandra. 

Enligt Labov är utvärderingen narrativets viktigaste element. Den innebär att be-

rättaren klargör varför tittare eller läsare ska bry sig om berättelsen. I utvärde-

ringen ges en berättelse moralisk laddning (Labov, 1972: 366). Han förklarar att 

varje berättare är under press att visa att berättelsen innehåller något som går 

utöver det vanliga, att den är reportable (Labov, 1972: 370). Labov och Waletsky 

framhåller att den narrativa strukturen oftast inbegriper en förstärkning av berät-

telsens moraliska utgångspunkt eftersom ”a simple sequence of complication and 

result does not indicate to the listener the relative importance of these events or 

help him distinguish complication from resolution” (Labov och Waletsky, 1966: 

34).  

Evaluative devices say to us: this was terrifying, dangerous, weird, wild, crazy; or 

amusing, hilarious, wonderful; more generally, that it was strange, uncommon, or 

unusual – that is, worth reporting. It was not ordinary, plain, humdrum, everyday, 

or run-of-the-mill (Labov, 1972: 371). 

Labov definierar fyra olika sådana tekniker som ”are distributed throughout the 

narrative” (Labov, 1972: 369) och som under berättelsens gång ökar tyngden i 

den moraliska utgångspunkten. Han kallar dessa: Intensifier, Explicative, Correlative 

och Comparator. Jag använder genomgående de engelska termerna. 

Correlative är ett sätt på vilket berättaren spär på den moraliska laddningen genom 

att visa på en händelseutveckling eller ett tillstånd som löper parallellt med nar-

rativets huvudfåra och som korrelerar dess moraliska innehåll. ”Correlatives 

bring together two events that actually occurred so that they are conjoined in a 
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single independent clause” (Labov, 1972: 387). Det innebär att en händelse kan 

ges två olika men samstämmiga moraliska attribut. (Labov, 1972: 389). Korrela-

tivet kan också utgöras av en händelse som knyts till den moraliskt laddade och 

som lägger till en ”men det är värre än så”-aspekt (Labov, 1972: 387). 

Intensifier är en narrativ strategi som syftar till att, genom till exempel repetition 

eller kvanitfiering, förstärka scener eller avsnitt av berättelsen. ”An intensifier se-

lects one of these events and strenghtens or intensifies it” (Labov, 1972: 378, 

379). 

Comparator är ett strategiskt värderande element i den narrativa texten som fun-

gerar som moralisk förstärkning till det som hände genom att jämföra eller kon-

trastera det med vad som skulle kunna ha hänt eller vad någon borde eller kunde 

ha gjort (Labov, 1972: 381). Comparator kan vara en person eller en företeelse. 

Som performativ roll ger en ”comparator” ytterligare mening till de roller eller 

funktioner som den jämförs med eller kontrasterar (Labov, 1972: 381, 382; 

Patterson, 2008: 27). 

Termen explicative betecknar i Labovs modell ett narrativt element som tillför en 

moralisk dimension till berättelsen genom att föreslå en i sammanhanget värde-

laddad förklaring till ett visst handlande (Labov, 1972: 390). Termen kan alltså 

användas för att identifiera en förmildrande omständighet – men om förklaringen 

har en negativ värdeladdning ökar den en överträdelses moraliska tyngd.  

Labov kompletterar sin modell med en analys av hur berättaren överför sin stånd-

punkt till publiken genom skapande av egen trovärdighet, etablerande av ett tyd-

ligt orsak- och verkanförhållande och attribution av skuld och/eller förtjänst 

(Robertson, 2005: 229; Labov och Waletsky, 1966; Kohler Riessman, 2008: 84).  

I avhandlingen operationaliseras beståndsdelarna genom att ”omforma dem till 

frågor som ställs till texten” (Robertson, 2005: 242). Frågorna som redovisas i 

tabell 4.2 är baserade på rättsnarrativa element som relateras till Labovs narrativa 

beståndsdelar (Patterson, 2008: 27). 

Tabell 4.2: Analysens operationalisering i förhållande till Labovs beståndsdelar 

Labovs narrativa beståndsdelar Operationalisering 

Abstract; presentation av berättel-

sens huvudpoänger eller problem-

ställning. 

Hur formuleras missförhållandet? 

Hur introduceras den moraliska utgångspunkten? 

Pekas någon eller några ut som ansvariga? 

Vilka rättsnarrativa element förekommer i inledningen? Hur posit-

ioneras dessa? 

Hur konstruerar inledningen en förståelseram? 

Orientering: redogörelse för vad, 

var, när och vilka. 

Hur konstrueras: 

De anklagade? 

Överträdelsen? 
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De anklagande? 

Offren? 

Platsen? 

Sammanhanget? 

Tidpunkten? 

Den moraliska utgångspunkten? 

Komplicerande handling; händelse-

utveckling. 

Vad har hänt som ledde fram till granskningen? 

Hur utförs granskningen? 

Vad händer under granskningen? 

Hur knyts de anklagade till anklagelserna? 

Bevisföring? 

Aktörernas reaktioner? 

Utvärdering; berättarens moraliska 

och känslomässiga bedömning 

Hur tolkas händelsers betydelse? 

Hur beskrivs orsakssammanhang? Motiv? 

Hur definieras och utvecklas den moraliska utgångspunkten? 

Hur etableras motiv, skuld och ansvar? 

Varför är saken värd att granskas? 

Upplösning; vad som hände, vem 

som var ansvarig, konsekvenser. 

Hur konfronteras de skyldiga? 

Hur försvarar de sig? 

Hur redovisas moraliska utlåtanden? 

Konsekvenser för de medverkande? 

Slutsatser? 

Coda; här och nu, implikationer, 

löften, handlingsplaner. 

Vilken uppfordran framträder på vilken ansvarsnivå? 

Vilka förklaringar framhålls? 

Vilka utfästelser ges? 

Vilka föreskrifter presenteras? 

Vad hände sedan? 

 

Sammanfattningsvis omfattas min genomgående narrativa analysmodell således 

av tre samverkande metodologiska ingångar som operationaliseras genom att 

kopplas till rättsnarrativets roller och funktioner. 

 Rättsnarrativa roller (Propp) 

o Vilka roller attribueras? 

o Hur positioneras rollerna i förhållande till varandra? 

o Vilka funktioner utför de? 

 Narrativa element (Labov) 

o Vilka meningsskapande element bygger rättsnarrativ? 

o Hur konnoterar elementen rättsnarrativa konstruktioner 

o Hur och av vem görs utvärdering/moralkonstruktion? 

 Narrativ performativitet  

o Hur konstruerar interaktionen mellan rollerna makt 
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o Hur bygger rollernas praktiker identitet och befogenhet 

Modellen analyserar hur inslagens berättelser på olika sätt ges mening utifrån hur 

aktörer agerar i rättsnarrativa roller och hur händelser och fakta får moralisk ladd-

ning i förhållande till de olika elementen i modellen. Sedan analyseras hur den 

narrativa strukturen, berättarens moraliska positionering, tv-mediets koder och 

aktörernas agens konstruerar moral, identitet, legitimitet och makt. 

Semi-strukturerade intervjuer 

I samband med intervjustudier måste två metodologiska val göras, dels val av 

insamlingsmetod, det vill säga hur intervjuerna ska utföras, och dels val av ana-

lysmetod, hur intervjuerna ska tolkas med avseende på meningsproduktion. I fö-

religgande avhandling har den semi-strukturerade intervjun valts som insamlings-

metod med utgångspunkt i ett forskningsintresse för hur reportrar på Uppdrag 

granskning uttrycker egna uppfattningar och tankar rörande rollen som aktör i en 

institutionell struktur. 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer utnyttjas ofta i fallstudier för att för-

djupa förståelse för och kunskap om specifika aktörer eller en specifik institution 

och intervjuer kan i det syftet fungera som hjälpmetod i en multimetodologisk 

forskningsdesign (Kvale, 1997: 94). Det är en metod som används i syfte att för-

söka ”förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden i männi-

skors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” 

(Kvale, 1997: 9). Kvale karaktäriserar också intervjumetoden som en halvstruk-

turerad livsvärldsintervju, något som han definierar som ”en intervju vars syfte 

är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de be-

skrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997: 13). Intervjustudien utgör dels ett 

separat analyskapitel som referensmaterial till övriga analyser. 

Intervjuerna har utförts under december 2014 och innefattar 5 reportrar på Upp-

drag granskning. Urvalet för intervjuerna är ett kombinerat prototyp- och till-

gänglighetsurval (Bruhn Jensen, 2002: 239). Ett antal erfarna reportrar med vari-

erande genus och bakgrund kontaktades och de första fem som hade möjlighet 

att delta utgör studiens informanter. Årtalen indikerar mellan vilka år av avhand-

lingens undersökningsperiod de arbetat för UG. Inom parentes nämns hur 

många inslag som intervjupersonerna gjort i egenskap av reportrar till och med 

år 2014. 

Nadja Yllner: 2002-2014 (39 inslag) – Intervjuad den 16 december 2014 

Joachim Dyfvermark: 2007-2014 (35 inslag) – Intervjuad den 10 december 2014 
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Kicki Hultin: 2001-2011 (22 inslag) – Intervjuad den 16 december 2014 

Sophia Djiobaridis: 2005-2014 (21 inslag) – Intervjuad den 15 december 2014 

Henrik Bergsten: 2009-2014 (15 inslag11) – Intervjuad den 15 december 2014 

Informanterna har i förväg informerats om studiens syfte och frågeställningar 

samt delgivits en sammanfattning av Stockholms universitets etiska riktlinjer för 

forskningsintervjuer. Samtliga informanter har muntligt samtyckt till att intervju-

erna används i forskningssyfte och till att framträda med namn i avhandlingen 

och eventuella vetenskapliga artiklar där intervjustudien har använts som empi-

riskt material. De har också informerats om sin rätt att närsomhelst avbryta sin 

medverkan om detta inte är praktiskt omöjligt på grund av närheten till publice-

ring av avhandlingen eller den vetenskapliga artikeln. Intervjupersonerna har 

också fått en utskrift av de partier av avhandlingen där de direkt citeras och god-

känt dessa. 

 

Metodbeskrivning – insamlingsmetod och analysmetod 

En uppsättning för forskningsfrågorna teoretiskt motiverade teman operational-

iseras genom att knytas till en klusteruppsättning öppna frågor där varje fråge-

kluster är knutet till ett eller flera teman (Kvale, 1997: 122). Frågorna formaliseras 

i en intervjuguide (se bilaga 3) med en uppsättning tematiserade frågor utformade 

med en tillräcklig grad av flexibilitet för att ge intervjupersonen möjlighet att ut-

trycka sig efter eget gottfinnande. Frågorna utformas för att stimulera till uttryck 

för hur personen uppfattar, upplever och förstår förhållanden, skeenden, frågor 

och situationer knutna till den professionella roll som är av intresse för forsk-

ningsprojektet (Bryman, 2002: 301).  

Kvale menar att kunskapsobjektet i en intervju inte är någon form av objek-

tiv ”sanning” utan snarare sättet på vilket intervjupersonen väljer att beskriva ”en 

språkligt konstituerad och mellanmänskligt framförhandlad social värld” av vil-

ken de utgör en del (Kvale, 1997: 258). Undersökningsobjektet i intervjustudien 

är således intervjupersonernas valda beskrivningar av denna värld. I de valda be-

skrivningarna måste också hänsyn tas till typen av intervjupersoner. De som in-

tervjuas är kända mediepersonligheter som intervjuas i egenskap av representan-

ter för en samhällsinstitution. Intervjuerna kan därför kategoriseras som elitin-

tervjuer (Aberbach och Rockman, 2002; Harvey, 2011). Harvey menar att den 

typen av intervjuer är speciellt beroende av förtroendebyggande både före, under 

                                                      
11 Bergsten har också varit redaktör för en rad inslag. 
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och efter intervjun (Harvey, 2011: 434). Ustad Figenschou indikerar att det kan 

utgöra en utmaning inom medieområdet där forskaren ofta betraktas som en 

outsider och där forskare och praktiker i vissa sammanhang har fundamentalt 

olika perspektiv på journalistik (Ustad Figenschou, 2010: 246). Dessutom menar 

hon att en utmaning vid elitintervjuer är att informanterna kan ha starka intressen 

att bevaka och att en institutionslojalitet kan utgöra en barriär för åtkomst av 

specifika och individuella åsikter och känslor bortom de kalkylerat institutions-

främjande (Ustad Figenschou, 2010: 247). 

Aberbach och Rockman pekar på vikten av stimulerande öppna frågor eft-

ersom ”elites especially – but also other highly educated people as well – do not 

like being put in the straightjacket of close-ended questions” (Aberbach och 

Rockman, 2002: 674). Samtidigt understyker Harvey vikten av att strukturera frå-

gorna så att man på kort tid kan skapa fokus eftersom elitinformanter ofta har 

begränsad tid och ofta upplever nonsens som negativt. Han förslår därför att 

öppna frågor vid behov varvas med ett begränsat antal nyckelfrågor av sluten 

karaktär (Harvey, 2011: 435). 

Ett sätt att hantera problematiken med elitintervjuer är att inte försöka att blott-

lägga dolda meningar eller att psykologisera svaren. Istället ses de som uttryck för 

hur intervjupersonerna väljer att beskriva sin socio-professionella värld.  I den 

mån de kommenteras och tolkas görs det utifrån teoribildning och i förhållandet 

till tidigare forskning. Intervjuerna analyseras tematiskt genom den metod Bry-

man kallar ”The Framwork Approach” (Bryman, 2008: 555), vilket innebär att 

intervjusvaren sorteras in i en matris under specifika teman. Innehållet i matrisens 

tematiskt ordnade celler analyseras sedan utifrån återkommande ämnen, skillna-

der, likheter och partikularitet, beröringspunkter med teorirelaterade koncept, 

samt användning av specifik terminologi. Syftet är att organisera intervjumateri-

alet så att det kan relateras till avhandlingens forskningsfrågor och tematik och 

utgöra en referenspunkt till avhandlingens kvalitativa analys. 

De teman som organiserar intervjusvaren är: Yrkesmotivation. Hur journalister 

upplever den egna makten? Hur definierar de ”makthavare” och hur uppfattar 

de dem som granskas? Vilken motmakt möter de? Hur legitimerar de sina gransk-

ningar och sina metoder? Syftet med intervjuerna är således explorativt. Frågorna 

är teoretiskt drivna, men ingår inte i en hypotesprövning (Kvale, 1997: 119). 

Validitet och reliabilitet 

En diskussion kring validitet och reliabilitet är enligt Bruhn Jensen en slags kva-

litetskontroll av avhandlingen. 
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The purpose is to assess analyses and conclusions according to the standards in-

voked by the study itself and, in a next step, to make both the standards and the 

findings accessible for collegial, public scrutiny (Bruhn Jensen, 2002: 266). 

Reliabilitet innebär att mät- och analysinstrument är konsekventa och pålitliga 

över tid och att resultaten uppvisar ett mått av intersubjektivitet. I en kvantitativ 

innehållsanalys kontrolleras reliabilitet bäst genom att olika kodare kodar ett och 

samma material (interkodareliabilitet). Den i avhandlingen använda testen når 

inte samma tillförlitlighetsgrad eftersom den har utförts genom att jag har kodat 

ett urval av 50 inslag och 100 intervjupersoner vid två olika tillfällen (intrakodar-

reliabilitet).  

Samstämmigheten i kodningen måste nå upp till olika grader beroende på varia-

belvärdenas art och komplexitet. Ett vanligt mått på acceptabel interkodarrelia-

bilitet är 0,7 på Cronbachs alphaskala. Men vid variabelvärden med hög kom-

plexitet kan värden ner emot 0,6 vara acceptabla (Bryman, 2008: 151). I den in-

trakodade reliabilitetstest som gjordes på alla använda variabler var alla variabler 

utom tre över 0,7 på skalan. Huvudkategorierna låg på väl över det värdet. Sektor 

som granskas (varibelvärdena definieras utfrån huruvida granskningen gäller of-

fentligt, privat eller ideellt finansierad sektor) hade värdet 0,93 och värdet för 

Huvudsakligt granskningsområde (variabelvärdena utgår ifrån det verksamhetsom-

råde som utgör granskningens huvudfokus) låg på 0,94. Variabeln Verksamhets-

område (som utgår ifrån inom vilket professionellt verksamhetsområde intervju-

personen verkar) fick värdet 0,95 och Nationellt eller internationellt fokus (variabel-

värdena utgår ifrån i vilken utsträckning fokus ligger på svenska eller internation-

ella förhållanden) fick värdet 0,77. Reliabiliteten kan således anses vara 

acceptabel.  

Tre variabler låg under 0,7. Variabeln Åtgärder (vilken mäter antalet program där 

någon form av effekt av granskningarna redovisas) fick ett värde på 0,62. Två 

variabler låg under gränsen för det tillförlitliga. Dessa var Överraskningsintervju (an-

talet program då journalisten intervjuar en person som inte är förberedd på att 

bli intervjuad) och Intervjuvägran (som mäter i hur många inslag någon vägrar att 

låta sig intervjuas) som låg under 0,6 (värdena var 0,48 respektive 0,43). De två 

sista variablerna ingår därför inte i undersökningens resultatredovisning i kapitel 

fem12. 

I kvalitativa studier kan extern reliabilitet styrkas om studien är reproducerbar. I 

min studie är den narrativa studien reproducerbar i bemärkelsen att de under-

                                                      
12 Variabeln Attityd till medverkan, som bland annat mäter hur många av de till svars ställda som synbarligen 
låter sig intervjuas utan invändningar finns emellertid kvar. Den fick 0,91 på Cronbach-Alphaskalan. 
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sökta inslagen är inspelade och tillgängliga. Detsamma gäller intervjuerna. Ana-

lysmetoderna är teoretiskt grundade, vedertagna och beskrivna i metodkapitel. 

Intern reliabilitet uppnås enligt Bryman om flera medlemmar av ett forsknings-

projekt är överens om observationer och tolkningar (Bryman, 2008: 276). I ett 

avhandlingsprojekt där doktoranden arbetar ensam utgör handledning, semi-

narier, opposition och granskning en slags intern reliabilitetstest genom vilken 

rimligheten i tolkningar och resultat bedöms. 

En validitetsdiskussion handlar om huruvida man verkligen undersöker det man 

avsett att undersöka och i vilken grad resultaten av undersökningen svarar på 

forskningsfrågorna. I en kvalitativ studie handlar validitet om att kunna belägga 

metodologisk relevans och att kunna påvisa resultatens teoretiska och empiriska 

förankring. 

Bruhn Jensen skiljer också på extern och intern validitet. Det förra innebär ett 

påvisat stöd för anspråk på huruvida resultaten av undersökningen är generali-

serbara och överförbara på förhållande utanför studieobjektet (Bruhn Jensen, 

2002: 266). Det senare innebär en överensstämmelse mellan forskarens observat-

ioner och tolkningar och de teoretiska begrepp och den tidigare forskning som 

den bygger på. Bryman skriver att validiteten är beroende av ”a high level of 

congruence between concepts and observations” (Bryman, 2008: 376). I studien 

redovisar jag hur mina teoretiska begrepp är kopplade till mina empiriskt grun-

dade resultat och slutsatser. Den kvalitativa studien grundas på fem djupstude-

rade inslag, men som referensmaterial har jag också de 1034 inslag som jag under 

studiens gång sett i sin helhet.   

Ett validitetsbegrepp som används vid kvalitativa studier är triangulering. Det 

innebär att jämföra resultaten av olika analytiska perspektiv som tillämpas på ett 

och samma analysobjekt eller på olika analysobjekt i samma empiriska samman-

hang (Bruhn Jensen, 2002: 267; Bryman, 2008: 379). Validitet innebär då att de-

finiera perspektiven och visa hur resultat och tolkningar härleds av dessa och hur 

resultaten och tolkningarna utifrån de olika perspektiven förhåller sig till 

varandra. 

I avhandlingen jämför jag kontinuerligt mina resultat med tidigare forskning och 

ställer dem i relation till de teoretiska begrepp jag arbetar utifrån. Dessutom 

kopplar jag resultaten av de olika metoderna, främst intervjusvar och resultat av 

den narrativa analysen, till varandra. 
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5. Vad och vilka granskas? 

Kapitlet är en redovisning av resultaten av avhandlingens kvantitativa innehålls-

analys som omfattar samtliga 643 program som sänts åren 2001 – 2014. Delstu-

dien har två analysenheter. Den första är inslag. Vilket innebär att en rad olika 

aspekter på inslagen undersöks kvantitativt. Det andra är intervjupersoner, vilket 

innebär att olika aspekter analyseras i fråga om de som ställs till svars och de som 

agerar experter/kommentatorer. 

I kapitlet görs först en begreppsförklarande sammanställning av olika inslagstyper 

som förekommit under de undersökta åren. Därefter diskuterar jag de olika in-

slagstyper som förekommer. Sedan redogör jag för fördelningen av områden 

inom vilka granskningarna äger rum, politikers förekomst, experters och till svars 

ställdas ansvarsområden, förekomster av olika typer av överträdelser och fre-

kvens av användning av dolda inspelningar. 

Inslag, reportage och program 

Jag skiljer på begreppen program, inslag och reportage. Ett program är hela den 

produktion som sänds vid ett och samma tillfälle. Programmet kan innehålla flera 

inslag. Som inslag definierar jag en sammanhållen programdel med ett och 

samma tema. Det kan bestå av ett eller flera reportage och andra inslag såsom 

studiointervjuer eller annat som är relaterade till temat. Antalet inslag per pro-

gram kan variera. I extremfallen, som vid en årskrönika, kan 5-10 korta inslag 

rymmas i ett program, men det vanligaste är att ett program utgörs av ett eller två 

inslag. Inslagen utgörs vanligtvis av ett reportage, men också av andra element. 

De vanligaste av dessa är programledarens kommentarer, kompletterande inter-

vjuer, antingen på fältet, eller också i studio, och ibland någon form av direktsänd 

eller inspelad paneldebatt. 

Ett inslag kan antingen vara ett originalinslag eller en uppföljning. Originalinslag 

är ett inslag som innehåller ett reportage som inte sänts tidigare och som inte 

utgör en uppföljning till ett tidigare inslag. 
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Uppföljning innebär ett inslag som i någon mån hänvisar till ett tidigare och in-

nehåller material från detta. I Uppdrag granskning utgör ett inslag aldrig en renodlad 

reprisering eller återutsändning13 av ett tidigare program. Inslaget innehåller alltid 

en ny inramning, något nytt material och/eller kommentarer av nya röster. Där-

emot kan graden av nytt material variera avsevärt. I vissa uppföljningar består det 

nya i en kort ny kommentar, medan det i andra bara görs en kort tillbakablick på 

föregående program och inslaget således utgörs av till största delen av nytt 

material. I den kategorin ingår också de program som består av uppföljningar av 

inslag som sänts under året, antingen i form av en krönika i slutet av året, eller i 

form av en sommarspecial under sommarmånaderna. 

Fördelningen är 60 procent originalinslag (N-615) respektive 40 procent uppfölj-

ningar (N-419). Fyrtio procent av alla inslag är alltså någon form av uppföljning 

av tidigare reportage. Den siffran måste dock ses mot bakgrund av att uppfölj-

ningarna ofta är kortare än orginalreportagen.  

Under de undersökta åren har vissa typer av inslag fått egna benämningar. Det 

har rört sig om speciella typer av reportage som redaktionen valt att kategorier-

sera på ett specifikt sätt för att markera en annorlunda inriktning. 

Uppdraget: Inslag som består av en speciell typ av reportage där journalisten agerar 

på uppdrag av en privatperson och försöker lösa dennes problem. Ett uppdrag 

är ibland uppdelat på flera inslag. Det första Uppdraget handlade om ett par som 

av kommunen blivit påtvingade en soptunna som man inte använde, men ändå 

tvingades betala för (UG 040407). Exempel på andra teman är: ett försäkrings-

bolag som vägrade betala ut ersättning för skador som uppstod då en lastbil körde 

in i en villa, en tonåring som på grund av en mycket ovanlig sjukdom inte tål ljus 

och på grund av detta hamnat utanför utbildningssystemet, osv.  

48 timmar: Kameran följer ett specifikt tema under 48 timmar. Voice-over an-

vänds inte. Reportern förekommer ytterst sporadiskt. Kameran är i hög utsträck-

ning ”en fluga på väggen” som följer huvudpersonerna under två dygn med ett 

mimimum av inblandning av reportern. Intervjuer hålls, men ingen voice over 

kommenterar händelser och drar slutsatser. Konsekvenser av maktutövning och 

beslutsfattande belyses ur utsatta människors perspektiv och ur deras som jobbar 

med eller engagerar sig i dessa. Kameran följer asylsökande, hemlösa, missbru-

kare och papperslösa. Röster på akutmottagningen vid Malmö lasarett vittnar om 

en pressad arbetssituation som inbegriper hot och våld mot personal. I Angered 

berättar brandmännen om hur det känns att mötas av stenkastning i förorten. I 

                                                      
13 I undersökningen ingår inte repriseringarna av programmen. 
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flera inslag med början 060404 följer kameran den asylsökande och utvisnings-

hotade Richard från Sierra Leone. Inslaget den 060509 handlar om hur en skol-

klass uppvaktar dåvarande migrationsminister Barbro Holmberg för att vädja om 

att en utvisningshotad flyktingfamilj ska få stanna. Två inslag (060523 och 

070501) följer hemlösas vardag. Avfolkningbygden Masugnsbyn porträtteras ge-

nom brevbärarens ögon och i Gnosjö, själva sinnebilden för småländsk företag-

samhet, visar kameran hur arbetslöshet och desillusion drabbat bygden och hur 

gnosjöandan ersatts med ”idiotkapitalism”. I inslaget 090513 får vi följa begrav-

ningar av ensamma och övergivna människor. Flera av inslagen är tunga och ned-

slående, men det finns också glimtar av hopp. I Kristinehamn har kommunen 

uppnått resultat med satsningen på en boendesamordnare för hemlösa, Ro-

sengrenska mottagningen i Göteborg hjälper papperslösa i behov av vård hemligt 

och ideellt, och Richard får till slut sin asyl. 

Kommungranskarna: I denna programpunkt granskas specifikt missförhållanden i 

någon av landets kommuner. Serien började den 18 januari 2012 under namnet 

Kommunakuten, men bytte namn redan efter ett inslag. Ett reportage fokuserar 

antingen på ett specifikt problem eller på en rad olika problem med det gemen-

samt att de förekommer i en och samma kommun och att de på något sätt kan 

knytas till maktmissbruk bland kommunens politiker och tjänstemän. Ett upp-

märksammat reportage i serien handlade om Leksands kommuns orimliga och 

på fler än ett sätt tveksamma stöd till ortens ishockeyklubb (UG130306). Andra 

inslag har handlat om hur Kristinehamns kommun sålde en campingplats till un-

derpris under suspekta former [UG120222], hur Götene kommun förlorat mil-

jontals kronor i samband med byggandet av Medeltidens värld [UG121114] och 

hur Solna kommun samarbetat med skumraskföretag i byggbranschen 

[UG120411]. I två inslag granskades kommunpolitiker och tjänstemän från 

Staffanstorp och Göteborg som hade det gemensamt att de gjort vidlyftigt bruk 

av skattepengar vid en fastighetsmässa i Cannes (UG131106 och UG131002).  

I UG-porträttet är det en enskild individ som granskas och ställs till svars för mo-

raliskt tveksamt agerande. Under den rubriken har bland andra Bertil Hult (grun-

daren till EF-språkresor) stått till svars för [UG130925], Torbjörn Törnqvist 

(svensk oljemagnat) fick sina kopplingar till Putin exponerade [UG140702] och 

Christer Björkman (ansvarig för Melodifestivalen) [UG120307] anklagades för 

favoritism i utväljandet av låtar och despotism för sitt sätt att leda festivalen.  

Dessutom har kultursektorn granskats specifikt i några progam som gick under 

benämningen UG-kultur. 
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En del av inslagen har ett aktualitetstema. I början av 00-talet var EU ett åter-

kommande ämne. I programmet 030806 gjordes inför omröstningen en kartlägg-

ning av grannländernas förhållande till EMU och en granskning av hur ja-sidan 

favoriserades i media. Efter omröstningen ställdes 031007 frågan: Var det rätt att 

folkomrösta – eller är frågan för komplex? I ett reportage 031111 granskades 

farhågor om effekterna av EU:s expansion i öst. Den fria migrationen och de fria 

sociala förmånerna kunde innebära att hela östeuropeiska familjer försörjdes på 

svenska bidrag. Flera reportage har också granskat friktionen mellan villkor på 

den svenska arbetsmarknaden och de förhållanden under vilka utländska lastbils-

chaufförer, tivoliarbetare, byggnadsarbetare, bärplockare och andra i själva verket 

arbetar under, efter det att EU-reglerna infördes. Ett inslag 041123 hävdade att 

EU:s nya arbetslagar banar vägen för orimliga förhållanden på arbetsmarknaden 

och att svenska arbetsmarknadsregler upphört att gälla. Negativa konsekvenser 

av EU:s jordbruks- [031118] och alkoholpolitik [040210] har också granskats. 

Och i reportaget 040106 sattes EU-politikernas frånvaro vid utskottsmöten och 

röstskolk under lupp.  

Ett annat tidstypiskt tema som återkommit i ett flertal reportage har varit priva-

tiseringen av välfärden och dess effekter. I inslaget 011023 granskades privatise-

ringens negativa effekter för patienter i vården. Orättvisa sjukförsäkringar som 

ett resultat av privatisering var temat i inslaget 020326. Och 071017 utgjorde in-

slaget Utförsäljning till varje pris början på en rad reportage om oegentligheter, pro-

fitjakt, skumma utförsäljningar och riskkapital i kölvattnet av privatisering och 

utförsäljning av skolor.  

Ett antal inslag har också hanterat de stora nutida svenska traumana: Göte-

borgskravallerna i samband med EU-mötet (10 inslag), Estonia (6 inslag), 

Palmemordet (5 inslag), mordet på och styckningen av Caterine da Costa (5 in-

slag) och ubåtskränkningarna (6 inslag). Men inslagen presenteras då inte bara i 

form av rapporterande eller informerande journalistik. Att da Costas mördare 

kan ha varit en Jack the Ripper-copycat [020604], att Estonia användes för, med 

militärens goda minne, transporter av rysk högteknologisk militär utrustning i 

vilka telekomjätten Ericsson var inblandat [041130], att NATO och inte Warzawa-

pakten var ansvarig för ubåtskränkningarna i Hårsfjärden [071003] och att poli-

sen manipulerade bildmaterial från Göteborgskravallerna [011120], är några av 

de nya vinklingar och avslöjanden som inslagen presenterat. 

Ett annat tema som återkommer är faror med olika typer av konsumtion. En 

tidstypisk granskning gjordes 030211 då faran med strålning från mobiltelefoner 

undersöktes. Strålskyddsinstitutet anklagades för att inte ta riskerna på allvar. Ris-
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kerna med östrogen granskades 041116 och 050830 granskades EU:s subvent-

ioner av den farliga feta mjölken och hur mjölklobbyn åsidosätter Livsmedels-

verkets regler. I inslaget 031118 granskades sockerlobbyns försök att undermi-

nera rapporter om sockrets farlighet. Även bilars farlighet har granskats i flera 

inslag. I ett reportage 061114 avslöjades hur säkerhetsklassningen manipuleras 

och hur bilföretagen överdriver säkerheten och 030617 granskades hur Volvobi-

lar kan börja brinna under färd. 

En rad starka levnadsöden har radats upp under de undersökta 14 åren. Bo Lar-

sson, ”Fallet Ulf”, var fadern som dömdes till åtta års fängelse för övergrepp mot 

sin dotter och sedan friades efter en granskning av UG:s reporter Hannes Rå-

stam. I elva program var hans och Råstams kamp mot rättvisesystemet i fokus. 

Fallet Louise var den flicka som tvingades leva under omänskliga förhållanden 

med sin knarkande, kriminella och psykiskt sjuka far som misshandlade och för-

grep sig på henne. Trots att myndigheterna fick vetskap om förhållandena ingrep 

man inte. I sex program fick vi följa hennes öde. Ett högst aktuellt livsöde var 

Bilal [140521], den unga svenska killen som värvades av islamska extremister och 

lämnade sin familj utan förvarning för att kriga i Syrien. Där dog han vid sin 

första strid. Mirakeltanten – Gulli Johansson, skildrades i ett inslag 080924. Hon 

var demensförklarad i elva år. Men kvicknade till och blev helt klar i huvudet när 

hennes mediciner togs bort eftersom man trodde hon skulle dö. Reportaget blev 

utgångspunkten för en debatt om medicinanvändning inom äldrevården. 

Inslagen har ett markerat känslofokus. Som tittare adresseras vi som potentiellt 

upprörda kunder, medborgare och medmänniskor. Makthavarnas felsteg gör an-

tingen vår konsumtion farligare eller mer oetisk, drabbar våra medmänniskor el-

ler hotar samhället – ofta i kombination. Filmsekvenser, bildmaterial och musik 

dramatiseras och skapar stämningar. Intervjuerna blir ibland känslosamma. Det 

gråts en del och miljöer och memorabilia figurerar som känsloindikatorer. Se-

kvenser av slow-motion, svart-vit film, rekonstruktioner, musik och illustrerande 

figurer bidrar också till att skapa stämningsbilder. Vid några tillfällen används 

populärkulturella referenser som ett led i meningsskapandet. Ett inslag om stöl-

der i polisens förvaringsutrymmen för omhändertaget gods, stölder som sällan 

klarades upp, illustrerades med en scen ur Pippi Långstrump i vilken poliserna 

Kling och Klangs uppenbart bristfälliga brottsbekämpning fick symbolisera po-

lisens insatser på området [UG110831].  

Slöseri med skattepengar är ett återkommande tema. Som en kommentar till 

Kommungranskarnas granskningar om politikers och tjänstemäns fiffel med repre-

sentationskonton vid bostadsmässan MIPIM i Cannes diskuterade reportern och 

programledaren de känslor av indignation skattefiffel väcker. 
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Karin Mattisson: Folk blev upprörda – varför? 

Sophia Djiobaridis: Jag har nog aldrig mött en sådan ilska bland folk. 

Karin Mattisson: Vad beror det på? 

Sophia Djiobaridis: Svårt att säga. Misstänkta mutor i miljardklassen, som i Telia 

Sonera, är mer abstrakt. Här är det nära. Och så handlar det om skattebetalarnas 

pengar [UG20131218:40.50]. 

Karin Mattisson: Varför tror du att den här serien har blivit så populär? 

Sophia Djiobaridis: Jag tror att det beror framför allt på att frågorna ligger så nära 

folk. Det berör – oavsett om reportaget är gjort i Ystad eller Haparanda så känner 

folk igen sig. Och sedan är det ju så att slöseri med skattemedel, det retar ju gallfe-

ber på folk. Så ja, det engagerar [UG20150826:46.32]. 

Speciellt i inslagsserien Uppdraget utgör reporterns engagemang i den drabbades 

öde ett återkommande element. I vissa sekvenser delar journalisten berättelsernas 

klimax med de drabbade. I ett av inslagen som handlade om hur Marks kommun 

fråntagit fosterföräldrarna Anders och Eva vårdnaden av barnen Fanny och 

Rasmus är det Uppdrag gransknings reporter Janne Josefsson som följer kommun-

styrelsens förhandlingar i ärendet och som sedan ringer och meddelar fosterför-

äldrarna beslutet att barnen får komma tillbaka hem14 och delar det känsloladdade 

ögonblicket med dem. 

Eva: Eva. 

Josefsson: Hej Eva, det är Janne Josefsson. Beslutet är fattat. Ni får hem Fanny 

och Rasmus. 

Eva: (ropar inåt rummet) Anders, vi får hem dem. 

Anders: (kommentar i bakgrunden) Vad säger du, Eva? 

Eva: Vi har väntat så länge, i ett och ett halvt år. Det är knappt man tror på det 

innan man ser det. 

Josefsson: Jag pratade med socialchefen precis. Han försvarade ju tidigare det förra 

beslutet. Han hälsar att han beklagar att han gjorde det. 

Eva: Han beklagar... Hans ursäkt är accepterad [UG110518:46.20u]. 

I programmets avslutning kommenteras hur tidigare inslag väckt starka känslor 

och reaktioner. Inslagens effekter, affekter och betydelse accentueras också av 

uppföljningar, paneldebatter och diskussioner. Det läggs stor vikt vid att redovisa 

någon form av resultat. De resultat som redovisas är starka tittarreaktioner, upp-

följningar i andra medier, åtgärder av organisationer eller myndigheter. Uppfölj-

ningarna används också i hög grad för att redovisa resultat av granskningarna. I 

originalreportagen redovisas åtgärder eller löften om åtgärder som ett resultat av 

                                                      
14 Ett beslut som senare upphävdes. 
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en granskning i 20 procent av inslagen. Motsvarande procentsats för uppföljning-

arna är 57 procent. Totalt sett redovisar UG någon form av åtgärder gjorda som 

resultat av granskningar i 35 procent av alla inslag. 

Granskningsområden  

I januari 2011 följde 1,5 miljoner tittare (Almer, 2011) två granskningar av av 

IKEA och Ingvar Kamprad. Siffran är i skrivande stund ett tittarrekord. Pro-

grammet fick stort genomslag både i svensk och utländsk media. Tittarna var 

splittrade – vissa tyckte att Kamprad framstod som en ohederlig manipulatör – 

men andra tyckte att det var UG som var överdrivna, oförskämda och borde ha 

lämnat Kamprad ifred.  

Programledaren: Aldrig har så många sett Uppdrag granskning som förra veckan. 

Reaktionerna har varit många och starka. På Ikeas parkering var kunderna inte så 

upprörda efter vårt reportage. Men vi har fått mängder av mejl, brev och samtal. 

"Oförskämt att ge sig på en gammal man. Miljarderna är honom väl unt." "Ingen-

ting är heligt för er. Ni smyger, spionerar och manipulerar." "I vems intresse ligger 

det att ta heder och ära av våra kungar?" "Granskning mår alla bra av, även Ikea. 

Bra att man lyfter på locket." Det har också varit en världsnyhet. Europeiska tid-

ningar och tv-stationer har sänt reportage. Även i bl.a. USA, Kanada, Australien, 

Vietnam och Sydkorea har Ikeas skatteplanering väckt uppmärksamhet 

[UG110202:04.06]. 

Inslagen är ett exempel på uppmärksammade granskningar som fokuserar på den 

marknadsfinansierade sektorn. 

Andra inslag granskar politikers göranden och låtanden. Före valet i september 

2002 gjordes en av Uppdrag gransknings mest omdebatterade granskningar. En re-

porter utrustad med dold kamera och uppgivande av falsk identitet gav uttryck 

för intolerans i valstugor. En rad politiker i stugorna, företrädesvis moderater, 

hakade på och uttryckte olika grader av fördomsfulla yttranden riktade mot vissa 

invandrargrupper. I intervjuer inför öppen kamera gav de emellertid uttryck för 

betydligt mer inkluderande åsikter. Programmet skapade stor debatt kring an-

vändningen av dold kamera och vissa menar att det till och med hade en avgö-

rande betydelse för utgången av valet (Andén-Papadopoulos, 2003; Johansson, 

2006). Inslaget var ett exempel på en granskning inom den offentligt finansierade 

sektorn. 

Inslaget då Stadsmissionens lednings lägenhetsaffärer granskades [UG031209] 

och det i vilket den katolske biskopen Richard Williamson avslöjades som förin-

telseförnekare [UG090128] utgjorde exempel på granskningar inom den ideéllt 

finansierade sektorn som fick stor uppmärksamhet. 
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Som offentligt finansierade räknas de samhällsområden där staten har huvudan-

svaret för finansiering av verksamheten även om privata aktörer förekommer. I 

samma mån räknas sektorer som marknadsfinansierade om staten inte har hu-

vudansvaret för finansiering och organisering även om statliga bolag fortfarande 

agerar inom sektorn. Kategorin Fler än en innebär att flera sektorer var inblandade 

i granskningen och ingen huvudsektor kunde urskiljas. Som tabell 5.1 visar grans-

kas den offentligt finansierade sektorn närmare dubbelt så ofta som den mark-

nadsfinansierade och nästan tio gånger så ofta som den ideellt finansierade. 

Tabell 5.1: Procentuell fördelning av sektorer (utifrån finansieringsform) granskade i UG:s inslag 2001-2014 

Sektor Procent 

 Offentligt finansierad 55 

 Marknadsfinansierad 31 

 Ideellt finansierad 6 

 Fler än en 8 

 Total 100 

 (N) 1034 

 

Tabell 5.2 visar att de oftast granskade huvudområdena är Vård och omsorg inom 

vilket det gjorts 198 inslag och Ordningsmakt (som inbegriper polis, rättsväsende 

och militär) som granskats i 188 inslag. 

Tabell 5.2: Fördelning av huvudgranskningsområden i UG:s inslag 2001-2014 

 Granskningsområde Procent 

 Vård och omsorg 19 

 Ordningsmakt15 18 

 Handel och industri16 18 

 Arbetsmarknad 8 

 Kultur och religion17 7 

 Politik och civilsamhälle 6 

 Integration 5 

 Ekonomi och finans 4 

 Utbildning och forskning 4 

 Energi och miljö 4 

 Genusfrågor och våld mot kvinnor 2 

 Media 1 

 Övrigt 4 

 Totalt 100 

 (N) 1034 

                                                      
15 Polis, militär och rättsväsende 
16 Omfattar även jordbruk, transport, byggnation och IT 
17 Omfattar även sport och turism 
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Nils Hansons menar i antologin Granskad? Vem granskar granskarna? att uppgiften 

att granska medier är eftersatt. 

Jag behöver inte gå längre än min egen redaktion för att få det bekräftat. Sedan 

starten i januari 2001 har Uppdrag granskning sänt drygt 800 reportage. De som 

varit mediegranskande kan i stort sett räknas på ena handens fingrar. Med tanke 

på mediernas allt mer betydelsefulla roll i samhället kan vi på goda grunder kritise-

ras för denna brist på granskningar av vår egen bransch (Hanson, 2012: 147). 

Undersökningen bekräftar honom på den punkten. Som huvudgranskningsfokus 

utgör medier bara en procent av alla granskningar under perioden. Medier grans-

kas dock även under andra rubriker. Inslaget 100120 visade till exempel hur SVT 

var en av flera arbetsgivare som använde sig av bemanningsföretag för att kringgå 

arbetslagstiftningen. I undersökningen kodades inslaget emellertid som Arbets-

marknad.  

Ett inslag med mediegranskande fokus är inslaget 070313, Drevet på Kungsgatan, i 

vilket mediernas rapportering kring ett mord avslöjades som felaktig och byggt 

på moralpanik och drevmentalitet istället för på fakta. I inslaget visades också hur 

den felaktiga rapporteringen fick politiska återverkningar. Ett annat exempel är 

inslaget Den goda viljan [UG130515] som beskriver hur medier i lovvärda försök 

att försvara det mångkulturella samhället kan slarva med fakta och dra överdrivna 

slutsatser för den goda sakens skull. Inslaget gås igenom i detalj i avhandlingens 

kvalitativa undersökning. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett område som enligt Global Media Mo-

nitoring Project år 2008 var huvudtema för runt 4 procent av alla nyhetsreportage 

globalt (Jalakas, 2008). I undersökningen hade något mindre än 2 procent av in-

slagen hade Jämställdhet mellan män och kvinnor/Våld mot kvinnor som huvudgransk-

ningsområde. Fler än dessa granskningar berörde bristande jämlikhet och jäm-

ställdhet i olika former, men det vara bara i sexton fall där ämnet bedömdes ut-

göra granskningens huvudområde. 

Ett av de mest uppmärksammade reportagen med jämställdhet i fokus var insla-

get Män som näthatar kvinnor där en rad kända och mindre kända kvinnor re-

dogjorde för det näthat som riktas mot dem [UG130206]. Inslaget belönades med 

andraplatsen i SVT:s mångfaldspris Prix Egalia 2013. Vinnare var Uppdrag gransk-

nings inslag Imamerna råd och Åter till moskéerna [UG120516 och UG130130] som 

med dold kamera avslöjade kvinnodiskriminerande råd givna av imamer i några 

av landets moskéer18. Motiveringen löd: 

                                                      
18 Det inslaget kodades dock som granskningsområde Religion 
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Reportagen tar oss bakom de officiella budskapen och blottlägger en konservativ 

rörelse inom islam, men också starka islamska motkrafter. En modig granskning 

som bidrar till mer öppenhet, tolerans och ett mer jämställt samhälle (SVT, 2013). 

Andra granskningar inom området jämställdhet mellan kvinnor och män berörde 

bland annat bristande jämlikhet vid sexuella problem. Sjukvårdens resurser visade 

sig vara starkt snedfördelade till mäns fördel och mäns problem togs på betydligt 

större allvar [UG 010314]. En granskning speglade hur rättsväsendet tvingar 

kvinnor att lämna ifrån sig barn till en före detta make som antingen misshandlat 

kvinnan eller förgripit sig på barnet [UG 011211]. Ett inslag berörde bristande 

jämställdhet inom politiken. Reportaget beskrev hur kvinnor utestängs från po-

sitioner som ett resultat av inflytande från manliga nätverk [UG 020827]. 

Geografiskt är agerar UG både på lokal, nationell och internationell nivå. Fallen 

rör sig över hela skalan från det högst internationella till det mycket lokala. Ett 

exempel på det senare var inslaget De övergivna [UG080903] som granskade en 

grannfejd präglad av slagsmål, misshandel, skottlossning, yxhugg, invektiv och 

hot som myndigheter, till och med på riksnivå hade misslyckats att lösa och där 

polisbeskydd krävdes för att kunna klippa gräsmattan. 

I de internationella granskningarna finns i stort sett alltid någon svensk koppling. 

Den makt som granskas är huvudsakligen svensk makt. De internationella 

granskningarna utan svenska kopplingar utgör bara 1 procent av det totala anta-

let. Däremot görs någon form av internationella kopplingar i mer än 30 procent 

av granskningarna. 

De internationella kopplingarna görs bland annat i form av jämförelser. Om ett 

samhällsproblem i Sverige granskas belyser inslaget hur det hanteras i andra län-

der. En framgångsrik hantering i något annat land utgör då en kontrast till det 

ifrågasatta sätt på vilket samma problem hanteras i Sverige. När ett inslag 050125 

behandlade bidragsfusk och försäkringskassans dåliga koll och bristande resurser 

att ta itu med fusket refererades fick tittarna följa med reportern på en resa till 

England där problemet hanteras med mycket större effektivitet. 

En annan typ av koppling är svenska företags agerande i andra länder. I ett inslag 

och tre uppföljningar granskades till exempel Sandviks och Atlas Copcos oetiska 

affärer i tredje världen. [UG 030318]. I en serie reportage med början 120418 

granskades också Telias inblandning i mutaffärer och övervakning i forna sov-

jetrepubliker. 

Åtta av de elva inslag i vilka fokus är uteslutande internationellt härrör samtliga 

från ett samarbete med journalisten Edward Stourton och BBC under sommaren 

2001. Hans reportage berörde bland annat; blodshämnd och kvinnoförtryck i 
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Albanien som ett resultat av kommunismens avveckling (UG 010718), den gre-

kiska polisens och politikers kopplingar till terrororganisationen N17 (UG 

010711) Efter det har bara tre inslag haft ett fullständigt fokus på internationella 

händelser. Dessa var inslaget om somaliska piraters kapning av ett danskt fartyg 

som producerades av danska DRK [UG090916], inslaget Taxi till den mörka sidan 

av Alex Gibney om hur den amerikanska kongressen övertalades att godkänna 

tortyr som förhörsmetod [UG071010] och det ena av två inslag om OS i Sotji 

som producerades av UG:s egna reportrar [UG140229]. Att UG själva produce-

rar ett inslag utan svenska kopplingar är således extremt ovanligt.  

Omfattningen av dolda inspelningar 

I Uppdrag granskning förekommer inslag med dold kamera eller mikrofon mel-

lan åren 2001-2014 i 10919 av 1034 inslag, eller i 10,6 procent av inslagen. I origi-

nalinslagen förekommer sekvenser med dold kamera eller mikrofon i 7,6 procent 

av inslagen. När det gäller uppföljningar stiger siffran till 12,6 procent. Något 

som kan antyda att användningen av dold kamera skapar ett speciellt intresse för 

granskningarna. Metoden att låta kameran eller mikrofonen gå när intervjuperso-

nen tror att den stängts av används i 20 inslag eller mindre än 2 procent av alla 

inslag. 

Tabell 5.3: Förekomster i procent av dold kamera eller mikrofon i inslag uppdelat på samhällssektorer utifrån 

finansieringsform i UG 2001-2014. 

 Granskad sektor  

 Offentlig Marknad Ideell Fler än en sektor Alla 

Inte dold 96 83 84 72 89 

Dold 4 17 16 28 11 

Totalt 100 100 100 100 100 

(N) 572 315 64 83 1034 

 

Som tabell 5.3 visar inbegriper fyra procent av granskningarna i offentligt finan-

sierad sektor dold inspelningsutrustning, medan motsvarande siffra för mark-

nadsfinansierad och ideell sektor var 16 procent. I granskningar fokuserade på de 

marknadsfinansierade och ideella sektorerna användes alltså dold kamera fyra 

gånger oftare än då den offentligt finansierade sektorn granskades.  

                                                      
19 Enbart dold mikrofon används bara i 9 av dessa fall. De fall då reportern spelar in telefonsamtal ingår inte i 
siffran om han eller hon presenterar sig som reporter på UG. 
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Det enskilda granskningsområde där dold inspelningsutrustning användes i flest 

inslag var Handel och industri med 26 inslag (11 procent). Men det var inom områ-

det Kultur och religion som dold utrustning användes oftast relativt sett. Där inne-

höll 17 inslag, det vill säga 25 procent av granskningarna sekvenser med dold 

utrustning. 

Undersökningen ger ingen indikation på att bruket av dold inspelningsutrustning 

skulle ha ökat eller minskat över tid. Användningtillfällena fluktuerar ojämt mel-

lan de undersökta åren. Högsta antalet användningar gjordes 2010 och 2007 (14 

inslag), medan redaktionen 2005, 2006 och 2009 bara använde sig av dolda in-

spelningar vid 3 inslag. 

I sin studie Dold kamera. I sanningens tjänst? lägger Andén-Papadopolous ett genus-

perspektiv på användningen av dold kamera. 

Till sist kan det dock vara värt att framhålla att smygfilmning per definition inte 

bara är ett maktbetingat utan också könsbetingat förhållningssätt. Voyeurism har 

historiskt sett förknippats med den maskuline betraktaren, som får potenta lust-

känslor av att se utan att bli sedd. Det är knappast någon slump att dolda kameran 

framför allt har blivit ett vapen i händerna på manliga journalister, som använder 

den för att iscensätta dramatiska avslöjanden med sig själva i huvudrollen som 

maskulin superhjälte (Andén-Papadopoulos, 2003: 135). 

I Uppdrag granskning 2001-2014 används dold utrustning i 26 orginalinslag av man-

liga reportrar och i 20 inslag av kvinnliga reportrar (sex gånger av team bestående 

av båda könen). I 51 procent av inslagen med dold utrustning används den såle-

des av manliga reportrar och i 36 procent av inslagen av kvinnliga. Totalt sett 

används således dold kamera något oftare av manliga reportrar. 

Men i det totala antal inslag som görs av manliga reportrar används dold inspel-

ningsutrustning i 10 procent av fallen. Motsvarande siffra för inslag som görs av 

kvinnliga reportrar är också 10 procent. Kvinnliga reportrar använder alltså rela-

tivt sett dold inspelningsutrustning lika ofta som sina manliga kollegor. Det man-

liga användandet av dold utrustning återutsänds dock som uppföljning oftare än 

det kvinnliga. 

Inslag med dold utrustning tycks uppfattas som värda mer uppmärksamhet än 

inslag där den inte förekommer. I inslag som kategoriseras som uppföljande fö-

rekommer det i 14 procent av fallen (N=57 av 419) medan förekomsten i origi-

nalreportagen är 8 procent (N=52 av 615).  
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Av de sju reportage som belönats med Guldspaden20 sedan starten 2001 fram till 

2014 har fem innehållit inslag filmade med dold kamera (Föreningen Grävande 

Journalister, 2016). Något som innebär att mer än vart tionde originalinslag (5 av 

52) där dold utrustning används vinner priset medan ett orginalreportage på 300 

utan dold kamera (2 av 615) belönas med en Guldspade. Fyra gånger har Uppdrag 

granskning vunnit Stora Journalistpriset och sex gånger har inslag nominerats utan 

att vinna – i sju av de tio nominerade inslagen figurerade dold kamera (Bonnier 

AB, 2016). 

Intervjupersoner 

I den kvantitativa analysens andra del är analysenheten intervjupersoner. De ty-

per av intervjuperson som ingår i studien är de som ställs till svars i den bemär-

kelsen att de får kritiska frågor beträffande sitt eget handlande, och dels de som 

agerar i egenskap av kommentator eller expert, det vill säga uppmanas att kom-

mentera ett förhållande utan att själva i intervjun framstå som ansvariga för något 

missförhållande. I de första 19 inslagen kodades inte intervjupersoner. Detta in-

nebär att undersökningen baseras på 6101 intervjupersoner som förekommit i 

1015 inslag från inslag 20 och framåt. Av dessa är 2816 ställda till svars och 3285 

intervjuade som kommentatorer eller experter. Intervjupersoner har inte kodats 

i repriserat material. 

Vilka granskas och var verkar de? 

Gunilla Jarlbro, redovisar i sin bok Medier, genus och makt stora skillnader i repre-

sentationen av kvinnor och män i nyhetsprogram i tv. Den totala andelen kvinn-

liga intervjupersoner har visserligen ökat från 10 till 25 procent mellan perioden 

1958-65 och perioden 2000-2003, men bara 13 procent av intervjuade experter 

och 19 procent av de intervjuade politikerna (att jämföra med de 43 procent 

kvinnor som under samma period satt i riksdagen) var under den senare perioden 

kvinnor (Jarlbro, 2006: 36, 37). När Maria Edström undersökte en veckas utbud 

i SVT år 2000 var 27 procent av de intervjuade makthavarna kvinnor21. Kvinnor 

intervjuades i huvudsak i samband med ämnen som brukar klassificeras som 

mjuka, dvs. sociala frågor, skola och omsorg medan det oftast är män som till-

frågas i samband med politik och ekonomi (Edström, 2002: 65). 

                                                      
20 Utöver dessa har också Sophia Djiobaridis fått ett hedersomnämnande 2012 för sitt arbete med Kommun-
granskarna (Föreningen Grävande Journalister, 2016). 
21 Global Media Monitoring Project 2015 påvisar att den totala andelen kvinnor intervjuade i världens medier 
2015 var 24 procent (Edström och Jacobsson, 2015). 
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Fördelningen mellan män och kvinnor som ställs till svars i Uppdrag granskning 

motsvarar Jarlbros siffror för nyhetsprogram i Tv (Jarlbro, 2006: 36, 37). Av de 

intervjupersoner som ställs till svars i inslagen (N=2816) är 27 procent kvinnor 

och 73 procent män. Att kvinnor intervjuas i högre utsträckning i samband med 

sociala frågor, skola och omsorg beläggs i viss utsträckning. I kategorin Vård, 

omsorg, psykologi och socialtjänst är till exempel 64 procent av de som ställs till svars 

män och 36 procent kvinnor. 

Största genusskillnaden framträder bland de enskilda personer som i ett helt in-

slag porträtteras. Som porträtt har jag räknat de inslag som betecknas UG-porträtt 

och de som har en specifik person i fokus under en hel granskning. Av de 14 

makthavare som porträtteras i sådana inslag är Gunilla Lindberg, IOK-ledamot, 

den enda kvinnan. 

Bland dem som ställs till svars är den största enskilda gruppen (23 procent) poli-

tiker. Av de politiker som ställs till svars är andelen kvinnor (35 procent), att 

jämföra med 27 procent av alla som ställs till svars och väsentligt fler än de 19 

procent som förekom i Jarlbros studie (Jarlbro, 2006: 36, 37).  

Av de intervjupersoner som representerar offentlig förvaltning utgör kvinnorna 

26 procent och inom området Polis, rättsväsende och militär är 17 procent kvinnor 

och i kategorin Religion, kultur och sport utgörs 18 procent av dem som ställs till 

svars av kvinnor.  

Tabell 5.4: Intervjupersoner ställda till svars 2001-2014 fördelade utifrån deras verksamhetsområden22 

Verksamhetsområde Procent 

Politik och offentlig förvaltning 41 

Ekonomi och näringsliv23 22 

Polis, rättsväsende och militär 12 

Vård och omsorg 8 

Intresseorganisationer 5 

Religion, kultur och sport 5 

Utbildning och forskning 4 

Medier 1 

Annat – framgår inte 2 

Totalt 100 

(N) 2816 

 

                                                      
22 Verksamhetsområde baseras på intervjupersonens professionella hemvist medan det tidigare begreppet 
granskningsområde innebär det samhällsområde inom vilket granskningen i stort rör sig. 
23 Inbegriper industri, handel, bygg, transport, IT och finans 
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I tabell 5.4 framkommer att fyrtio procent av dem som ställs till svars represen-

terar politik och offentlig förvaltning. Noterbart är också att det granskningsom-

råde som var vanligast förekommande, Vård och omsorg (19 procent) utgör verk-

samhetsområde för endast 8 procent av de personer som ställs till svars. En för-

klaring kan vara att de som i huvudsak ställs till svars vid granskningar inom det 

området är politiker och tjänstemän. Mellan 2001-2014 var 27 (1 procent) av de 

2816 som ställdes till svars verksamma inom medier. 

De till svars ställda intervjupersoner som agerar på nationell/internationell nivå 

utgörs av 55 procent och de ställda till svars vars ansvarsnivå ligger på lokal eller 

regional nivå motsvarar följaktligen 45 procent.  

Över 20 procent av de som ställs till svars (N=611 av 2816) är politiker. Men 

politiker förekommer också som kommentatorer eller experter som får kommen-

tera en granskning utan att mötas av ett ifrågasättande av den egna rollen i sam-

manhanget. Av de intervjupersoner som intervjuas som experter/kommentato-

rer är 8 procent (N=260 av 3285) politiker.  

Tabell 5.5: Procentuell fördelning av politiker ”ställda till svars” och politiker som ”experter/kommentatorer” 

utifrån partitillhörighet i UG 2001-2014 

 

Tabell 5.5 visar att fördelningen av politiker som agerar som experter/kommen-

tatorer skiljer sig på vissa punkter i jämförelse med fördelningen gällande politi-

ker som ställs till svars. Moderater, socialdemokrater och kristdemokrater upp-

träder oftare som ställda till svars än som experter procentuellt sett. Medan väns-

terpartister och miljöpartister oftare figurerar som experter/kommentatorer än 

som ställda till svars.  

Siffrorna påverkas dock av granskningar av specifika partier. Av de 27 vänster-

partister som totalt kodats som experter/kommentatorer återfanns 11 i de fyra 

Partitillhörighet Experter/kommentatorer Ställda till svars 

Socialdemokraterna 29 46 

Moderaterna 14 21 

Folkpartiet 10 7 

Miljöpartiet 10 2 

Vänsterpartiet 10 5 

Centerpartiet 7 7 

Kristdemokraterna 3 6 

Sverigedemokraterna 1 1 

Annat – framgår inte 15 5 

Totalt 99 100 

(N) 260 611 
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inslag då vänsterpartiet och Lars Ohly granskades 2004. I det första inslaget (UG 

040928) granskades partiets kopplingar till öststatsdiktaturerna och den historie-

skrivning som gick ut på att man tidigt distanserat sig från de totalitära dragen i 

dessa diktaturer avslöjades som tillrättalagd och ifrågasattes kraftigt. I det andra 

inslaget (UG 041005) fokuserades på partiledaren Lars Ohlys eget förhållnings-

sätt till kommunismen och ett antal anti-demokratiska uttalanden skrivna av ho-

nom exponerades. Dessutom ifrågasattes hans reaktioner på murens fall. I insla-

get förklarade C H Hermansson att han var glad när muren föll. Detta ställdes i 

kontrast till Ohlys uttalande om att han var ledsen vid det tillfället. I tre av de 

inslagen figurerade 28 vänsterpartister; 17 i egenskap av ställda till svars och 11 i 

egenskap av experter/kommentatorer. Detta innebar att 32 procent av 103 poli-

tiker som intervjuades år 2004 var vänsterpartister. 

Största skillnaden mellan personer ställda till svars och experter bland de politiska 

partierna finner vi hos Miljöpartiet. Partimedlemmar som anlitas som experter 

eller kommentatorer utgör 10,4 procent av alla fall då politiker figurerar i den 

rollen, medan bara 1,8 procent av alla de politiker som ställs till svars är miljö-

partister.  

Representanter för de partier som befinner sig i regeringsställning24 blir i högre 

grad ställda till svars än de som befinner sig i opposition, medan de rödgröna 

anlitas som experter/kommentatorer i högre grad än allianspolitiker under samt-

liga mandatperioder. 

Ett vanligt scenario i inslagen är att något missförhållande först identifieras och 

granskas på lokal eller regional nivå. Där och då ställs lokala makthavare till svars. 

Senare i programmet kopplas fallen eller exemplen till ett generellt problem i 

samhället och då rör man sig uppåt i makthierarkin och ställer makthavare på 

riksnivå till svars. Detta sker antingen i reportagets slutdel eller också i form av 

en paneldebatt i anslutning till detta. Ett utslag av detta verkar vara att av de 595 

politiker som kodats som ställda till svars från intervjuperson 1672 och framåt är 

28 procent (N=165) någon form av minister eller partiledare. Resultatet är base-

rat på intervjupersoner från intervjuperson 1672 och gäller därför 2004-2014. 

Representanter för den offentliga sektorn utgör 60 procent (N=1269) av de som 

ställs till svars under samma period. De ställs till svars mer än dubbelt så ofta som 

representanter för näringslivet/den privata sektorn och fem gånger så ofta som 

företrädare för civilsamhället.  

                                                      
24 Siffrorna gäller dock samtliga politiker ställda till svars. Vissa av dessa kan därför befinna sig i opposition 
på lokalnivå. 
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De som ställs till svars reagerar på olika sätt inför anmodan att låta sig ställas till 

svars av en journalist i TV. Vissa vägrar att framträda, andra ställer krav på med-

verkan och återigen andra ger löften om medverkan, men undviker sedan kontakt 

med reportern. Men de allra flesta som figurerar som ställda till svars verkar i 

inslagen låta sig intervjuas utan invändningar. 

Som tittare vet vi inte hur många av de tillfrågade som tackar nej till intervjuer. 

Men undersökningen visar att 85 procent (N=2397) av de som figurerar som 

ställda till svars i inslagen framställs som villiga medverkande, eller i alla fall inte 

protesterande sådana. Det finns ingen urskiljbar skillnad över tid i fråga om hur 

många som framställs som intervjupersoner utan invändningar. 

Bara 13 procent av de män som ställs till svars har invändningar eller vägrar och 

samma siffra för kvinnorna är 9 procent. I inslagen konstrueras alltså en hög 

acceptans av journalistikens rätt att granska och ställa till svars med de metoder 

som används i programmet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att UG:s bild av makten och makthavare do-

mineras av en traditionell politisk-ekonomisk centralitet. Det är politiker och 

andra offentliga myndighetspersoner och representanter som utgör huvuddelen 

av de maktpersoner som granskas. Representanter för handel, industri och eko-

nomi ställs till svars i mindre utsträckning men ingår i den maktsfär som regel-

bundet granskas. Det förekommer spridda granskningar av medie- och kultur-

personligheter, men de är i klar minoritet. Personer verksamma inom media an-

vänds som experter eller kommentatorer tio gånger oftare än de ställs till svars.  

I ett antal program har UG granskat hur internet används i samband med näthat 

och i andra moraliskt klandervärda syften. Övervakningssamhället har granskats, 

men då utifrån ett i huvudsak militärt och statligt maktaktörsperspektiv. Telias 

korruptionsaffärer har varit föremål för en omfattande granskning. Men de nya 

makthavarna inom internet- och informationsteknologi, Apple, Google, Micro-

soft, Facebook, Twitter och dess likar har klarat sig relativt ogranskade under 

programmets första 14 år.  

Referenser till Facebook förekommer i ett trettiotal inslag – i samtliga fall utom 

två som ett digitalt instrument eller verktyg. Det beskrivs hur Facebook används 

för att uttrycka åsikter och skapa opinion. Men det multinationella företaget Fa-

cebook och dess sociala, ekonomiska och symboliska maktutövning granskas inte 

mer än så. 

Detsamma gäller för Google. Företaget förekommer i ett tiotal inslag. Men det 

som förekommer är sökmotorn Google, det Google från vilket NSA hämtar upp-
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gifter och det Google maps som en till svars ställd bärplockningsentreprenör an-

vänder sig av för att lokalisera hembyn till den kameruniske bärplockare som han 

hotar [UG130123]. Det multinationella företaget Google som makthavare i den 

nya digitala ekonomin och som politisk aktör figurerar således inte som ett 

granskningsobjekt. Inte heller den internetbaserade maktsfärens bloggare, 

youtubers, instagrammare eller andra aktörer med sin maktbas på internet och i 

sociala medier, har varit specifika föremål för granskningar. 

Vad är det för fel på dem? 

Genom att utgå från Lewis kategorisering av skambeläggande som exponerat so-

cialt och moraliskt normbrott (Lewis, 1992) har jag induktivt definierat tre hu-

vudkategorier av normbrott som presenteras i granskningarna; inkompetens, 

okänslighet och bedräglighet.  

Inkompetens (Ineptitude): Misstag och bristande kompetens. Undermåliga rutiner, 

tillvägagångssätt och oskickligt handhavande av ansvarsuppgifter. 

Okänslighet (Callousness): Empatibrist. Ovilja att hjälpa. Byråkrati ges företräde 

framför mänskliga hänsyn. Behövande behandlas kallt och föga tillmötesgående. 

Ekonomiska hänsyn går före mänskliga och ekologiska. 

Bedräglighet (Deviousness): Hyckleri. Lögner. Mörkande. Undvikande. Sling-

rande. Skyllande på andra. 

Kategorierna har utarbetats genom en induktiv bearbetning av materialet mellan 

inslag 81 och 233. Under genomgången av dessa inslag identifierade jag ett antal 

indikatorer som (se bilaga 4) kopplades till de tre analyskategorierna. Förekoms-

ten av dessa indikatorer fungerade som grund för kodningen av inslagets över-

trädelser. Den kategori på vilken flest indikatorer pekade kodades som huvud-

saklig typ av normbrott. 

Från och med inslag 233 (UG040120) till och med inslag 1034 (UG141203) ko-

dades sedan alla inslag för normbrott enligt nedanstående indikatorer. Det totala 

antalet inslag där normbrott kodas är således N=802.  

Typerna av normbrott har kodats i förhållande till tre aktörstyper, baserade på 

aktörernas sektortillhörighet: Myndighet, civilsamhälle och näringsliv. Flera ak-

törer som begår normbrott kan förekomma i ett och samma inslag. Både myn-

dighet, näringsliv och civilsamhälle kan alltså kodas som brytande av normer i ett 

och samma inslag. Dock kodas alltid bara den huvudsakliga typen av normbrott 

för varje sektor även om andra normbrott förekommer. 
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I de kodade inslagen figurerar normbrott av myndighet i 75 procent av inslagen 

(N=599), näringslivet framställs som normbrytande i 42 procent av inslagen 

(N=338) och civilsamhället i 13 procent (N=106) av de kodade inslagen. 

Tabell 5.6: Procentuell fördelning av de olika typerna av normbrott utifrån aktörer inom olika samhällssektorer 

Aktör Offentlig myndighet Näringsliv Civilsamhälle 

Inkompetens 49 7 30 

Okänslighet 36 55 33 

Bedräglighet 15 38 37 

Totalt 100 100 100 

(N) 599 338 106 

 

Som tabell 5.6 visar ställs myndigheter oftast till svars för Inkompetens, civilsam-

hällets normbrott är relativt jämt fördelade med en liten övervikt för Bedräglighet 

och näringslivets mest förekommande normbrott kategoriseras som Okänslighet. 

Näringslivet beslås högst sällan (endast i 7 procent av fallen) med Inkompetens. De 

vanligast förekommande till svars ställda är alltså den inkompetente myndighets-

personen och den okänslige näringslivsföreträdaren. 

Ett scenario som har inverkan på siffrorna och som förekommer i ett flertal in-

slag är att något företag eller ett flertal företag ägnar sig antingen åt att marknads-

föra och sälja produkter som är skadliga på något sätt, eller också att exploatera 

eller utnyttja arbetskraft eller natur. Detta normbrott räknas då som okänslighet. 

I samma program figurerar någon form av myndighet som misslyckas med att 

hindra eller förebygga detta. Myndighetens normbrott blir då inkompetens. 

Vilka är experterna/kommentatorerna? 

I inslagen förekommer intervjupersoner som inte är direkt drabbade eller be-

rörda, och som inte ställs till svars, men som ändå med utgångspunkt i sin yrkes- 

eller kompetensroll ombeds uttala sig om granskningen. De har en expert- eller 

kommentatorsroll. I den kvantitativa delen av undersökningen kodades 3285 in-

tervjupersoner mellan 2001-2014 som experter/kommentatorer. Det innebär att 

3,2 experter/kommentatorer intervjuas i snitt per inslag. 

Den typen av intervjuperson är i 73 procent av fallen en man och i 27 procent av 

fallen en kvinna, en siffra som kan jämföras med genusfördelningen 79/21 som 

2015 råder bland experter i svenska medier totalt sett (Edström och Jacobsson, 

2015: 36). Från och med intervjuperson 1679, från år 2004, kodades de för verk-

samhetsområden (N=2308). 
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Tabell 5.7: Intervjupersoner agerande som experter/kommentatorer fördelade på verksamhetsområden i UG 

2004-2014 

Verksamhetsområde Procent 

Politik och offentlig förvaltning 20 

Utbildning och forskning25 16 

Polis, rättsväsende och militär 15 

Intresseorganisationer 12 

Vård och omsorg 12 

Medier 11 

Ekonomi och näringsliv26 9 

Religion, kultur och sport 4 

Annat – framgår inte 1 

Totalt 100 

(N) 2308 

 

Politiker och tjänstemän i offentlig förvaltning utgör alltså sammantaget 20 pro-

cent av de intervjuade experterna/kommentatorerna. Den kategori som kommer 

närmast är Utbildning och forskning. En expertgrupp som också är starkt represen-

terad är representanter för olika typer av intresseorganisationer. En kategori som 

inte anlitas proportionerligt i förhållande till inslagsvolym är Vård och omsorg. När-

mare 20 procent av granskningarna utförs inom det området – medan bara 12 

procent av experterna är verksamma inom området. En förklaring kan vara att 

sjukvårdspolitiker och tjänstemän inom kommun och landsting kodas inom om-

rådet Politik och offentlig förvaltning även om deras ansvarsområde utgörs av vård-

sektorn. 

Medan 27 av 2816 intervjupersoner som ställs till svars i inslagen (1 procent) 

representerade media, så är motsvarande siffra för experter 253 av 2308 (11 pro-

cent). Djerf-Pierre och Weibull menar att övergången till en senmodern journa-

listik ledde till att journalisten själv dels började agera i sin egen berättelse, men 

också att han eller hon i allt högre grad tog sig an expertrollen och började fun-

gera ”som uttolkare av andra aktörers intentioner och känslor men också av hän-

delsernas vidare mening och innebörd” (Djerf-Pierre och Weibull, 2001: 348).  

En studie gällande nyhets- och aktualitetsprogram i TV gjord i Sverige och Stor-

britannien visar att andelen journalister som intervjupersoner ökar, att journa-

lister intervjuas oftare än politiker, samt att journalister förekommer i rollen som 

                                                      
25 Inbegriper också konsultverksamhet 
26 Inbegriper industri, handel, bygg, transport, IT och finans 
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intervjuad i 21 procent av samtliga intervjuer (Ekström och Kroon Lundell, 

2011:a: 662). 

I UG utgörs över tio procent av experterna i inslagen av journalister (andra me-

dierepresentanter är i stort sett obefintliga under den undersökta perioden). Av 

de 253 kodade tillfällen då medierepresentanter agerar i en expertroll utgörs 110 

av Uppdrag gransknings egna reportrar. En förklaring till detta är att reportrarna 

kommenterar sina egna reportage under sommarprogrammen, som till övervä-

gande del består av uppföljningar. Under dessa reportage kommer reportern med 

förklaringar och uppföljningar till det egna reportaget. Att programmets egna re-

portrar agerar i en expert/kommentatorsroll vid sändning av originalreportage 

förekommer, men är ovanligt. 

I UG-sommarspecial den 11 juni 2011 gjordes en uppföljning till inslaget om 

svenska ungdomar som jobbar i Norge anställda av bemanningsföretag som er-

bjuder ifrågasatta villkor. Efter återutsändningen av reportaget intervjuades re-

portern Henrik Bergsten. 

Programledaren: Henrik Bergsten, det hände en del i Norge efter reportaget. 

Bergsten: Ja, främst i bemanningsbranschen. Det största bemanningsföretaget 

Adecco har varit i fokus hela våren och omskrivits i norska medier. Det har handlat 

om arbetsvillkor, lönesättning och arbetstider. De har ofta varit underbetalda jäm-

fört med fast anställda som har haft avtalsenlig lön. 

Programledaren: Har svenska ungdomar lägre lön? 

Bergsten: Ja, på den här fabriken var det så. De hade ca 20 procent lägre lön. De 

gick inte på "tarifflön" som är ett slags lägstalön som fack och arbetsgivare avtalat 

om. 

Programledaren: Hur är det i dag? 

Bergsten: Det har blivit ändring på det. Fabriken gick ut och erkände att de faktiskt 

hade betalat för dåligt. Nu säger de att alla vikarier från bemanningsbyråer ska ha 

den här tarifflönen. Adecco har sagt att det ska gälla generellt, för alla deras an-

ställda. Så vissa kan hamna betydligt högre. Det gäller serviceyrken, dagis och lager 

där svenska ungdomar jobbar. 

Programledaren: Och det har inte avtagit? 

Bergsten: Nej, inte på något sätt. Kanske fortsätter ökningen snarare. Jag läste ny-

ligen att nu inför sommaren räddas många jobb inom servicenäringen, främst i 

Oslo, av att svenskar kommer dit. Det är ju bättre att jobba i Oslo än att vara 

arbetslös i Sverige. Det kanske egentligen är förvånande att det inte är fler som gör 

det. 

Programledaren: Tack ska du ha, Henrik. UG är slut. Se oss nästa vecka 

[UG110611:54:13]. 
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Konstruktionen av Bergsten som expert är här skönjbar men inte dominerande. 

Han redovisar förvärvad kunskap inom området, gör bedömningar, uttrycker 

förvåning över existerande förhållanden och gör vissa förutsägelser. Sekvensen 

är emellertid i högre grad en redovisning av inslagets förmodade resultat än en 

serie auktoritativa förklaringar, bedömningar och värderande av andra åsikter. 

Den diskursiva huvudfåran är vikten av resultatet, av att inslaget har fått effekter. 

I intervjuerna i UG-sommarspecial finns något av de expertkonstruerande drag 

Ekström och Kroon Lundell identifierat i nyhetsprogram (Ekström och Kroon 

Lundell, 2011:a: 670), men tonvikten ligger mer på ett beskrivande av vad som 

hände under reportaget och vad som hände sedan än på konstruktionen av jour-

nalistens expertstatus. Mer än att framställa journalisten som expert konstruerar 

intervjun UG som ett program som får saker att hända och som följer upp sina 

åtaganden. 

Sammanfattning 

Den offentligt finansierade sektorn granskas i högre utsträckning än den mark-

nadsfinansierade och den ideellt finansierade. De områden som granskas i hög 

utsträckning är Vård och omsorg, Ordningsmakt och Handel och industri. I mindre ut-

sträckning granskas Media och Genusfrågor. 

Den till svars ställde är i hög utsträckning en politiker eller tjänsteman i offentlig 

sektor, i relativt hög utsträckning verksam inom näringslivet, men i låg utsträck-

ning en kultur- eller mediepersonlighet. Kvinnor ställs i lägre grad till svars än 

män, men kvinnliga politiker ställs svars i högre grad än kvinnor inom andra 

verksamhetsområden. Representanter för de partier som är i regeringsställning 

blir mycket oftare ställda till svars än de som är i opposition. Myndighetspersoner 

beslås oftast med inkompetens, medan näringslivets företrädare oftast ger prov 

på okänslighet. 

Dold kamera används i ungefär 10 procent av granskningarna. Den förekommer 

oftare i uppföljningar än i originalreportage och används i lika hög utsträckning 

av kvinnor som av män. 

Av de som intervjuas som experter/kommentatorer är 20 procent politiker och 

tjänstemän i offentlig sektor. Representanter för forskning och utbildning utgör 

19 procent. Representanter för media motsvarar 1 procent av alla som ställs till 

svars men 10 procent av de som agerar som experter/kommentatorer. Represen-

tanter för de rödgröna intervjuas genomgående som experter/kommentatorer 

oftare än representanter för alliansen.  
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I 34 procent av originalinslagen redovisades någon form av åtgärder eller löften 

om åtgärder på myndighetsnivå som ett resultat av en granskning. I uppföljning-

arna steg den siffran till 66 procent. 
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6. Missförhållanden definieras och dimensioneras 

I de inslag av Uppdrag granskning som tar formen av ett rättsnarrativ utgör miss-

tankar om någon form av normbrott gentemot någon med inflytande berättel-

sens utgångspunkt. I avhandlingens första kvalitativa analyskapitel analyseras re-

presentationen av det normbrott, eller den moraliska överträdelse som ligger till 

grund för de undersökta inslagens ansvarsutkrävande. Analysen inbegriper hur 

journalistiken i inslagen definierar överträdelserna och ger dem moralisk ladd-

ning. 

De teoretiska ingångar som analysen bygger på är de utvärderingselement (se 

metodkapitlet) som Labov benämner Intensifiers, Comparators, Correlatives och Ex-

plicatives (Labov, 1972: 378) och den uppsättning moraliska mått-

stockar, ”objectification of moral judgments” (Ettema och Glasser, 1998: 72), 

som Ettema och Glasser menar utgör grunden i den granskande journalistikens 

moralkonstruktion. 

I kapitlet analyseras de fem utvalda inslagen sekventiellt. Först görs en beskriv-

ning av handlingen i inslagen och sedan kommer analysen. I kommande kapitel 

görs analysen tematiskt och blandar således inslagen under varje tema.  

Ratande av elever – en flerdimensionell missgärning 

Programdatum: 130928 

Beskrivning av inslaget: 

Inslaget undersöker en misstanke om att friskolor bryter mot skollagen genom 

att sålla bort oönskade elever trots att de påstår motsatsen. 

I inledningen förklarar programledaren att vi ska få veta ”sanningen om frisko-

lorna som säger att de är öppna för alla elever” [UG130928:00.07]. I ett direkt 

påföljande filmkollage etableras narrativt vari denna sanning består. Samma skola 

och samma röst välkomnar den välartade eleven och förklarar att den stökige 

eleven måste ställa sig i kön, på plats 139. I samma kollage träder friskolornas 

riksförbunds ordförande fram i rollen som förnekare av att sållning försiggår i 
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någon betydande omfattning och vi får också veta att inslaget kommer att kom-

menteras på regeringsnivå i och med att utbildningsminister Jan Björklund kom-

mer att medverka. 

Det ges en kort historisk tillbakablick på friskolereformens införande och det 

poängteras att andan i reformen var att eleven skulle fritt kunna välja skola och 

att lagen tydligt säger att ingen skola kan vägra någon elev plats om det finns 

sådana lediga.  

Med hjälp av dold kamera, dolda inspelningar och falska identiteter ställer UG:s 

reportrar ett antal friskolor över hela landet inför valet att ta emot eller rata två 

fiktiva potentiella elever; en välartad och högpresterande flicka och en stökig och 

lågpresterande pojke. Ett antal skolor ratar pojken men accepterar flickan.  

I anslutning till testet, dock utan att utgöra en del av det, filmas ytterligare en 

rektor för en friskola, Greger von Sivers, med dold kamera av en reporter som 

utger sig för att söka jobb som musiklärare. Rektorn uttrycker under intervjun en 

rad åsikter som nedvärderar vissa typer av ungdomar samt ger tips på hur man 

kan undvika icke önskvärda elever.  

Ordföranden i Friskolornas riksförbund konfronteras med resultatet av UG:s 

granskning och tvingas att erkänna att det uppenbarligen finns skolor som sållar, 

men han framhärdar i att påstå att det inte är systematiskt eller utbrett. 

Efter reportaget konfronteras Greger von Sivers och en av rektorerna, Karin 

Möller-David, som diskriminerat den stökiga eleven. Ett antal av de skolor som 

accepterat flickan men ratat pojken ges också tillfälle att försvara sig via mejl och 

telefon. Inslaget avslutas med en intervju med dåvarande utbildningsministern 

Jan Björklund som uttrycker indignation över skolornas handlande och deras 

bortförklaringar, får ta emot kritik för den statliga myndighetens brist på effektiv 

övervakning av systemet och förordar att myndigheten anammar effektivare 

undersökningsmetoder, ”kanske till och med i stil med Uppdrag granskning” 

[UG130928:56.30], för att kontrollera lagens efterlevnad. 

I inslaget är skollagen den grundläggande norm mot vilken överträdelse sker. 

Men lagen är inte den enda måttstock som används i inslaget. Ettema och Glasser 

pekar i sin undersökning på att den ofta behöver kompletteras. 

The legal edge may be the sharpest edge among the journalist’s tools, but because 

so much that is wrong is nonetheless legal, the law cannnot be the only tool of 

moral craftwork (Ettema och Glasser, 1998: 74). 

Den moraliska fallhöjden ökas genom att flera representanter för de friskolor 

som sedan ratar vissa barn själva etablerar den måttstock de sedan överträder. I 

intervjuer förklarar de: 
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Vi följer precis det som Skolverket anger och det som Skolinspektionen anser att 

man ska följa [08.09]. 

Man måste ha någon form av demokratisk process i det här, så att man inte gör ett 

urval – för det får man inte göra [08.21]. 

Vi tar emot alla elever. Alla som vill får ju börja här, så länge vi har plats, så det 

gör vi ingen skillnad på [08.35]. 

Deras egna ord blir således en andra måttstock, enligt vilken de själva framstår 

som hycklare. I Ettema och Glassers intervjustudie framkom att den till svars 

ställdes egenuttryckta moralnormer utgjorde en speciellt potent måttstock 

(Ettema och Glasser, 1998: 75). 

En tredje måttstock som används för att bygga upp den moraliska laddningen är 

andan i 1992 års reform om det fria skolvalet. I inslaget visas ett klipp där dåva-

rande statsminister Carl Bildt vid införandet av reformen förklarar: ”De offent-

liga bidragen ska följa eleven. En av skolans uppgifter är att skapa respekt för 

demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande” [05.20]. 

Därmed konstrueras reformen som ett moralsystem med höga mål och syften, 

mot vilket diskrimineringen inte bara är ett lagbrott utan också en kontraproduk-

tiv handling. 

En fjärde objektifiering av moral är det Ettema och Glasser kallar borrowed codes 

(Ettema och Glasser, 1998: 75). Det innebär att en extern bedömare får tillfälle 

att avge ett omdöme. Inslaget lånar moral från flera källor. En akademisk expert, 

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, förklarar att syste-

met ”öppnar för allehanda tricksande med vem man vill ta in och plocka bort” 

[06:05]. Dåvarande utbildningsministern, Jan Björklund, ger också ett exempel 

på borrowed code när han menar att överträdelsen begicks mot bättre vetande och 

att de skyldigas bortförklaringar var ett uttryck för ovilja att stå för det man gjort 

[55.14]. 

Utöver de måttstockarna förekommer också en uppsättning narrativa element 

som ytterligare inverkar på den moraliska laddningen. 

Explicative utgör en i sammanhanget värdeladdad förklaring till ett visst handlande 

(Labov, 1972: 390). Termen kan användas för att identifiera en förmildrande om-

ständighet – men om förklaringen har en negativ värdeladdning ökar den en 

överträdelses moraliska tyngd. I inslaget låter reportern ekonomiska motiv få ett 

sådant förklaringsvärde. 

Reporter – voice over: Men det finns ett värde som branschen inte gärna pratar 

om. Det fria skolvalet görs möjligt med det som kallas skolpengen. Den varierar 

mellan olika kommuner, men innebär att alla elever är värda en viss summa pengar. 

Om en elev har socio-ekonomiskt tillägg eller omfattande behov av stöd, kan en 
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skola få extra pengar. Men för barn med bra eller dåliga betyg som är skötsamma 

eller stökiga så får skolan samma påse pengar för varje elev. Och för att garantera 

att skolor inte väljer bort barn som kostar mer finns ett tydligt regelverk [23.55]. 

Samtidigt med voice-overn visualiseras konstruktionen av motivet genom en 

filmsekvens där barn på en skolgård förses med inredigerade prislappar. Sekven-

sen konnoterar en motivbild där barn ses i ekonomiska termer, och de stökiga 

barnen blir då en ekonomisk variabel som orsakar vinstreducering och innebär 

en dålig affär för skolan. Överträdelsen konstrueras som motiverad av girighet. 

Den ges också en dubbelt negativ motivbild när ratandet av vissa elever presen-

teras som ett uttryck för en förkastlig människosyn. Den dimensionen av ankla-

gelsen framhävs av ett personifierat correlative. Labov definierar correlative som en 

sidohistoria med ett budskap som definierar, förstärker och utvecklar huvud-

historiens moralkonstruktion (Labov, 1972: 389). 

Den ratande friskolan får ett ansikte i form av rektor Greger von Sivers. Hans 

skola utgör inte en del i det test i vilket skolorna får välja mellan två elever. Men 

när han intervjuas med dold kamera knyts hans värdeladdade uttryck (neger, 

ruttna äpplen, fina elever som måste skyddas, cancersvulst, etc) [50.12] intertextu-

ellt till ratandet av elever och en förkastlig människosyn inkorporeras därigenom 

i motivbilden. I intervjun med honom pekar programledaren direkt på att just 

människosynen är en del av hans moralöverträdelse: ”Ja, men man undrar ju då 

hur synen på eleverna är, och människosynen” [52.28].  

Sekvensen där von Sivers inför dold kamera ger en provkarta på uttryck för den 

klandrade människosynen används också som repeterad intensifier (Labov, 1972: 

378). Filmsekvensen med dold kamera förekommer först som ett element i den 

löpande händelseutvecklingen i inslagets första hälft. Sedan repeteras den i sam-

band med den ansvarsutkrävande intervjun med von Sievers då han själv får se 

den och där den korsklipps med bilden av honom när han tittar på den.  

Upprepade frågor och påståenden från programledaren får von Sivers att upp-

repa sitt nekande till att ha sagt det vi som tittare vet att han har sagt. Han svär 

sig fri från anklagelserna fem gånger. För varje upprepad fråga intensifieras se-

kvensens laddning och för varje upprepat nekande nedgraderas von Sivers mo-

raliska karaktär. Om sekvensen bara innehållit en fråga eller ett påstående och ett 

nekande hade den inte fått samma intensifieringseffekt. Nu får överträdelsen yt-

terligare negativ laddning genom att kopplas till en person som inte bara perso-

nifierar en skev människosyn utan dessutom gör ett mycket omoraliskt intryck. 

Intensifikation kan också ske genom kvantifiering. I inslaget hänger bevisningen 

av överträdelsen på att den uppnår en viss omfattning. Att reportrarna belägger 

missförhållandet både i kvantitativ (50 skolor har testats; i 27 av fallen har den 
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välartade flickan fått plats, i hälften av dessa har den stökige pojken nekats plats) 

och geografisk omfattning (Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Halmstad) 

gör att det sker en dubbel intensifiering av överträdelsen (Labov, 1972: 379). 

I inslaget förstärks också det klandervärda hos de ratande skolorna genom att en 

representant för en av de skolor som accepterar både flickan och den stökige 

pojken fungerar som comparator (Labov, 1972: 381). Hon kommer till tals i en kort 

sekvens. Till skillnad från de som ratat pojken bekräftar hon att han fått plats och 

säger att de är ”jättevälkomna” och att ”det är alla barn värda” [18.08]. Både 

attityd och tonläge kontrasterar mot dem som diskriminerat och utgör en modell 

för hur den önskvärda reaktionen borde ha sett ut. Hon utgör en moralisk kontra-

punkt till representanterna för de övriga skolorna. Hon gör det som andra borde 

ha gjort – följer lagen, tar emot och välkomnar båda eleverna. På så sätt förstärker 

hon överträdelsens laddning genom att visa att det var möjligt att göra rätt. 

Ett ytterligare moraliskt korrelativ är reporterns redogörelse för hur även vissa 

av de skolor som inte gör åtskillnad på eleverna i testet vad antagning beträffar 

ändå bemöter dem olika attitydmässigt. En rad klipp följer på varandra där flick-

ans pappa bemöts glatt och vänligt, medan pojkens far får korta, lite snäsiga svar. 

Även om vissa friskolor inte direkt ratar besvärliga elever skapas en förståelse av 

att de ändå behandlar dem ovälkomnande. Den snäsiga attityden kopplas till rat-

andet. Både de som ratar och de som snäser visar prov på samma mentalitet. 

Reportern ställer den retoriska frågan: ”Friskolorna säger att alla barn är lika väl-

komna. Så varför stöter de då bort pojkar som Alejandro?” [26.33]. Sekvensen 

lägger till en ”det ser illa ut, men det är värre än så”-aspekt till den moral man 

beslår friskolorna med (Labov, 1972: 387). 

I Labovs definition av comparator ingår också skapandet av en jämförelsepunkt 

med något som ”kunde ha varit”. Den förfördelade pojkens far söker skolan för 

att ge pojken chansen att få en nystart. ”Han har haft det tufft, kom i fel sällskap 

och fick dåliga betyg. Nu vill han få en ny chans, på en ny skola” [07.52]. Skolvalet 

knyts till en förhoppning att bryta destruktiva mönster och förbättra sitt liv. Eko-

nomiskt utsatta grupper saknar ofta handlingsutrymme för att förändra destruk-

tiva mönster. Litzén förklarar att ”möjligheten att komma ur en situation av upp-

repad utsatthet påverkas av begränsade ekonomiska resurser” (Litzén, 2004: 83). 

Inslaget pekar på att det fria skolvalet var tänkt att utgöra ett instrument för att 

underlätta en sådan förändring för just dessa grupper. Förutom att diskriminera 

pojken utsätter friskolorna honom för ”social viktimisering” (Litzén, 2004: 80), 

vilket innebär att han på grund av social marginalisering på ett område döms till 

ytterligare social marginalisering på ett annat område. Just den dimensionen ac-

centueras dessutom av berättaren: ”Han [pappan till den diskriminerade pojken] 
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gör det som det fria skolvalet är till för. Han söker en bättre framtid för sin son, 

Alejandro, som hamnat i fel sällskap och fått dåliga betyg” [14.47]. Den ”bättre 

framtiden” fungerar i berättelsen som en kontrapunkt till det ”sämre nuet” som 

permanentas genom överträdelsen. 

Med bilder – både stillbilder och rörliga bilder ges de diskriminerade pojkarna, 

Alejandro och Jocke både en visuell och känslomässig identitet. Deras ansiktsut-

tryck visualiserar den diskriminering de utsätts för. De skrattar eller ler inte, tittar 

in i kameran med sorgsna ögon. I en scen sitter Alejandro ensam på en bänk med 

huvudet hängande och i en annan sitter han på en trappa, ensam med huvudet i 

händerna och har en uppgiven min [25.00]. I narrativet ges de en bakgrund och 

karaktär. Alejandro är barn till en invandrad far och Jocke är skilsmässobarn. 

Bägge är stökiga och har svårigheter i skolan. Karaktärsbeskrivningen av offren 

är instrumentell i att uppgradera diskrimineringens tyngd.  

Musiken spelar också en roll i konstruktionen av vad ratandet innebär. Den me-

lodislinga som inramar inslaget och som fungerar som övergång mellan reporta-

get och det efterföljande ställandet till svars är ett arrangemang på ”Turistens 

klagan” av Cornelis Vreeswijk. Originalversionen innehåller glada skrattande 

barnröster i bakgrunden och orden: 

när inga ungar längre finns är allting slut. 

vad är det då för mening om man står ut? 

visst har det blivit kaos i tidens lopp, 

men så länge det finns ungar så finns det hopp 

 (Let's Sing It, 1980). 

Inslagets version är dock en slags antites till originalet. Den går långsamt i moll 

med släpiga toner och präglas av tungsinne. De glada barnen i originalet är inte 

närvarande. Musiken blir en del av anklagelseakten. De barn som skulle kunnat 

vara glada och som skulle kunna ha givits ett hopp i det fria skolvalets inklude-

rande anda, är istället missmodiga på grund av friskolornas exkluderande age-

rande. Medan barnen och de glada barnskratten i Cornelis version symboliserar 

livsglädje och framtidshopp symboliserar musikens inramning av inslagets barn 

att det framtidshoppet tagits ifrån dem. 

Genom berättelsens utvärderingsstrategier och moralobjektifiering konstrueras 

ett brett spektrum av moralisk avvikelse. De rektorer och andra friskolerepresen-

tanter som avslöjas beslås med lagbrott, hyckleri, diskriminering, upprörande 

människosyn och girighet. Dessutom påvisas brister som uppmuntrar till lagbrott 

i själva friskolesystemet. Regeringen och skolinspektionen beslås med bristande 

kontroll och effektivitet. Den samlade anklagelseakten inbegriper således både 

systemfel, handlingar, attityder och underlåtenhet. 
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Glorian på sned – Pär Johanssons karaktärsskuld 

Inslag 2: Porträttet – Pär Johansson 

Programdatum: 111012 

Beskrivning av inslaget: 

Pär Johansson, grundaren av Glada Hudikteatern, har fått en rad utmärkelser och 

blivit hyllad för sitt arbete till förmån för funktionshindrades likaberättigande. 

Inslagets syfte är att visa hur han utnyttjar sina framgångar för att tjäna pengar 

för egen del och att han blivit mer och mer fokuserad på den egna lukrativa fö-

reläsningsverksamheten och mindre och mindre intresserad av de funktionshind-

rade och deras villkor. Samtidigt anklagas Hudiksvalls kommun för att utan kon-

troll särbehandla honom genom att låta honom uppbära heltidslön och ge ho-

nom full kontroll över Glada Hudikteaterns ekonomi, sina egna utlägg inbe-

gripna, trots att han större delen av tiden ägnar sig åt sin egen verksamhet som 

de karaktäriserar som bisyssla. SVT:s dåvarande chef, Eva Hamilton, anklagas 

också för att ha försökt påverka granskningen till Johanssons fördel. 

En tidig kollega till Pär Johansson beskriver hur teatern gick från glad amatörism 

till en högre grad av professionalism och att flera av de funktionshindrade som 

varit med från början då ersattes. Johansson beskylls i inslaget för ekonomiska 

oegentligheter i samband med fakturering, för att hålla nere de funktionshindra-

des ersättning och att spara pengar på att låta dem arbeta och resa under jobbiga 

förhållanden. Samtidigt frotterar han sig själv med näringslivets toppar, tar emot 

lovord i media för sina insatser för allas lika värde samt använder teaterns pengar 

för att hyra ett flott kontor till sig själv på Skeppsholmen i Stockholm. 

Under inslagets gång anlitar Hudiksvalls kommun en kommunikationskonsult 

för att hantera UG och försöker påverka föräldrar och anhöriga till de funktions-

hindrade att inte medverka i programmet. Flera av dem blir rädda och vill förbli 

anonyma. Ett möte mellan kommunen, Pär Johansson och de anhöriga spelas in 

med dold mikrofon. 

Pär Johansson säger sig vara stolt över sina ekonomiska framgångar, ursäktar sig 

för att han begått misstag i bokföringen och försöker ge alternativ förklaringar 

till de fakta i inslaget som synbarligen pekar på hans ointresse för de funktions-

hindrade, deras välbefinnande och ekonomi. 

Inslagets huvudkritik konstrueras i inledningen dels genom en kontrast mellan 

två klipp; ett då Johansson föreläser om likabehandling och ett påföljande där 

programledaren säger till honom: 
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Det hade varit bra om vi kunde sätta oss ner med dig i lugn och ro och tala om det 

här du säger som inte stämmer. För jag menar, det här du säger om att behandla 

människor lika … [0.18]. 

Dels efter vinjetten då programledaren säger: ”Många har, i likhet med mig själv, 

blivit starkt berörda och imponerade av Pär Johanssons gärning, men porträttet 

ni nu kommer att få se ställer frågan om han verkligen behandlar de utvecklings-

störda som likar” [0.25]. Frågan och klippen gör gällande att vi blivit förda bakom 

ljuset, den firade förespråkaren för likaberättigande och likabehandling likabe-

handlar inte själv. Anklagelseakten blir speciellt laddad och motiveras i hög grad 

av Johanssons höga moraliska fallhöjd. 

I inslaget ställs underförstått frågan om Johansson ens någonsin varit verkligt 

intresserad av de funktionshindrade som något annat än ett medel. I en intervju 

beskriver Johansson sina ungdomsdrömmar.  Drömmarna gick inte ut på att för-

bättra villkoren för funktionshindrade i samhället, utan istället på att tjäna miljo-

ner som firat fotbollsproffs. Uttalandet får en orsaksverkan och utgör en grund 

för det därpå direkt följande påståendet om motivet till att starta Glada Hudikte-

atern.  

Reportern – Voice Over27: Pär började sin bana i arbetslivet som assistent. I en 

dagverksamhet för utvecklingsstörda fanns han vid deras sida och högg ved. Men 

vantrivseln på vedbacken drev Pär till att göra något han drömt om, att få stå i 

rampljuset, och så föds Glada Hudikteatern [07.08].  

Den menings som skapar är att teaterns inte föds ur ett intresse för allas lika värde 

och de utvecklingsstördas behov, utan snarare ur Pärs ambition att ”stå i ramp-

ljuset”. Att teatern ändå från början bidrar till de utvecklingsstördas utveckling 

framställs som ett resultat, dels av medgrundaren Olle Hillströms inflytande, och 

dels av att de funktionshindrades och Johanssons intressen initialt sammanfaller. 

Emellertid inträffar en vändpunkt 2007 då den lilla kommunala teatern i linje med 

Pär Johanssons ”större ambitioner” [08.55] förvandlas till big business. Föreställ-

ningen Elvis sätts upp och gör succé på Cirkus i Stockholm. 

Reportern – Voice Over: Det är här som den lilla kommunala omsorgsverksam-

heten förvandlas till något helt annat. Nu är det på allvar [filmsekvensen visar två 

limousiner]. De lekfulla övningarna blir istället fokuserade repetitioner. Amatör-

musiker från Hudiksvall ratas och ersätts med proffs från Stockholm [10.03].  

Narrativt konstrueras där en vändpunkt som innebär att verksamheten övergår 

från att främja de funktionshindrades intressen till att främja Pär Johanssons am-

bitioner.  

                                                      
27 Med voice-over menas när rösten som kommenterar inte tillhör någon av aktörerna framför kameran. 



 136 

Även inslaget om Pär Johansson har en klart definierad person som fungerar som 

comparator (Labov, 1972: 381) i form av den tidiga kollegan Olle Hillström. Hill-

ström framställs som den idealistiske medgrundaren som klev av med integriteten 

intakt. Perspektivet förstärks av att Hillström vittnar om hur han drabbades av 

moraliska betänkligheter och då avbröt samarbetet. Han konstrueras som någon 

som verkligen har det genuina intresse för de utvecklingsstörda som Pär Johans-

son verkar ha i offentligheten, men vars autenticitet inslaget ifrågasätter. Men 

medan ”Pär Johansson lyfts fram i media, närmast som en ikon [filmsekvens som 

visar hur Johansson kramas om av Fredrik Skavlan], som ensam skapare av Glada 

Hudikteatern” [11.58], skapar ett aktiebolag och tjänar miljoner på föreläsningar 

om framgångssagan, försvinner Hillström in i glömskan. I inslaget omförhandlas 

således både Johanssons motiv och roll i utvecklingen av teatern. Narrativt för-

vandlas grundandet av teatern från ett uttryck för idealism till ett medel för själv-

hävdande. Det uteblivna erkännandet av Hillströms roll blir också ett element i 

berättelsen om den ambitiöse karriärmänniskan som utnyttjar andra och som 

själv tar åt sig en ära som inte tillkommer honom28. 

Bevis på Johanssons skuld konstrueras genom en rad beskrivningar av händelser 

som både knyts till varandra och knyter honom till anklagelsepunkterna. De 

funktionshindrade tvingas till tidig uppstigning och tröttande bussresor för att 

spara kommunens pengar, medan Johansson själv tar flyget tillsammans med 

kommunpampar på bekväma avgångstider. Detta trots att anhöriga vittnar om 

att ”pressen på de anhöriga ökat i takt med framgången och vissa har blivit sämre 

i sina sjukdomar” [29.25]. Johansson prioriterar sina föreläsningsuppdrag och 

kommer ofta till spelplatser strax innan föreställningens början. Han syns inte 

ens i Hudiksvall speciellt ofta längre. 

Reportern – Voice over: Men i Hudiksvall ser man inte så mycket av Pär Johansson 

numera. Någon daglig eller ens regelbunden verksamhet har inte teatern, inte ens 

en egen teaterlokal. Den enda lokal som teatern, det vill säga kommunen, hyr finns 

i Stockholm, på den vackra och exklusiva Skeppsholmen. Här på Benny Anders-

sons kontor och produktionsbolag hyr omsorgsförvaltningen ett kontorsrum åt 

Pär Johansson långt ifrån den kommunala och säkert tråkigare byråkratin i Hu-

diksvall [22.33]. 

Ett återkommande tema är Johanssons kontakter med sina rika och inflytelserika 

vänner bland toppar inom politik och näringsliv. Hans kontakt med näringslivet 

framstår som en orsak till att han har övergivit omsorgen om och vänskapsrelat-

ionen med de funktionshindrade. Ett framträdande under Stora Annonsörsdagen 

                                                      
28 En av Propps funktioner kallas Reconnaissance och innebär att skurken med hjälp av illistiga knep lyckas få 
en ära och upphöjelse som hen inte förtjänar. En annan benäms False Claims och innebär att en falsk hjälte 
påstår sig vara någon hen inte är eller menar sig ha rätt till något hen inte har rätt till (Czarniawska, 2011: 77, 
78; Propp, 1928/1968). 
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2011 kommenteras av reportern: ”I de här salongerna är han nu en auktoritet. 

Man imponeras av hur Pär Johansson lyckats bygga upp, inte Glada Hudiktea-

tern, utan varumärket (min kursivering) Glada Hudikteatern”[6.21]. 

I inslaget framställs också en rad omständigheter i samband med en USA-resa 

2010 som en provkarta på indicier på Johanssons överdrivna pengaintresse, be-

dräglighet och egenfrämjande. Med benägen hjälp av ett filmteam från SVT, som 

fått resa och uppehälle betalt av Glada Hudikteatern, framställer Johansson det 

som att de funktionshindrades musical Elvis går på Broadway för fulla hus. I 

själva verket rör det sig om en hyrd teater i Brooklyn och utdelade gratisbiljetter 

som bekostats av Hudiksvalls kommun. Resan har organiserats till ett överpris, 

inte av kommunens resebyrå, utan istället av en vän till Johansson. Hela kalaset 

kostar kommunen över 4 miljoner kronor. En kostnad som i inslaget framstår 

som ett i stället för – i förhållande till de funktionshindrades undermåliga ersätt-

ningar. När budgeten övertrasseras löser Johansson det hela genom att kräva att 

de funktionshindrades ledsagare i efterhand betalar tillbaka den lön de uppburit 

under resan under förespegling att återbetalningen sker frivilligt. 

Hudiksvalls kommun står i inslaget som medanklagad. Johanssons miljoninbring-

ande föreläsningsverksamhet definieras med kommunens goda minne som bi-

syssla och hindrar honom inte från att uppbära full lön. Han har dragit in 15 

miljoner kronor på tre år, men hans chef ser inga problem med det. Dessutom 

har han oinskränkt kontroll över teaterns ekonomi. Bland annat godkänner han 

sina egna fakturor och har låtit kommunen betala resor han företagit för det pri-

vata bolagets räkning och till och med parkeringsböter i samband med dessa. 

Resorna har han dessutom fakturerat arrangören. När UG påpekar dubbelfaktu-

reringen händer inget utom att han får betala tillbaka. Och trots att teatern till 

största delen sköts av inhyrda konsulter menar kommunen att Johansson fullgör 

sina åtaganden. 

Ett korrelativ till anklagelserna mot kommunen blir försöken att mörka sanningar 

och att hindra rättvisans gång, i form av UG:s granskning. Kommunen hemlig-

stämplar sponsoravtal och tar in experter på strategisk mediehantering för att 

hantera och bemöta UG när man får information om den pågående gransk-

ningen. Notan på över 80 000 får skattebetalarna ta hand om. Dessutom anord-

nas ett möte med anhöriga och gode män i syfte att ”berätta om hur Uppdrag 

granskning jobbar” [26.10]. UG:s reporter hindras från att delta i mötet, men en 

av deltagarna, som upplever att kommunen försöker tysta de anhöriga, utrustas 

med en dold mikrofon. Mötet uppmanar till att hålla kritiken intern och förutsät-

ter att alla utåt ska framhålla hur bra verksamheten är. 
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Reportern indikerar motivet bakom att man tar till de här metoderna: ”Teatern 

har ju blivit kommunens största marknadsförare” [25.17]. Beroendeställningen 

till kommunen och till Pär Johansson gör att ingen av reporterns källor efter mö-

tet törs framträda med namn. Men anonymt vidhåller man sin kritik av att de 

utvecklingsstörda inte längre är i centrum utan att teatern istället blivit ett led i 

marknadsföringen av Pär Johansson. Sekvensen skapar bilden av hur Pär Johans-

son och Hudiksvalls kommun använder en makt- och beroendeställning för att 

tysta opposition och kritik.  

Inslaget ställer också Johanssons stora inkomster och de 11 miljoner kronor 

kommunen betalat till olika produktionsbolag och marknadsföringskonsulter i 

kontrast till den oanständigt låga ersättningen till de funktionshindrade, en ersätt-

ning som Pär Johansson är ansvarig för och som kommunen godkänt. Johansson 

och kommunen försvarar ersättningen med uppgifter om att den är enligt Tea-

terförbundets avtal, att den förhandlats fram och att den om den vore större 

skulle sänka de funktionshindrades pension. 

Reportern – Voice Over: Och bilden som skapats kring teatern är att alla är glada 

och nöjda, men ingen tycks ha ställt sig frågan: Hur mycket blir det över till de 

utvecklingsstörda? Miljonerna rullar in, in i olika produktionsbolag, konsultfirmor 

och i Pärs eget bolag, medan de funktionshindrade, som har huvudrollerna, knappt 

får ekonomin att gå ihop [18.13]. 

Reportern förklarar att inga förhandlingar om löner förts och att man på Teater-

förbundet aldrig haft någon kontakt. Hon intervjuar också två experter som mot-

säger Johanssons och kommunens uppgifter. En jurist från Teaterförbundet de-

finierar de funktionshindrades ersättning som inte alls enligt deras riktlinjer, utan 

istället chockerande låg. De får 920 kronor per föreställning, en tredjedel av vad 

de andra skådespelarna får, medan Pär Johansson får 8500 kronor.  

Ja, det är ju åt skogen. Det får inte förekomma. Det är inte acceptabelt. Man ut-

nyttjar ju de här människorna, så är det. Faktum är i alla fall att det är den här 

gruppen som drar publiken, det är ju hela affärsidén att det är de här människorna 

som är med och spelar. De borde ha rimliga löner, det är helt klart, det är ju de 

som är föreställningen [18.39]. 

En expert från Försäkringskassan vittnar om att Johansson och Hudiksvalls kom-

mun far med osanning, eller i den välvilliga tolkningen missförstått, när de hävdar 

att de funktionshindrades pensioner skulle bli lidande av en höjning av deras er-

sättning.  

Efter reportagets avannonsering väntar narrativets upplösning, ställandet till 

svars av de ansvariga. Programledaren, Janne Josefsson, konfronterar Johansson 

själv, Hudiksvalls kommun, representerad av kommunchefen Bengt Friberg och 



 139 

även Eva Hamilton, SVT:s dåvarande vd, som anklagas för att i ett mejl till re-

portern ha försökt påverka granskningen.  

Johansson själv överraskas av programledaren Janne Josefsson efter ett framträ-

dande vid ett näringslivsevent. När Johansson i intervjun säger ”det är ju mark-

nadsekonomi, och om folk vill höra mig så är det ju så” [49.31], skapar friktionen 

mellan solidaritetsideal och marknadsekonomi en fördjupning av anklagelserna 

mot Johansson och kommunen.  

I en marknadsekonomi kan de funktionshindrade inte göra anspråk på Pär Jo-

hanssons tid och ansträngningar eftersom de inte kan bjuda över dem som har 

resurser att betala. Betydelsen blir att det inte är solidaritet som reglerar hans 

insats till förmån för dem utan marknaden, inte samhörighet utan vinstintresse. 

Här skapar inslaget också en fördjupad motivbild i fråga om Johansson och kom-

munens relation som partners in crime. Eftersom det är kopplingen till de funkt-

ionshindrade som gör Pär Johansson marknadsekonomiskt värdefull är han 

tvungen att upprätthålla ett åtminstone pseudo-solidariskt förhållande till dem 

för att inte kompromettera detta värde. Här fungerar Hudiksvalls kommun in-

stitutionellt legitimerande. Johansson ”får” ha kvar sin anställning (kopplingen 

till de funktionshindrade), samtidigt som han ”tillåts” att fokusera på sin inkomst-

bringande föredragsverksamhet. I Johanssons försvar av arrangemanget vill han 

göra gällande att det går att förena marknad och solidaritet – medan inslaget an-

klagar honom för att i själva verket använda solidariteten som ett marknadsin-

strument. Hudiksvalls kommun agerar också på vissa plan i en marknadsekonomi 

där Pär Johanssons namn är en viktig värdeskapande faktor, kanske i ännu högre 

grad än hans faktiska arbetsinsats. Här får kommunens särbehandling av Johans-

son en utvidgad motivbild. Arrangemanget gynnar båda parter, men intervjun 

och inslaget pekar ut de funktionshindrade som förlorare. Hans engagemang i 

deras aktiviteter har med kommunens goda minne minskats för att han ska kunna 

ges möjligheter att kapitalisera sitt marknadsvärde. I skärningspunkten mellan 

solidaritet och marknad placerar inslaget Johansson och kommunen på mark-

nadens sida trots att verksamheten från början bygger på ett omsorgs- och soli-

daritetsideal. 

Intervjun med Hamilton, dåvarande vd för SVT, placerar henne på de anklagades 

bänk tillsammans med Johansson och Hudiksvalls kommun. Hon har på uppma-

ning av Johansson skrivit ett mejl till reportern under granskningens gång och 

uppmanat henne att informera Johansson om syftet. Misstankarna framstår i 

sammanhanget som maktmissbruk, vänskapskorruption och förhindrande av 

rättvisans gång.  
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Inslagets konsekventa skuldperspektiv styr meningsskapandet även i sekvenser 

som med en annan narrativ inramning skulle kunnat främja en positiv bild av 

Johansson. När framgångarna med Glada Hudikteatern beskrivs fungerar be-

skrivningen antingen som ett bevis på hur medierna har duperats till att tro på 

Johanssons tillrättalagda bild, eller också som en konfirmation av hur driven och 

elitistisk verksamheten blivit. Perspektivet gör dessutom att hans patosfyllda fö-

reläsningar om likabehandling i sammanhanget framstår mer som ett kalkylerat 

instrumentellt främjande av hans egen karriär än ett uttryck för autentiskt intresse 

för funktionshindrades rättigheter. Hans välfunna formuleringar får en anstryk-

ning av näringslivsklyschor eller slogans mer än från hjärtat kommande uttryck 

för en övertygelse. Scener med funktionshindrade som i rampljuset tar emot 

publikens hyllningar framstår, narrativt inramade av uppgifter om minimala er-

sättningar, tröttande bussresor, försämrad hälsa och exploatering, som en polerad 

fasad vars baksida präglas av ett utnyttjande av svaga för vinnings skull. Uppre-

pade beskrivningar av hur de funktionshindrade har utvecklats, fått självförtro-

ende och en massa intressanta upplevelser blir i inslaget inte ett kvitto på att Jo-

hansson lyckats, utan snarare en skamlös ursäkt som Johansson och kommunen 

använder sig av för att kunna undanhålla dem den ekonomiska ersättning och det 

erkännande de förtjänar. 

Den vedertagna berättelsen om hur Pär Johansson lyft fram de utvecklingsstörda 

i rampljuset, gett dem möjligheter att agera stjärnor i Glada Hudikteaterns pro-

duktioner, bli glada och tillfredsställda, känna mening och självförtroende för-

vandlas till en motberättelse genom att de narrativa elementen ges en ny betydelse 

och stökar om i rollfördelningen. I den offentliga berättelsen spelar de funktions-

hindrade rollen av den fångna prinsessan som befrias från osynlighetens och ut-

anförskapets bojor av den osjälviske hjälten Johansson som sedan av sina poli-

tiska och ekonomiska välgörare rättmätigt upphöjs till nationalhjälte och förlänas 

rikedom och status. I inslagets narrativ är han istället den självhävdande falske 

hjälten, som under falska förespeglingar når framgång och erkännande på be-

kostnad av de funktionshindrade som är de rättmätiga föremålen för äran, peng-

arna och berömmelsen. Konstruktionen av det hedervärda projektet ger gransk-

ningen en extra moralisk tvist. De funktionshindrade är involverade i ett synbar-

ligen hedervärt projekt som emellertid visar sig vara ett projekt för personlig upp-

höjelse och ekonomisk vinning för Pär Johansson. De funktionshindrade 

konstrueras därigenom som både lurade och utnyttjade genom falska förespeg-

lingar och drivna för hårt. 
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Leksands kommun – när hockeyintresse blir maktmissbruk 

Inslag 3: Kommungranskarna - Leksand 

Programdatum: 130305 

Beskrivning av inslaget: 

Inslaget ställer frågan: Hur långt kan en kommun gå för att gynna sitt hockeylag? 

Leksands kommun ställs till svars för att med både omoraliska och olagliga medel 

bidra till hockeyklubbens ekonomi. Kommunen säljer billigt och köper dyrt till 

förmån för klubben. Man har i princip skänkt en ishall till klubben. Hockeyklub-

ben prioriteras framför skola och vård. På samma kommunfullmäktigemöte kun-

gör kommunen dels att man lägger ner en skola i Insjön för att spara 2 miljoner, 

dels annonserar man att Leksands IF:s fastighetsbolag ska sponsras med 2,5 mil-

joner per år. 

Kommunen engagerar sig också i komplicerade ekonomiska upplägg för att 

gynna hockeyklubben. Ett exempel är när kommunen säljer en trottoarstump i 

tillsammans med en campinganläggning för att klubben ska kunna undvika statlig 

stämpelskatt. Upphandlingen är också kontroversiell. Oppositionspolitiker anser 

att Leksands IF (LIF) otillbörligt favoriserats. Aktier som kommunen köpt av 

LIF för 39 miljoner säljer man tillbaka för 9 500 kronor. LIF bryter avtal – kom-

munen låter det bero. Kommunen pantsätter också kommunal egendom; något 

som är ett brott mot kommunallagen. Kommunfullmäktiges ordförande är med-

lem i klubben. Kommunens invånare är delade. Vissa tycker att man ska satsa allt 

på ishockeyklubben – andra tycker att kommunen gått över styr på det området. 

Leksands IF går från en ekonomisk kris till en annan – kommunen köper ut 

klubben med jämna mellanrum. Kommuninvånarna hålls i okunskap om kom-

munala beslut till klubbens förmån. Skolkök läggs ner därför att man inte har en 

miljon till renovering – samtidigt som miljoner går till att hålla LIF under ar-

marna. Ingen politiker säger nej till LIF. Två tidigare ordföranden i kommunfull-

mäktige har varit ordförande i LIF. Politiker som har affärer med LIF pläderar i 

kommunfullmäktig för bidrag till, samtidigt som de har fordringar på klubben. 

Andra är aktieägare i klubben. 

Inslaget är berättelsen om hur de ansvariga inom Leksands kommun har ljugit, 

brutit mot kommunallagen, skattefifflat, mörkat uppgifter, ägnat sig åt otillbörligt 

gynnande, jäv och moraliskt högst tveksamma affärer. Men det är inte de hand-

lingarna i sig som utgör granskningens utgångspunkt. De konstrueras istället som 

yttringar av ett djupare liggande moraliskt problem, ett till besatthet gränsande 

intresse av att främja ortens ishockeyklubb och att hålla den vid liv.  
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Det är alltså berättelsens motivbild som utgör det narrativa navet. Därför blir de 

konkreta överträdelser som avslöjas i inslaget element i berättelsen om den omo-

raliska omfattningen av och formerna för stödet till hockeylaget.  

I inslaget utgör en allmänföreställning om politikers ansvar gentemot kommu-

ninvånarna en betydande moralisk måttstock. Det omdöme som förväntas styra 

politiska handlingar och beslut på ett ansvarsfullt sätt och säkerställa att kommu-

nens resurser används på ett sätt som gynnar medborgarnas välbefinnande besk-

rivs i inslaget som satt ur spel av en besatthet av ishockeyklubbens väl och ve. 

Ettema och Glasser menar att även om allmänföreställningar oftast kompletteras 

av andra typer av normer i granskande journalistik så är de så viktiga att ”an 

appeal to any other standard alone may not be sufficient to summon public in-

dignation” (Ettema och Glasser, 1998: 72). 

Också i det här inslaget utgör Labovs definition av comparator, skapandet av en 

jämförelsepunkt med något som ”kunde ha varit”, som ett narrativt element. Som 

jämförelsepunkt framhålls det man borde ha gjort; sett till att skolor och försko-

lor fungerat. Det ställs i kontrast till det man gjort istället; skyfflat in pengar i 

ishockeyklubben. 

Kommunledningen har också brutit sitt förtroende genom det hysch-hysch som 

omgärdar alla turer i stödet till hockeyklubben. Reporterns avslöjanden om mör-

kanden, kommuninvånare som hålls ovetande och det ironiska letandet efter en 

gatstump som sålts av kommunen till Leksands IF för en krona konstruerar en 

kommunledning som konspirerar mot medborgarna till förmån för hockeyklub-

ben. Deras ansträngningar att hålla medborgarna ovetande om de omfattande 

manövrerna för att hålla liv i hockeyn blir i narrativet ett correlative, en till överträ-

delserna relaterad sidoutveckling som gör överträdelserna ännu mer klandervärda 

genom att de lägger till en ”det är värre än så”-effekt (Labov, 1972: 387). 

Ett ytterligare correlative är de komplicerade turer som beskrivs i inslaget. De avan-

cerade upplägg som reportern försöker få oss att förstå och de svindlande affärer 

kommunen gör till förmån för klubben skapar i narrativet en betydelse av försla-

genhet. Som berättelseelement pekar turerna på att det som kommunledningen 

ägnar sig åt inte är spontana och oövertänkta beslut. Det som konstrueras är ett 

slugt beräknande svek mot kommuninvånarna.  

I reportaget används intervjuade kommunmedborgare för att avge moraliska om-

dömen. Reportern kopplar en nedläggning av en högstadieskola för att spara 2 

miljoner kronor till ett årligt bidrag på 2,5 miljoner kronor till Leksands IF. ”Man 

hade alltså inte två miljoner till en skola, men på samma fullmäktigemöte beslu-

tades att i princip skänka 2,5 miljoner om året, i tio år framöver, till Leksands IF:s 
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fastighetsbolag, som är i akut penningnöd”[05.59]. Reportern konstaterar alltså 

ett samband, men det är bygdens röster som gör sambandet till ett direkt orsaks-

förhållande och samtidigt avger ett explicit moraliskt omdöme. 

Visst är det lite kul att det ibland går lite pengar till hockeyn, men det är verkligen 

inte bra, för man tar pengarna från skolan, för det är ju grymt dåligt, för man ska 

ju tjäna pengarna från att de säljer biljetter och sådant [UG130305:06.36].  

Att lägga ner en skola för att en ishockeyförening behöver pengar, det är ju helt 

sjukt [UG130305:33.45].  

Reportern skapar ramarna, tillhandahåller informationen och förlöser omdömet. 

Men det är bygdens röst, den drabbade som genomskådat den bedrägliga inform-

ationen och som har all rätt att vara moraliskt indignerad, som avger omdömet.  

De anklagade är kommunledningen som enhet, både politiker och tjänstemän. 

Under inslagets gång utkristalliseras dessutom två individer som framstår som 

huvudanklagade; kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Men sam-

tidigt identifieras en vidare korrupt maktkonstellation bestående av kommunled-

ning och hockeyklubb som håller samhället i ett fast grepp. Det finns ett element 

av myten om lokalsamhällets korruptionsalstrande slutenhet i inslagets narrativ. 

Leksand framställs i den här saken som ett samhälle där makten och hockeyklub-

ben är tätt sammanflätade i ett nätverk av vänskapskorruption och maktmiss-

bruk, såväl intressemässigt som ekonomiskt.  

Reportern – voice over: När vi går igenom kommunens affärer med LIF blir det 

massiva stödet och sammanblandningen med föreningen uppenbar. Exempelvis 

har två tidigare kommunalråd efter avslutad politikerkarriär blivit ordförande i LIF. 

Och idag hittar vi ingen av de styrande, vare sig i fullmäktige eller i kommunsty-

relsen som säger nej till LIF. Under åren har det funnits en och annan opposit-

ionspolitiker som stretat emot, men över lag blir det ja, oavsett hur mycket pengar 

det handlar om. Och många politiker i den styrande alliansen har anknytningar till 

klubben. Vi hittar flera medlemmar, men också en sponsor och företagsägare som 

har affärer med LIF [47.34]. 

Påvisandet av den sammanflätningen av kommunledning och hockeyklubb gör 

att anklagelseakten byggs på med ett ansvar för att det förhållandet är rådande 

och för att samhället utvecklats i den riktningen. 

Den goda viljan – att göra ont med gott uppsåt 

Inslag 4: Den goda viljan 

Programdatum: 130514 

Kort beskrivning av inslaget 
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Inslaget ger tre exempel på hur journalister, i sin förmodade iver att försvara 

människors lika värde och stå upp för det mångkulturella samhället, har gjort sig 

skyldiga till förenklingar, bristande kontroll av faktauppgifter och obefogade 

svartmålningar i samband med publiceringar rörande invandring och integration.  

Första exemplet är Aftonbladets Martin Aagård som anklagade den före detta 

reportern Per Brinkemo för att gå Sverigedemokraternas ärenden och pekade ut 

honom som främlingsfientlig. Upprinnelsen var att Brinkemo kritiserat en artikel 

av Aagård i vilken denne tolkade SCB:s uppgifter om att 85 procent av somali-

erna har eftergymnasial utbildning som en vederläggning av SD:s påstående att 

somalier i hög grad är analfabeter. Brinkemo, som arbetar ideellt med att hjälpa 

somalier att integreras i svenska samhället, pekade på att siffran nog var korrekt, 

men att den utbildning som avses ofta är av så låg kvalité att den säger väldigt lite 

om den faktiska utbildningsnivån. Dessutom skrev han ett inlägg på Avpixlat, i 

syfte att vederlägga påhopp han utsatts för. Aagård identifierar i artikeln Brin-

kemo som någon som skriver att han älskar ”fosterlandet” på Avpixlat. Brinkemo 

tog mycket illa vid sig av att bli förknippad med Avpixlats ideologiska framtoning 

och bli framställd som främlingsfientlig. 

Det andra exemplet är Stefan Gunnarson, pianist som tidigare medverkat i SVT:s 

Så ska det låta, som blev uppringd av en reporter på Norrbottenskuriren och tillfrå-

gad om han ville vara besvara en enkät som ett led i anti-rasistkampanjen Ett 

Norrbotten för alla. Efter att ha funderat tackade Gunnarsson nej med moti-

veringen att han tyckte att enkäten var för snävt formulerad och reducerade den 

komplexa frågan till ett ja eller nej. Hans avböjande togs ändå med i tidningen 

och det framställdes som om han var emot idén om ett Norrbotten för alla och 

därmed framstod han i Norrbottenskuriren som främlingsfientlig. 

Det tredje exemplet, som får mest utrymme, är SR Internationals journalist Ahmun 

Abdulahi som i P1:s Konflikt blev utpekad som både slarvig journalist och islam-

fientlig. Ahmun hade rapporterat om hur en respekterad fritidsledare i Rinkeby 

värvade unga muslimer till fanatiska grupper. Hon blev utfryst och hotad av mus-

limska grupper, men den mest obehagliga reaktionen kom från ett håll hon inte 

hade förväntat sig, de egna kollegorna på SR. Konflikt sände ett reportage där man 

motsade hennes uppgifter och misstänkliggjorde hennes motiv. En stor del av 

UG:s inslag går ut på att visa att Konflikts uppgifter vilade på lösa grunder. Ahmun 

tog så illa vid sig att hon gav upp sin journalistkarriär. När TV 4:s Kalla Fakta 

avslöjade att muslimska fundamentalister hindrar fester i Rinkeby, ifrågasatte 

Konflikt även detta på, som det visade sig, löst grundade och felaktiga uppgifter. 
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Den dåvarande programchefen för Konflikt medger vissa fel och olyckliga formu-

leringar, men hävdar rätten att publicera reportage som utmanar förhärskande 

uppfattningar. 

I inslaget kan den direkta och konkreta anklagelsen rubriceras som förtal och 

gäller i samtliga fall ett angrepp på de drabbades karaktär. De har kategoriserats 

som främjare av främlingsfientliga åsikter. Programledarens inledande ord pekar 

också på att en av de normer de granskade överträtt är den journalistiska yrkese-

tiken. 

I inledningen framförs dessutom en implicit anklagelse mot delar av den svenska 

journalistkåren i allmänhet. I den framstår de tre exemplen som en fallstudie av 

ett mer omfattande fenomen som även här handlar om narrativets explicative, det 

vill säga motiven bakom de granskade handlingarna. 

Programledaren: Hur påverkas vi journalister av våra egna uppfattningar om hur 

samhället ser ut – eller bör se ut, i vår rapportering om utlandet? Inte alls, säger 

nog de flesta av oss journalister. Men är det verkligen sant? En av de mest känsliga 

samhällsfrågorna är integrations- och flyktingpolitiken. Och där har debatten på 

senare tid blivit allt mer polariserad. Vi ska titta närmare på tre exempel där media 

valt en väldigt tydlig vinkel i det goda syftet att stå upp för människors lika värde, 

men där verkliga samhällsproblem har förenklats eller till och med bortförklarats 

[UG130514:01.24]. 

De tre fallen pekar ut en benägenhet att låta den egna världsbilden, eller ideolo-

giska övertygelsen påverka journalistikens inriktning. Inslagets kärna är att den 

mentaliteten orsakar brist på förståelse för och nyansering av viktiga frågor, och 

dessutom bidrar till en form av åsiktscensur. Inslaget antyder att i frågor där en 

åsikt uppfattas som den rätta och måste försvaras hindrar journalister andra åsik-

ter från att komma till uttryck eller stigmatiserar dem som uttrycker dem.  

Underförstått ligger en anklagelse om att man i dagens Mediesverige inte får 

framföra en åsikt som avviker från den korrekta samt att debatten polariseras och 

att nyanser, perspektiv och förståelse på så sätt går förlorade. I det sammanhanget 

sker en implicit utvidgning av inslagets anklagelse. Det är inte bara de direkt an-

klagade som anklagelsen gäller. Den utsträcks att gälla ett stort mörkertal som 

agerat eller förmodas att agera på samma sätt. 

Per Brinkemo: Om jag kan bli anklagad för något sådant här – hur ska då inte 

andra känna det – som bara vill tycka till – ha en åsikt [00.13 och 09.00]? 

Stefan Gunnarsson: Det finns säkert andra som inte kommer lika lindrigt undan 

som jag [18.50]. 
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Inslagets överträdelse konstrueras således utifrån en moralisk orsakskedja. De 

som ställs till svars gör det anklagade för slarvigt kontrollerade och felaktiga tolk-

ningar av fakta samt kategoriska påståenden. Men överträdelserna och överträ-

darna blir samtidigt metonymiska element i berättelsen om den av sin egen 

världsbild motiverade svenska journalisten, ”vi journalister”, som låter ideologisk 

övertygelse inverka menligt på det journalistiska arbetets grundprinciper.  

De som ställs till svar anklagas för konkreta missgrepp, men den verklige skurken 

blir en abstraktion; den ideologiskt övertände svenske journalisten. I sin iver att 

patrullera en moralisk gräns gör denne sig skyldig till dels opåkallade övergrepp 

på hedervärda människors rykte och integritet, dels till förenklingar av frågans 

komplexitet och dels ett åsidsättande av journalistikens sanningsideal och krav på 

faktakoll. I inslaget går UG således inte bara till rätta med konkreta överträdelser 

mot journalistiken och yttrandefriheten. Man beslår både de identifierade över-

trädarna i programmet samt, på en metonymisk nivå, en obestämd mängd oiden-

tifierade svenska journalister med en attityd, eller en mental disposition som kon-

strueras som ett hot både mot god journalistik och mot yttrandefriheten. Motivet 

ges emellertid ett försonande drag eftersom det görs ” i det goda syftet att stå 

upp för människors lika värde”. 

Den moraliska laddningen tas sedan till ytterligare en nivå i och med att kon-

struktionen av Brinkemos och Ahmadis moraliska status görs till ett av berättel-

sens korrelativ. Den norske rättssociologen Nils Christie menar att offrets invol-

vering i ett respektabelt hedervärt projekt är en av de faktorer som förstärker 

offerstatusen (Christie, 2001: 48).  

Per Brinkemo är aktivt engagerad i integrationsarbete. Amun Ahmadi är en röst 

för muslimska invandrarkvinnor och framstår i inslaget som en symbol för lyckad 

integration. Hon uppfattade sin journalistik som ”ett sätt att minska klyftan mel-

lan invandrare och samhälle” [UG130514:20.09]. De utgör en positiv och värde-

full kraft i samhället. Att överträdelsen utöver sina andra moraliska dimensioner 

inverkar menligt på deras arbete, gör att den framstår som extra klandervärd. 

Överträdelsen konstrueras som förkastlig i egen rätt, men laddningen ökar ytter-

ligare i och med att den drabbar en moralisk människa.  

Brinkemo, Gunnarsson och Ahmadi har samtliga en offentlig roll – och de ne-

gativa publiceringarna har det gemensamt att de har skadat och förvrängt den 

offentliga bilden av dem och därmed påverkat dem både privat, socialt och pro-

fessionellt. I Ahmadis fall är det inte bara en temporär skada som redovisas. Det 

som gått förlorat är en dröm, en möjlighet och ett förtroende, något som kunde 

ha varit. 
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Om du förlorar något i en brand så gör det inget. Men om du förlorar det du tror 

på, då gör det ont. Jag trodde på journalismen. Och ibland tar jag trots allt fel. Jag 

trodde på Sveriges Radio också. Och jag trodde på mig själv, väldigt mycket. Allt 

det krossades samtidigt [UG130514:51.11]. 

Effekterna i Brinkemos och Ahmadis liv konstrueras också som kontraproduk-

tiva i förhållande till det som publiceringarna skulle stå för; ett främjande av 

mångfald, integration och tolerans. Överträdelserna framställs som extra klan-

dervärda genom att de inte bara är felaktiga utan också hindrar goda krafter för 

integration och på så sätt motverkar överträdarnas egna intentioner. Brinkemos 

trovärdighet i det integrationsarbete han utför hotas av Aagårds artikel. ”Jag var 

skakad för mitt arbete bygger extremt mycket på förtroende” [UG130514:08.57]. 

Reportaget i Konflikt anklagas inte bara för att vara felaktigt, slarvigt och tenden-

tiöst – det är dessutom instrumentellt i inslagets stora tragedi. En invandrad 

kvinna från Somalia – som var på väg att förverkliga sina drömmar att göra karriär 

i Sverige som journalist – och på så sätt både ge invandrade, muslimska kvinnor 

en röst och bidra till att luckra upp den etniskt homogena svenska journalistkåren 

– stoppas av kollegors förmodat goda, men missriktade och oinitierade intention 

att hävda en föreställning om att islam och förorten är missrepresenterade i me-

dia. 

Reportern låter också Ahmadi utforma ett slags slutkommentar eller utvärdering 

då han intervjuar henne efter det att hon återvänt till Somalia. 

Reportern – voice over: Det senaste halvåret har hon drivit en flickskola i Moga-

dishu. Hon vill säga upp sig och flytta till Somalia för gott. 

Reportern – intervju: Men Mogadishu är farligt. 

Amun Abdullahi: Det är farligt här också, farligare än i Mogadishu. Man döljer 

sanningen och tystar människor [UG130514:50.23]. 

En ytterligare upptrappning av den moraliska laddningen är jämförelsen mellan 

det farliga Moghadishu och det svenska medielandskapet. Sekvensen utgör en 

utvärdering och sammanfattning av hela inslaget. Abdulahis reaktion och kom-

mentar blir tillsammans med jämförelsen med Mogadishu det sammanfattande 

moraliska omdöme som kopplas till dem som är ansvariga för de missgrepp som 

behandlats i programmet.  

Bjästa – den skyldiga bygden 

Inslag 5: Den andra våldtäkten 

Programdatum: 100324 
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Kort beskrivning av inslaget: 

En våldtäkt på en 14-årig flicka, ”Linnea” begås på en skoltoalett i Bjästa av en 

15-årig pojke, ”Oskar”. I förhör överensstämmer deras redogörelser. Oskar er-

känner, döms för övergreppet och beläggs med besöksförbud. Senare ändrar han 

sin historia och hävdar att flickan samtyckte. 

På nätet och på bygden tar ungdomar och vuxna ställning för Oskar. Trots do-

men tror de flesta på honom. Facebookgrupper bildas i syfte att fria honom. Där 

frodas hatet mot flickan och anklagelser framförs mot henne för lögn och lösak-

tighet. Hennes tidigare vänner vänder sig från henne och ingen vuxen ställer upp 

för henne. Hon påverkas av trakasserierna till den grad att hon tvingas byta skola 

och flytta från orten. 

Representanter för kyrkan, fritidsgården och skolan är undfallande i sin attityd 

mot pojken och tar inte ställning för flickan. På skolavslutningen i kyrkan tillåts 

pojken att manifestera sin oskuld genom att delta och dela ut blommor. Efter 

skolavslutningen våldtar han ytterligare en flicka. Han döms även för denna våld-

täkt. Trots detta fortsätter grupper på Facebook och i samhället att stötta honom, 

inte offren. Hoten och trakasserierna fortsätter och inbegriper nu också det andra 

våldtäktsoffret. Skolans rektor ställs till svars och erkänner att man inte gjort till-

räckligt. Inslaget avslutas med intervjuer med två experter som ytterligare kland-

rar bygdens vuxenvärld, skola och kyrka för bristande stöd till flickorna och bi-

drar med ytterligare moraliska aspekter på deras handlande eller brist på sådant. 

Inslaget är inte i första hand berättelsen om brott, skuld och straff i samband 

med våldtäkten. Våldtäkten är istället utgångspunkten i en berättelse om över-

grepp och skuld på en annan nivå. Inför rätta står inte i första hand våldtäkts-

mannen utan snarare en diversifierad grupp med det gemensamt att medlem-

marna på något sätt har en relation till samhället Bjästa, till förövaren och i någon 

mån till offret samt att de förgripit sig på offret på olika sätt genom sitt förhåll-

ningssätt till och sina reaktioner på våldtäkten.  

Den moraliska utgångspunkten är brottsoffrets rätt till stöd och samhällets plikt 

att markera avståndstagande gentemot förövaren. Inslagets journalistik åskådlig-

gör hur Bjästaborna fallerar i båda avseendena. Gemensamt är att de inte sätter 

tilltro till offrets berättelse. I inslaget är detta inte en fråga om deras subjektiva 

värdering av två motstridiga berättelser. Skuldbördan är redan fastslagen.  

Reportern – voice over: Men i både tingsrätt och hovrätt döms Oskar för våldtäkt 

mot barn eftersom Linnea bara är 14 år. Det är tydliga, enhälliga domar. Linneas 

trovärdiga berättelse. Oskars erkännande rättsintyg och vittnesuppgifter talar sitt 

tydliga språk: Oskar våldtog Linnea den där dagen på skoltoaletten för ett år sen 

[14.36]. 
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UG slår fast att pojken är skyldig – sanningen finns där i domen. Att Bjästaborna 

ändå antingen tar parti för pojken (individer) eller förklarar sig ”neutrala” (repre-

sentanter för samhällets institutioner) gör dem skyldiga, inte bara till att ha svikit 

offret och tagit parti för förövaren, utan också till underlåtenhet att ta reda på 

sanningen. 

Ryktesspridningen blir dels en bekräftelse på att den i sammanhanget skuldbe-

lagda bymentaliteten verkligen präglar Bjästaborna. Dels blir den en förklaring 

till varför man handlar som man gör. Mentaliteten fungerar som ett berättelse-

element som markerar kausalitet och som bidrar med en moraliskt värderande 

förklaring till varför det som hände har hänt.  

Individer anklagas – men det är huvudsakligen samhället Bjästa som i inslaget 

konstrueras som bärare av den moraliska klandervärdhet som kommer till uttryck 

i sveket mot våldtäktsoffren. Bachtin benämner en plats som tillskrivits en typ av 

egenskaper kronotop, som betyder tidrum. Han beskriver hur en signifikant plats, 

eller tids- och rumsbestämning som förekommer i en berättelse, alltid är laddad 

med ett emotionellt värde som får olika intensitet beroende på vilken typ av kro-

notop den konstrueras som. Kronotopen utgör en betydelsemässig bestämning 

till de aktörer som agerar där. Bachtin förklarar att ”som formellt-innehållslig 

kategori bestämmer kronotopen (i betydande grad) också bilden av människan” 

(Bachtin, 1991: 14). Kronotopens karaktär byggs upp av en räcka händelser eller 

specifika drag och en ”förening av kännetecken” (Bachtin, 1991: 14) som alla 

skapar en och samma betydelse eller kronotopidentifikation. Han påvisar hur 

vissa platser konstrueras som idyllkronotoper, andra som äventyrskronotoper. 

Staden eller byn ”är” på ett visst sätt, och då ”blir” människorna som förknippas 

med den på ett visst sätt (Bachtin, 1991: 14, 15, 152, 153).  

I inslaget är det tidrummet Bjästa som framstår som en grogrund eller inkubator 

av den inskränkta mentalitet som sätter moralisk känsla ur spel och som ligger till 

grund för avvikelsen. De som agerar moraliskt klandervärt utgör ett tvärsnitt av 

befolkningen: en grupp flickor vid skåpen i skolan, en grupp pojkar på skolgår-

den, anonyma hatiska kommentarer på nätet, vuxna ”som också tror att Linnéa 

ljuger” [08.53] som reportern ringer upp, spridda anonyma röster, före detta vän-

ner till Linnea, fritidsledaren, rektorn och prästen, kvinnor och män, individer 

och samhällsinstitutioner, anonyma och synliga, barn och vuxna; tillsammans ut-

gör de ett sammansatt uttryck för hur inslagets moraliska avvikelses epicentrum 

ligger i själva orten. De som står till svars gör det således i egen rätt, men också i 

egenskap av ortsbefolkning.  
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Det är en räcka av skuldgenerande faktorer som karaktäriserar samhället i inslaget 

och den enhet eller singularitet som dröjer sig kvar efter reportagets slut i egen-

skap av skuldbärare är inte någon specifik person utan själva samhället. Bjästa 

övergår från att vara enbart ett ortsnamn till att bli ett betecknande betydelseele-

ment som konnoterar skuld och moraliskt klander. Att själva orten står till svars 

fungerar också som ett korrelativ till att flera av de personer som i inslaget ställs 

till svars svårligen skulle kunna kallas för makthavare. Genom att ingå i en skuld-

kronotop desarmeras deras individuella framtoning och de fungerar som narra-

tiva element i en berättelse där den eller det till svars ställda är en bygd som utövar 

en abstrakt form av inflytande över sina innevånare. 

Bjästaborna ger uttryck för den klandervärda mentaliteten genom att skapa och 

sprida rykten om vad som hänt, rykten som framställer offret i dålig dager, rykten 

om att flickan talar osanning och rykten som bortförklarar bevisen på förövarens 

skuld. Några konstruerar berättelser med egna förklaringar till varför de tror att 

flickan ljugit och anklagat förövaren, berättelser som också blir till rykten 

och ”sanningar”. I programmets inledning blir också internet som forum för att 

sprida hat och osanningar ett centralt berättelseelement. 

Programledaren: Det handlar om det här. Jag kan sitta vid datorn och påstå i prin-

cip vad som helst om någon. Jag kan gå samman i grupper om tusentals och sprida 

lögner och rykten och helt förstöra en människas liv. På den här arenan kan vem 

som helst agera advokat, åklagare eller polis. Det behöver inte ha något med verk-

ligheten att göra [01.25]. 

Under inslagets gång återkommer reportern vid ett flertal gången till näthatet mot 

flickan och till de forum för stöd för förövaren som startats på sociala medier. 

Både Oskars bror och mamma startar upprop på nätet till förmån för hans 

oskuld, upprop som får tusentals följare. I kommentarsfälten frodas hat och hot 

mot offret. Nätet smälter samman med det klandervärda samhället Bjästa och 

konstrueras som ytterligare en del av den moraliska kronotop som blir skuldbe-

lagd i inslaget.  

Mamman och brodern ställs inte till svars i intervjuer, det nämns inte att de fått 

någon förfrågan. Istället får reportern en intervju med en ung anonym och ång-

erfull nätmobbare, ”Lotta” från Örnsköldsvik. Reporterns röst är barsk och till-

rättavisande. Intervjun sker i mörker på en öde plats. De mörka delarna av inter-

net får sin motsvariget i de mörka och öde delarna av samhället; kronotoperna 

smälter samman. Det är bara Lotta och reportern på plats. Lotta är anonym och 

har ryggen mot kameran och förvrängd röst. 

Reportern: Du har skrivit att du vill köra upp en påle i fittan på de här tjejerna och 

bränna dem på bål. Hur kan du skriva så? 
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”Lotta”: Jag var jätteförbannad, otroligt förbannad och det är jättefel att skriva så, 

inget man ska skriva till någon. (…) Jag ångrar att jag skrev det, för det är jätte-

omoget, för det första. Det är inget man ska skriva till någon, för jag vet inte vad 

som har hänt. [38.35] 

Ställandet till svars av den unga nätmobbaren blir till en metonym av ett ställande 

till svars av alla nätmobbare. UG:s reporter tar här rollen av domaren i en ameri-

kansk ”juvenile court” där domens moraliska dimension, ångern och erkännan-

det fungerar som ett led i en moralisk fostran. Domen är en dom by proxy mot 

alla nätmobbare och hennes avbön är en uppfordran till alla nätmobbare att ta 

sitt förnuft till fånga. ”För jag vet inte vad som hänt” blir en generell utvärdering 

av allt näthat mot Linnea. Budskapet är att näthatarna borde skämmas och sluta 

mobba på nätet, speciellt i fall där de inte har alla fakta. Men intervjun har också 

en annan narrativ effekt. Udden i reporterns utvärderande kommentar riktas inte 

mot henne – den gör istället henne till ett narrativt element i anklagelseakten mot 

de vuxna som hetsar mot Linnea på nätet.  

Reportern: Tjejen vi träffar har dragits med i den hätska stämningen mot flickorna 

och trott på den kampanj som vuxna driver på nätet [40.02]. 

Hon fungerar alltså i sin tur som en metonym för alla de ungdomar som låtit sig 

förledas. Till anklagelseakten läggs nu också rubriceringen: förledande av ung-

dom.  

En grupp som anklagas specifikt är flickans tidigare vänner som drar sig undan 

henne. De gör sig därmed skyldiga till social ostracism, en medveten process av 

avståndstagande och uteslutning (Williams, 1997: 133).  

Linnea: Folk som jag trodde att jag kunde lita på är egentligen skitstövlar. Jag kan 

inte lita på dem över huvud taget. Allt kul man har haft med dem har inte spelat 

någon roll. Jag har funnits där om de har velat prata, men de finns inte där för mig. 

Reportern – voice over: Förutom våldtäkten upplever Linnea alla lögner och svek 

som det värsta [23.05]. 

Dessutom förstärks vännernas överträdelse genom ett exempel på det Labov be-

skriver som en comparator, ett strategiskt värderande element i den narrativa texten 

som fungerar som moralisk förstärkning till det som hände genom att jämföra 

eller kontrastera det med vad som skulle kunna ha hänt (Labov, 1972: 381). 

Reporter – voice over: Amanda Ögren lyssnar inte på ryktena. I stället söker hon 

kontakt med Linnea. Amanda är en av få som öppet stöttar Linnea. 

Amanda Ögren: Hon hade ingen, och pojken hade nästan alla men ingen visste 

vad som hänt. 

Reporter – intervju: Hur märkte du att hon inte hade någon? 
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Amanda Ögren: Man såg att hon nästan inte var med någon. Hennes kompisar var 

inte där. Hon såg väldigt ensam ut. Hon var rädd och ledsen hela tiden. 

Reportern – intervju: Hade hon kompisar innan våldtäkten? 

Amanda: Ja, många kompisar. 

Reportern – intervju: Försvann de efter våldtäkten? 

Amanda: Ja [18.26]. 

Amanda utgör en moralisk kontrapunkt inte bara till de forna vännerna utan 

också till övriga anklagade. Hon gör det som andra borde ha gjort – tar reda på 

sanningen och stöttar offret. På så sätt förstärker hon överträdelsens moraliska 

laddning genom att visa att det var möjligt att göra rätt. Som performativ funkt-

ion ger en comparator ytterligare mening till de roller som den jämförs med eller 

kontrasterar (Labov, 1972: 381, 382; Patterson, 2008: 27). Hennes exempel dö-

mer överträdarna genom att visa att de skulle kunna ha gjort som hon. Därige-

nom får hennes roll också stor moralisk tyngd och trovärdighet. Något som får 

betydelse för narrativets utvärdering då hon används för att ge omdömen och 

dra slutsatser i moraliska frågor. 

UG:s reporter avslöjar ryktena som falska och Bjästaborna som skyldiga till ryk-

tesspridning. Han söker ryktenas ursprung och korsförhör sedan en rad ryktes-

spridare, ställer dem mot väggen beträffande ryktenas ursprung och bygger på så 

sätt ett case mot dem. 

Reportern – Voice-over: Vi har försökt nysta i alla rykten i Bjästa. Inte en enda 

person har hört dem från Linnea själv [23.37]. 

Reportern – Intervju: Hur har du fått veta det? 

Spridda anonyma intervjusvar: ”Via bekantas bekanta” [23.58] (…) “Det hörde vi 

via andra” [24.23] (…) "Det var någon som sa..." "Bekantas bekanta..." [25.26] 

Till underlåtenhet att hjälpa och stödja ett brottsoffer, och att ta reda på fakta, 

läggs således även ryktesspridning och förtal.  

Samhällets institutioner konstrueras också som klandervärda. Fritidsledaren, 

prästen och rektorn har alla samma framtoning; en aningslös, missriktad och fel-

tolkad neutralitet framhålls som anledning att inte göra det de borde ha gjort. I 

inslaget konstrueras deras överträdelse i huvudsak som okänslighet och underlå-

tenhet. Något som framstår som speciellt klandervärt eftersom dessa institut-

ioner i sitt eget moraliska universum har ett samhälleligt ansvar att ge stöd till 

svaga och utsatta. 

I reportagets slutdel får Linnéa själv avkunna ett sammanfattande omdöme om 

ortens skuld. Reportern konstaterar att myndigheterna står i begrepp att svika 

henne ännu en gång genom att dra in finansieringen av skolgång på annan ort 
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och på så sätt tvinga henne att flytta hem igen. Den berättande reporterrösten 

glider sedan över till Linneas röst.  

Linnea: Jag tror inte att jag skulle klara det. För det känns som om det är för mycket 

folk som har svikit mig och jag vet inte hur dagens läge ser ut där. Jag vet inte vilka 

som skulle vara kapabla att komma till mig, eller om de skulle komma och be om 

förlåtelse, eller om de bara skulle stå och skrika åt mig på stan, eller fråga hur jag 

mår. Jag vet inte. Och jag vill nog inte veta heller, för jag har det bra nu. Jag känner 

att jag kan leva nu, så varför testa, och pröva att må dåligt igen [UG100324:48.55]? 

Robertson ger exempel på hur utvärdering från ett offer har större potential att 

skapa delaktighet och identifikation (Robertson, 2005: 250, 251). Att höra Linnea 

själv berätta om hur hon känner inför möjligheten att tvingas återvända till Bjästa 

gör att utvärderingen får en känslomässig tyngd som en kommentar från journa-

listen knappast hade fått. 

Sammanfattning 

I inslagen sker inte bara en identifiering av någon form av moralisk avvikelse eller 

lagbrott.  Berättelserna placerar in överträdelser i olika normerande sammanhang 

som bidrar till att skapa en flerdimensionell moralisk avvikelse. Utöver lagar an-

vänds i inslagen andan i reformen, granskningsobjektens egna uttryckta normer 

eller syften, expertutlåtanden, utomståendes omdömen och en underförstådd re-

ferens till allmänmoral för att ringa in missgreppens dimensioner.  

Narrativa element föreslår moraliskt belastande orsaker eller motiv till överträ-

delserna. Berättaren introducerar kontraster i form av sidoberättelser om vad 

som skulle kunna ha varit sakernas tillstånd ”om inte”, eller i form av individer 

som till skillnad från överträdarna ”gjort det rätta”. Vissa moraliskt laddade hand-

lingar repriseras och återkommer flera gånger. Det sätt på vilket offren beskrivs 

får också betydelseskapande återverkningar på överträdelsens allvar. 

I inslagen förekommer de två grundtyper av konstruktion och expansion av an-

klagelser om moralisk avvikelse som Urniaz benämner missgärning och karak-

tärsskuld (Urniaz, 2013: 201, 202).  

I inslaget om friskolor som ratar elever etableras en överträdelse och sedan kon-

strueras olika moraliska dimensioner av den överträdelsen. Överträdelsen identi-

fieras och ges sedan steg för steg en ackumulerad moralisk laddning utifrån vilken 

den framträder som klandervärd ur den ena synvinkeln efter den andra. Det är 

själva handlingen som på fler än ett sätt framställs som ”starkt normkontraste-

rande” (Urniaz, 2013: 202). 
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I inslaget om Pär Johansson definieras däremot ett antal olika överträdelser och 

moraliska avvikelser som knyts till Johanssons karaktär. De olika överträdelserna 

konstrueras som delar i ett handlingsmönster som identifierar en moralisk karak-

tärsbrist eller det som Urniaz kallar karaktärsskuld. 

Konstruktionen av förövarens inre landskap kan vara slutmålet för en skuldattri-

buering – en karaktärsskuld har då etablerats. Personens egenskaper, drivkrafter, 

karaktärsegenskaper och ideologi är då det som kontrasterar aktiverade normer  

(Urniaz, 2013: 201). 

I inslagen om Bjästa, Leksands kommun samt i inslaget Den goda viljan kan man 

dessutom se en kollektiv variant på karaktärsskulden. Skulden attribueras en lo-

kalt (Leksand och Bjästa) eller yrkesbetingad (Den goda viljan) mentalitet 

som ”kontrasterar aktiverade normer” och som kommer till uttryck i en uppsätt-

ning moraliska övertramp. 

Den uppbyggnad av moralisk laddning som sker i inslagen genomgår i inslagen 

en gradvis expansion. I inget av de undersökta inslagen sker det omvända; att en 

anklagelse mot den till svars ställde presenteras som starkt moraliskt klandervärd 

för att sedan under inslagets gång devalveras och reduceras i fråga om moralisk 

laddning. 

Berättandets stegvisa moraluppbyggnad etablerar journalistiken i inslagen som 

moralkonstruktion. Den indikerar inte bara att de till svars ställda är överträdare, 

utan också vad de överträder, på vilka sätt de överträder, hur grova överträdare 

de är, vilka karaktärsdrag som ligger bakom, samt vilka motiv som driver dem till 

överträdelse. 

Anklagelsen och definitionen av överträdelse utgör således ett grundläggande ele-

ment i inslagens rättsnarrativ. Den utgör skälet till granskningen, och granskning-

ens betydelse, vikt och värde är beroende av dess moraliska laddning.  

Därigenom utgör den själva utgångspunkten för den narrativa strukturen. Det är 

i förhållande till överträdelsen som narrativets aktörers olika roller formeras och 

ges mening (Kohler Riessman, 2005: 5). 
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7. Rättsnarrativa element 

I förra kapitlet analyserade jag hur moralisk överträdelse konstrueras som ett 

centralt berättelseelement i de undersökta inslagen. I det här kapitlet analyserar 

jag hur roller och funktioner ges mening i relationen till den överträdelsen. Ka-

pitlet utgör ett svar på forskningsfrågan: Hur kan Uppdrag gransknings inslag ana-

lyseras som rättsnarrativ? Och vad innebär den analysen för formationen av den 

journalistiska institutionens identitet och samhällsroll? 

Genom att koppla den performativa narrativanalysen till det teoretiska begreppet 

abduktion analyserar jag hur inslagens berättelseelement formar ett rättsnarrativ 

och därigenom ges mening utifrån konnotationer till olika rättspraktiker. 

Ett rättsnarrativ formas då någon misstänks för oegentligheter och dessa utreds 

och leds i bevis. Ett rättsnarrativ innefattar också en konfrontation med och nå-

gon form av slutledning och utlåtande över den som misstänks. Den abduktiva 

ingången innebär att de narrativa elementen, rollerna och funktionerna29 (Propp, 

1928/1968; Labov, 1972) omtolkas som funktioner och element i rättsnarrativet 

och att de ses som meningsskapande praktiker utifrån det perspektivet. 

Anmälan 

Granskningarna utgår ifrån en anmälan eller misstanke om missförhållanden eller 

oegentligheter. I inslagen beskrivs dessa som antingen kommande från allmän-

heten eller som initiativ från redaktionen.  

I inslaget om friskolor utgörs anmälan av en kombination av de två typerna av 

initiering av en granskning. Dels agerar reportrarna på ett allmänt ”rykte” utan 

specifik avsändare. Brottsanmälan utgörs av ”ett rykte som förföljt friskolor i 

över tjugo år, att de väljer bort barn” [UG130928:04.10]. Dels refererar reportern, 

i Greger von Sivers fall, till en specifik anmälan: ”Vi har fått tips om att allt inte 

står rätt till på Profilskolan” [UG130928:03.28]. Anmälarna både i inslaget om 

Pär Johansson och det om Leksands kommun utgörs av en grupp som definieras 

                                                      
29 Funktion i Propps mening innebär ”an act of a character, defined from the point of view of its significance 
for the course of action” (Propp, 1928/1968: 21) 
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tydligare. I Leksand är det kommuninnevånare med ett engagemang i frågan som 

uppmärksammat UG på missförhållandet. Anmälan definieras som ”tips” kom-

mer från en odefinierad grupp i kommunen som menar att ”leksingarna får betala 

för den forna storklubbens strävan att komma tillbaks till elitserien” 

[UG130305:02.02].  

I inslaget om Pär Johansson ges anmälarna ytterligare karaktärsdrag och de kon-

strueras som mycket initierade och högst trovärdiga medlemmar av den inre kret-

sen kring Glada Hudikteatern. De som, genom frågor och brev till UG, anmäler är 

anhöriga, gode män och kommunanställda från Hudiksvall som har ”insyn i tea-

tern” [UG111012:03.43]. Denna insyn och deras geografiska och sociala närhet 

till de funktionshindrade konstruerar dem som speciellt initierade och trovärdiga 

anmälare. De har upptäckt en upprörande moralisk överträdelse och UG är den 

instans de vänder sig till med frågor och brev i hopp om att få fallet undersökt 

och rättvisa skipad.  

Inslagets produktion utgör en acceptans av deras begäran och reportern tar på 

sig rollen att företräda dem och deras intressen. Fakta som hon redovisar under 

inslagets gång och värdeomdömen som hon fäller är alltså i viss mån deras och 

deras röster och vittnesmål ligger till grund för den bild ”av hur Pär nu tycks ha 

tappat intresset för de utvecklingsstörda i Hudiksvall, hur han istället allt mer 

prioriterar sitt eget företag och miljonerna han tjänar där” [UG111012:04.30] 

som utgör den förståelseram som organiserar berättelsens element.  

I Den goda viljan definieras ingen specifik anmälan. Vad som föranlett gransk-

ningen verkar vara en allmän föreställning om ett missförhållande inom journa-

listkåren. Inslaget framstår som ett redaktionellt initiativ. 

I inslaget om våldtäkterna i Bjästa utgör hanteringen av anmälan ett undantag, 

men fungerar ändå som en specifik identitetsmarkör. Det är våldtäktsmannens 

tillskyndare som tipsar UG om det som de upplever som ett justitiemord. De 

uppfattar honom som oskyldig och vill att UG ska bekräfta deras misstankar. 

Emellertid tar reportaget en tydlig ståndpunkt för offret och riktar sökarljuset på 

den mentalitet som driver en hel bygd att ta ståndpunkt för en gärningsman och 

mot ett offer. Det som framträder är en institution som framför allt söker sanning 

och rättvisa och som inte nödvändigtvis styrs av någon form av uppdragsgivare. 

UG konstrueras alltså både som en instans dit allmänheten vänder sig med för-

hoppning om att sanningen ska uppenbaras och rättvisa ska skipas i specifika fall, 

och som en instans med myndighet att själv initiera en undersökning. Oavsett 

vilket utgör allmänhetens anmälningar en legitimeringsfaktor för programmets 
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status som aktör inom rättsområdet. Den egna myndigheten att initiera under-

sökningar är ytterligare en institutionell markör av omfattningen av det mandat 

som förhandlas i inslagen. 

Anmälningarna skapar också en kontaktyta mellan UG och den allmänhet som 

man diskursivt företräder samt utgör ett symboliskt mandat att agera som dess 

företrädare. I programmet den 26 augusti 2015 deklarerar Sophia Djiobaridis att 

bara Kommungranskarna fått mer än 10 000 mejl med tips om missförhållanden 

och förslag på potentiella granskningar [UG150826]. Ur ett rättsnarrativt per-

spektiv är siffran ett mått på ett förtroende för UG som en instans som har för-

måga att ta itu med upplevda missförhållanden och som därför ett stort antal 

människor vänder sig till för att för att få sådana utredda och hanterade. 

Utredning 

I inledningen till inslaget om friskolorna förklarar programledaren att vi ska få 

veta ”sanningen om friskolorna som säger att de är öppna för alla elever” 

[UG130928:00.07] och reportrarna sänds ut ”för att med dold kamera ta reda på 

sanningen” [UG130928:01.56]. Programmet om Pär Johansson presenteras 

som ”en ny, okänd bild av Glada Hudik-teaterns skapare” [UG111012:00.08]. 

Introduktionen av inslaget Den goda viljan inleds med orden: ”Uppdrag granskning 

ikväll, om sanningen, journalistiken och den goda viljan” [UG130514:00.06]. Det 

är sökandet efter någon form av sanning som utgör grundtemat för inslagen. 

Den sanning det rör sig om är ett resultat av reporterns utredning av någon form 

av misstankar och anklagelser. I inslagen används en rad utredningsmetoder och 

själva utredningsarbetet upptar en central roll i inslagen. Granskningen har i det 

sammanhanget likheter med polisarbete. Reportrarna försöker genom vittnes-

mål, förhör av misstänkta, granskning av dokument, kontroll av utsagor, slutled-

ningar och ibland till och med provokationer koppla de till svars ställda till över-

trädelser och bevisa skuld samt fastställa omfattningen av den skulden.  

Granskningar som lagts ner i brist på bevis eller otillräckligt beläggande av skuld 

redovisas inte. Men vi förstår att många anmälningar aldrig blir utredda. De 

10 000 mejlen till Kommungranskarna kan ses som som ett mått på medborgarnas 

förhoppningar på och förtroende för UG och ett stort engagemang i granskning-

arna. Men samtidigt är siffran ett mått på begränsning. Redaktionen har omöjli-

gen resurser att utreda alla misstankar eller granska alla missförhållanden som 

kommer till dess kännedom. De 10 000 mejlen kan bara mynna ut i ett begränsat 

antal granskningar. 
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Den granskande journalistiken har liksom rättsväsendet en ambition att aktivt 

reda ut och bringa klarhet i missförhållanden genom att agera gentemot de be-

rörda individerna och organisationerna. Rolluppsättningen konkretiserar den am-

bitionen. De medverkande utför funktioner i en utredning. Reportrarna skildrar 

inte bara en utredning – de utreder. De är inte bara berättare, utan agerar också 

som utredare och i förlängningen som åklagare i det rättsnarrativ som utkristalli-

seras i inslagen. 

Åklagarens plädering och förhör 

I de undersökta inslagen ger UG:s programledares agerande i inledningen asso-

ciationer till en åklagare som vänder sig till och tilltalar en jury. Identifikationen 

av överträdare, definitionen av missförhållandet, presentationen av inslaget som 

en process som ska fastställa sanningen, närbilden, det seriösa tonfallet och den 

fasta blicken skapar intertextuella referenser till populärkulturens domstolsdra-

man. I sin analys av Crimewatch visar Bignell hur det programmet genom kopp-

lingar till och gemensamma koder med framför allt domstols- och kriminaldra-

man lånar meningsskapande från dessa och därmed konstituerar sig som en sam-

hällsaktör och inte bara ett tv-program (Bignell, 1997/2002: 141). 

Programledaren presenterar de moraliska utgångspunkter utifrån vilka de ankla-

gade kommer att rannsakas och dömas och reglerar på så vis den förståelsepro-

cess genom vilken inslaget kommer att leda oss och skapar de bedömningspunk-

ter utifrån vilka vi förväntas bedöma den påföljande bevisföringen. 

Blicken in i kameran och det direkta tilltalet antyder också att anklagelserna är 

något vi borde engagera oss i. Inkluderingen i narrativet av tittarna är centralt i 

skapandet av en aktiv delaktighet. Något som också konnoterar rättegångsförfa-

rande är att det i inslagen i huvudsak är de reportrar och programledare som axlar 

en åklagarroll som riktar sig direkt till och har ögonkontakt med tittarna. Alla 

andra, offer, vittnen och ställda till svars, kommunicerar med dessa och har ingen 

direktkontakt med tittarna (Gripsrud, 2002: 213).  

Genom tilltalet installeras vi som tittare i en subjektposition som gör oss till något 

mer än bara tittare. Vi blir själva ett narrativt element i berättelsen. Cynthia Bond 

menar att televisionens rättsnarrativ ofta vänder sig till en slags allmänhetens jury 

och på så sätt inlemmar tittaren i en sorts ”legalized community” (Bond, 2012: 8, 

9) där vi tilldelas en aktiv roll i själva rättsprocessen. Journalisterna ska undersöka 

anklagelserna, lägga fram bevis, förhöra och dra slutsatser, men tittarna uppma-

nas implicit att ta ansvaret att bekräfta anklagelsernas giltighet och samtycka till 

de moraliska omdömenas giltighet. Detta positionerar tittaren som den moraliska 
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projektionsytan för rättsprocessen. Det är alltså vår indignation över missförhål-

landen och dem som är ansvariga för dessa som administreras av journalisterna i 

inslaget. Tittandet på och engagemanget i inslagens rättsprocesser konstituterar 

en social och performativ praktik genom vilken vi som tittare tar del i dömandet 

(oavsett om vi samtycker till eller intar en kritisk hållning gentemot inslagets 

moralkonstruktion) och legitimerar den journalistiska rättviseutövningen.  

Därmed skapas ett ”vi” som består av inslagets journalister som spårar upp, av-

slöjar och reder upp bland missförhållanden i samhället, och tittarna som an-

tingen drabbas av dessa eller sympatiserar med offren för dem, och därför in-

bjuds att identifiera sig med och moraliskt bejaka journalisternas praktiker och 

bedömningar. Denna identifikation konstrueras genom ögonkontakt och direkt 

tilltal, ofta direkt i början av inslagen och genom att vi förbereds på journalister-

nas nästa steg. Dessutom förstärks identifikationen av att vi får ”följa med” med 

på resor som leder granskningen mot målet. Journalistens resa och sökande efter 

sanning och rättvisa blir vår resa och vårt sökande.  

När journalisterna i inslaget om friskolor förbereder sig på att filma med dold 

kamera är vi med och invigs i förfarandet [UG131028:09.22]. Genom kamera-

vinklar och rörelser skapas känslan av att vi är med i granskandet. Ett exempel 

på detta är Janne Josefssons intervju med Pär Johansson i slutet på inslaget. Den 

föregås av att Josefsson talar direkt till oss i närbild. Bildens närhet och det per-

sonliga tilltalet konnoterar intimitet och delaktighet. Vi blir personliga med Jo-

sefsson; ges förtrolig förhandsinformation inför intervjun; och inbjuds sedan att 

uppleva den påföljande sekvensen tillsammans med honom. När han går fram 

emot Johansson för att få den där intervjun markerar den rörliga kameran att vi 

är med. Vår subjektsposition smälter samman med Josefssons och vår relation 

till intervjuobjektet formas utifrån denna samhörighet [UG111012:44:30]. 

Detta ”vi” ställs i inslagen mot ett ”de” som består av dem som ställs till svars 

som ansvariga för missförhållandena, ett ”de” som genererar indignation och 

motvilja och utgör ett hot mot samhället och i förlängningen mot ”oss” (Bignell, 

1997/2002: 140). Bond menar att det engagerande tilltalet i mediala rättsnarrativ 

kan utgöra en uppfordran att engagera sig i samhällets rättsprocesser (Bond, 

2012: 9). Den narrativa appellen till tittardeltagande och moraliskt engagemang 

kan ses både som: en uppmaning att iaktta en publik demonstration av och delta 

i ett folkligt bekräftande av UG:s myndighet och befogenheter, ett tillfälle att 

uttrycka indignation över brister i samhället, en legitimering av UG:s medel och 

metoder, en implicit kritik av rättssystemet och som en appell till ett demokratiskt 

engagemang i samhällets processer. UG konstrueras i inslagen således narrativt 
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både som representanter för den journalistiska institutionen med rätt att ställa till 

svars och som en katalysator för medborgerligt engagemang. 

Åklagarperspektivet blottlägger den granskande journalistiken för kritiken att den 

skulle vara tesdrivande. En anklagelseakt i ett rättsnarrativ är per definition tes-

drivande. Att ställa någon till svars innebär att arbeta utifrån en tes om skuld och 

ansvar. Utan tes – inget ställande till svars. I antologin Granskad? Vem granskar 

granskarna? Den svenska mediegranskningen 1988-2012 diskuterar UG:s ansvarige ut-

givare Nils Hanson problemet med tesen som utgångspunkt för journalistisk 

granskning. 

Viljan att söka alternativa förklaringar är ofta oändligt mycket svagare än önskan 

att få hypotesen bekräftad. Låt oss anta att redaktionen fått tips om att en makt-

havare är korrupt. Brinner då reportern lika mycket för att belägga dennes oskuld 

som skuld? Självklart inte. Om sedan grävandet tidigt ger tecken på att tipset stäm-

mer är det inte konstigt att arbetet koncenteras på att få in fler uppgifter som be-

kräftar just den bilden (Hanson, 2012: 149). 

En balanserande faktor till detta fenomen, som ibland betecknas confirmation bias, 

utgörs av det journalistiska kravet på opartiskhet. I den professionella etiska ko-

difieringen av yrket inbegrips en ambition att höra båda sidor och att även ta i 

beaktan fakta som går emot bevisföringen. Hanson förklarar vidare att man på 

UG utarbetat en metodologi för att motverka problemet. Under processens gång 

förordnas en ”Djävulens advokat” som försöker skjuta hypotesen i sank. På red-

aktionsmöten söker gruppen gemensamt efter ”den svaga länken” i argumente-

ringen. Man har också utarbetat ett system för faktagranskning betecknat ”line 

by line” som dels innebär att man granskar hela manuset rad för rad för att veri-

fiera fakta och dels försöker identifiera fakta som borde vara med för att ge en 

balanserad bild (Hanson, 2012: 151-152). 

Det tillvägagångssättet har utarbetats för att säkra den journalistiska faktaredo-

visningen och sanningskravet, men det innebär emellertid inte något perspektiv-

skifte. Processen domineras av skuldperspektivet. Det finns inte något konkur-

rerande team med granskande journalister som samtidigt arbetar utifrån ett fri-

kännandeperspektiv och som använder en liknande metodologi för att finslipa 

sina argument och slutsatser.  

Som en jämförelse kan nämnas att åklagaren i en svensk rättsprocess är profess-

ionellt bunden av en opartiskhetsprincip som innebär att: 

Åklagaren både under förundersökning och i domstolsrättegång måste beakta alla 

omständigheter, både sådana som talar emot den misstänkte och till den misstänk-

tes fördel (Lundberg et al., 2011: 569). 
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Icke desto mindre är åklagarens roll att företräda målsägande och argumentera 

för hens intressen. Opartiskheten är därför begränsad till det perspektivet. Därför 

betraktas hen ur ett rättsperspektiv trots detta krav som part i målet (Lindstedt 

Cronberg, 2002: 50).  

Skillnaden gentemot den granskande tv-journalistiken är att det i en domstols-

förhandling gällande brottsmål inte räcker med en opartisk åklagare, hur opartisk 

denne än är. För att skapa rättssäkerhet måste förhandlingen balanseras. Därför 

drivs i allmänhet två teser – en av åklagaren och en av försvaret. I UG är tesen 

journalistiskt kvalitets-, fakta- och opartiskhetssäkrad, men den är icke desto 

mindre en tes utformad som ett skuldnarrativ av journalister som ur ett rättsnar-

rativt perspektiv kan ses som företrädare för målsägaren. Någon försvarsadvokat 

är svårare att urskilja. 

Försvarsadvokatens (halv-) tomma stol 

I sin undersökning av norska motsvarigheter till Uppdrag granskning drar Ragnhild 

Mølster slutsatsen att försvarsadvokatens stol står tom (Mølster, 2007: 172). I 

inslaget om Pär Johansson finns dock en sekvens som ur en viss aspekt modifi-

erar den tolkningen. I inslaget beskrivs hur Hudiksvalls kommun tar in experter 

på mediehantering för strategisk rådgivning och för något man kallar budskaps-

träning av cheferna. Kommunen kallar till ett möte för att ”informera om hur 

Uppdrag granskning arbetar” [UG111012:26.13] och förmedla strategitänkande i 

kontakterna med media till kommuntjänstemän och anhöriga.  

I kulisserna gestaltas alltså här en form av försvarsadvokat i meningen någon som 

utarbetar strategier, förbereder vittnen och har en viss makt i utväljandet av vem 

som ska får avge vittnesmål och vem som ska kunna kallas av åklagarsidan. I vissa 

inslag får också kommunikationsexperter som träder fram som representanter 

för den organisation eller den individ som granskas en anstrykning av någon slags 

försvarare.  

Emellertid blir de aldrig i inslagets rättsnarrativ fullvärdiga försvarsadvokater som 

ges utrymme till att presentera ett motstridigt narrativ enligt vilket de till svars 

ställda borde frikännas eller i vilket den moraliska laddningen reduceras. De an-

klagade ges konsekvent möjligheten att uttala sig och bemöta anklagelserna och 

komma med sina bästa argument, men de får inte hjälp att väva in dessa argument 

i sin bästa berättelse. Programledarens åklagarroll följs inte av en lika auktoritativ 

försvarsadvokat som ser oss in i ögonen och förklarar att det vi kommer att få se 

och höra bevisar att de anklagade är oskyldiga eller pekar på förmildrande om-
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ständigheter. Det figurerar inget konkurrerande team med granskande journa-

lister som försöker försvara den till svars ställde, förklara personen eller organi-

sationen oskyldig, eller som anstränger sig för att konstruera ett narrativ där den 

moraliska laddningen i anklagelsen desarmeras. Det ges inte tillfälle för någon 

försvarets representant att korsförhöra offer, vittnen eller experter. Och det blir 

ingen konkurrerade moralisk utvärdering eller alternativ slutplädering. De som 

ställs till svars får således inte tillgång till mer än, i bästa fall, en partiell eller ofull-

ständig försvarsadvokat. En försvarsadvokat vars medverkan i inslaget om Pär 

Johansson får en narrativt starkt negativ roll. Denne gestaltas som en illegitim 

företrädare vars medverkan får en prägel av något ojuste och manipulativt som 

drabbar skattebetalarna. 

Reportern – voice over: Experter på mediehantering ger råd och "budskapstränar" 

cheferna. Notan på över 80 000 kr drabbar skattebetalarna. Och när man får veta 

att vi talat med anhöriga som är kritiska till Pär Johansson och teaterns utveckling 

kallar man dem omedelbart till ett möte på kommunhuset för att, som man säger, 

"berätta om hur Uppdrag granskning jobbar" [UG111012:25.50]. 

I inslaget framställs det som ojuste att UG inte själva får berätta om ”hur de 

jobbar” och mötet får en anstrykning av något konspiratoriskt i syfte att motar-

beta rättvisan. När därför UG infilterar mötet med en dold mikrofon framstår 

det som ett ett rättmätigt avslöjande av en illegitim strategi i syfte att motarbeta 

ett legitimt förfarande. De inhyrda kommunikationskonsulterna framställs som 

ett illegitimt sätt att bemöta UG:s process mot Pär Johansson. Sekvensen kan ses 

som ett insisterande från UG:s sida på rätten att driva processen autonomt. 

Det innebär att inslaget bara innehåller ett övergripande rättsnarrativ. Det är inte 

två konkurrerande berättelser som ställs mot varandra och utmanar varandras 

sanningsanspråk. De som ställs till svars kan, oavsett hur de agerar, aldrig bli mer 

än ett element i inslagets övergripande narrativ. Det alternativa rättsnarrativet är 

således frånvarande. Hur välartikulerade de än är utgör ändå de till svars ställdas 

utsagor ingen alternativ narrativ konstruktion av verkligheten, eller ramberättelse, 

som inslagets tes kan testas gentemot (Reichman, 2009: 378). Istället för att ge 

utrymme åt en reell ”contest of stories” (Olson, 2014: 371) behålles inslaget ige-

nom anklagelseperspektivet och den motstridiga rösten från de anklagade utgör 

inte i första hand en argumentativ eller substantiell motvikt utan fungerar i rätts-

narrativet främst som symbolisk legitimitet åt processen genom att fungera som 

markör av opartiskhet. Och oavsett hur förberedda de som ställs till svars är kon-

strueras de inte narrativt som något annat än ett ”de” som ställs emot det av 

offer, experter och journalister konstituerade ”vi” i vilket tittarna också inklude-

ras (Bignell, 1997/2002: 140). 
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Den målsägandes framträdande 

Protess menar att granskande reportage i allmänhet innehåller någon form av 

offer ”with which readers or viewers can empathize” (Protess et al., 1991: 8). 

Offren i de undersökta inslagen har det gemensamt att de på något sätt har drab-

bats av ett missförhållande som helt eller delvis orsakats av någon form av makt-

havare, myndighet eller myndighetsperson. Missförhållandet har skapat en kon-

flikt som i inslagen utgör ”the text’s central oppositions – eliciting from a given 

text a set of binary oppositions that enable us to make sense of it” (Berger, 1997: 

30). Den dynamiken är i inslagen central för positioneringen av rättsnarrativets 

element. 

I UG:s narrativ är överträdarens position visavi offret det som gör denne till 

överträdare och vice versa. Motsatsförhållandet ger inslagen ett dubbelt fokus. 

Vi är intresserade både av hur omoralisk och klandervärd överträdaren är och 

hur utsatt och förfördelat offret är. Offer och förövare fungerar som kontra-

punkter. Ju mer vi identifierar oss med och känner empati för offret desto mer 

indignation känner vi gentemot förövaren. I inslagen utgör därför beskrivning-

arna av offrens reaktioner och trångmål en del av granskningen och en del av 

underlaget för ställandet till svars. 

I de undersökta inslagen får vi möta olika typer av offer. Utsatthet är ett tema. 

Våldtäktsoffret Linnéa i Bjästa är ett brottsoffer som blir sekundärt viktimiserad30 

av sin omgivning. Skådespelarna i Glada Hudikteatern är funktionshindrade som 

utnyttjas ekonomiskt. Offrens position har också betydelse för hur överträdel-

sens magnitud konstrueras. I inslaget om friskolorna är offren för bortväljandet 

barn, som per definition uppfattas som svaga och utsatta. Dessutom har de för-

äldrar som i någon mån representeras som socialt och/eller etniskt marginali-

serade. Överträdelsen begås mot en dubbelt utsatt grupp i samhället (Litzén, 

2004: 81).  

Personaliseringen av offren förekommer i olika hög grad. I inslaget om våldtäk-

ten i Bjästa är ”Linnéa” anonymiserad, men framträder personligen i intervjuer 

och kommentarer. De funktionshindrade i inslaget om Pär Johansson utgör en 

snävt definierad offergrupp, men i det inslaget förekommer ingen direkt person-

alisering av offren. Det närmaste vi kommer dem är deras medverkan i film-

material från showerna och backstage. Ingen intervju eller annan interaktion med 

någon i gruppen förekommer. Dock förekommer beskrivningar av deras känslor 

                                                      
30 ”Sekundär viktimisering kallar man det när den utsatte under bearbetningsprocessen utsätts för påfrest-
ningar som leder till en upprepning av känslan av utsatthet. En människa utsatt för brott behöver bemötas 
med respekt och medkänsla. Annars finns risk för att den utsatta återigen drabbas av en kränkning och för-
sätts i en ny utsatthet. Det kallas alltså för sekundär viktimisering” (Brottsofferjouren, n.d.). 
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och upplevelser. Starkast personlig prägel får de tre offren i Den goda viljan som 

dels identifieras med namn och dels intervjuas personligen.  

I inslaget om Leksands kommun utgörs offren av en kollektiv grupp; kommu-

nens innevånare eller skattebetalare som representeras av ett antal invånare som 

intervjuas. Dessa står då som en metonym för den kollektiva offergruppen. I 

inslaget om friskolorna är offren fiktiva instrumentella delar av reportrarnas test. 

Men de attribueras ändå personliga egenskaper, ges en historia, ett kroppsspråk 

och en sinnesstämning som gör att empati kan skapas och vidmakthållas. De står 

som en syntetisk metonym för alla dem som förmodas vara okända offer för 

sållningen. 

Konstruktionen av offren skapar empati och identifikation, men den influerar 

och förstärker också den moraliska utgångspunktens laddning. Då offren tillhör 

en förfördelad, utsatt eller marginaliserad grupp blir överträdelsen speciellt klan-

dervärd eftersom den innebär att medlemmar av gruppen dels blir dubbelt utsatta 

och dels har begränsade möjligheter att försvara sig mot missförhållanden och 

övergrepp (Litzén, 2004: 81). I inslaget om friskolor får ratandet av den fiktive 

Alejandro en extra laddning när den konstrueras som ett omintetgörande av ett 

försök att bryta sig ur utsatthet. 

I andra fall utgör offrens moraliska ställning ett element i skuldkonstruktionen. 

Karaktärsvittnen och exempel används för att konstruera offren som speciellt 

moraliskt hedervärda. Per Brinkemo är aktivt engagerad i integrationsarbete och 

Amun Ahmadi är en röst för muslimska invandrarkvinnor och framstår i inslaget 

som en symbol för lyckad integration. Hon uppfattade sin journalistik som ”ett 

sätt att minska klyftan mellan invandrare och samhälle” [UG130514:20.09].  

Överträdelsen ges ytterligare laddning genom en visuell exponering av de nega-

tiva effekter som den har i offrens liv. Den våldtäktsdrabbade flickan i inslaget 

från Bjästa intervjuas på en ödslig och enslig skogsväg. Intervjusituationen blir 

en visuell illustration till den isolering och övergivenhet som hon utsatts för av 

sin omgivning. De funktionshindrades buss osar trötthet i filmsekvensen då den 

rullar in i ett nattligt tomt Hudiksvall efter en en lång och tröttande resa som 

påbörjats tidigt på morgonen. Samtidigt ser vi som tittare för vår inre syn Pär 

Johansson tillsammans med kommunalpamparna på ett flyg med betydligt be-

kvämare avgångs- och ankomsttider. Vi får veta hur de funktionshindrade reage-

rar på den okänslighet med vilken de behandlas. ”Pressen på de utvecklingsstörda 

har ökat i takt med framgången. Vissa har blivit sämre i sina sjukdomar” 

[UG111012:29.22]. Den fiktive Alejandros tomma blick och uppgivna kropps-

språk där han med huvudet i händerna sitter på trappan till den skola där han inte 
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släpps in skapar en känslomässig förståelseram till det sållande av elever vissa 

friskolor ägnar sig åt.  

Ackumulationen av missförhållandets effekter i offrens liv skapar ökad empati 

och identifikation. Det gör också den moraliska polariseringen. De som står till 

svars är konstruerade som moraliskt klandervärda utfrån egna reflekterade val. 

Offren konstrueras som oförskyllt förfördelade. De funktionshindrade i Glada 

Hudikteatern, Linnea och de insjöbor som förlorar sin skola på grund av att 

skattemedel omfördelats till Leksands IF och de andra drabbade är i mycket liten 

utsträckning själva ansvariga för händelserna. De lider på grund av ett missför-

hållande orsakat av den eller de som ställs till svars, och är därmed värda tittarens 

medkänsla och engagemang. Förhållandet kan jämföras med det brottsofferskap 

som etnologen Bo Nilsson beskriver: 

Detta betyder att skillnadslogiken31 kan betraktas utifrån olika dimensioner. Den 

organiserar offerpositionens sociala betydelser på ett sådant sätt att offret förknip-

pas med en förringad och svårt utsatt individ. Häri ligger en fantasmatisk dimens-

ion. Offerskapet representerar en begriplig position som berör och som människor 

kan identifiera och identifiera sig med. Därigenom bidrar skillnadslogiken också 

till att ett politiskt ställningtagande ter sig oundvikligt. Det är svårt att inte sympa-

tisera med ett brottsoffer, i alla fall inte om de framstår som oskyldiga till sin egen 

viktimisering (Nilsson, 2012: 148).  

Sympatin införlivar på så sätt även tittaren i en med offret och journalisten ge-

mensam intresse- och subjektsposition. Narrativet kalibrerar tittarens synvinkel 

med offrets, främjar offrets syn på händelseutvecklingen och favoriserar offrets 

moraliska bedömningar. Subjektpositioneringens alignering med offret främjas 

av att den ”interagerar med föreställningar om människans empatiska förmåga, 

känsla för (o)rättvisor, samvete, hämndbegär, etc” (Nilsson, 2012: 148).  

Berättelsens offerkonstruktion placerar tittaren inom ramarna för detta perspek-

tiv, och innebär att texten föreslår det som Fiske kallar den idealiska subjektpo-

sitionen (Fiske, 1994: 51), en position som om vi accepterar den, ger oss nöjet 

och tillfredsställelsen av förståelse, inkännande, igenkänning och rättrådighet. 

Vår kulturella miljö bidrar till att vi helt enkelt känner oss storsinta och väl till 

mods när vi tar offrets eller den svages parti. För att vara idealisk bör subjektpo-

sitionen också vara enhetlig. Det innebär att de narrativa elementens samman-

sättning åstadkommer en fusion mellan våra olika sociala identiteter; självbild, 

genus, ålder, familjesituation, klass, nationalitet, etnicitet, utbildning, religion, po-

litisk tillhörighet, regionalitet och så vidare. Om så är fallet innebär det att vår 

                                                      
31 Med skillnadslogik menar Nilsson den offerkonstruktion i vilken olika skillnader definierar offret; skillna-
der i offrets livskvalité mellan förr och nu, skillnader mellan rättsväsendets fokus på offer och gärningsman, 
skillnader mellan offrets utsatthet och andras trygghet osv (Nilsson, 2012: 146-148). 



 166 

empati för offret och vår indignation gentemot de till svars ställda upplevs som 

oproblematiskt, tillfredsställande och harmoniskt. Den positionen förstärks då vi 

får komma hem till offren; då det är i köket eller vardagsrummet de intervjuas – 

i hemmiljö. Vi blir tillsammans med reportern både deras tillskyndare, gäster och 

vänner.  

Fiske menar emellertid att tv-mediet alltid bjuder på en polysemisk erfarenhet, 

det vill säga att tolkningen i hög grad ligger hos tittaren (Fiske, 1999: 539). Om 

det finns något hos inslagets föreslagna offerkonstruktion som skär sig med vår 

ideologiska, känslomässiga eller sociala erfarenhet blir subjektspositionen kom-

prometterad och måste då antingen omförhandlas, delvis accepteras eller förkas-

tas (Fiske, 1999: 538). Christie definierar det idealiska offret som ”en person eller 

kategori av individer – som när de drabbas av brott – lättast får fullständig och 

legitim status som offer” (Christie, 2001: 47).  

Stefan Gunnarssons framgångar och kändisstatus skulle till exempel kunna inne-

bära att den ideala subjektspositionen i hans fall i någon mån blir kompromette-

rad. Framgångsrika och kända personer identifieras svårligen som idealiska offer. 

En annan typ av frakturerad idealisk subjektposition gäller offer som avviker från 

det ”ideala” genom sin positionering på den andra sidan av det sociala spektru-

met. I sin undersökning av brottsoffer i svensk dagspress 1995-2008 konstaterar 

Lindgren och Lundström att ”offer från socialt marginaliserade grupper, till ex-

empel missbrukare, är helt osynliga” (Lindgren och Lundström, 2010: 111). Här 

utgör UG en kontrast i det att man synliggör även missbrukare och socialt ut-

slagna som offer och låter dem dessutom komma till tals. Programmet tar sig inte 

bara an de ”idealiska offren” (Christie, 2001: 48). Även om denna typ av offer 

dominerar gör sig UG också till förespråkare för de offer som befinner sig på 

samhällets skuggsida och som inte har samma potential som de ideala offren att 

skapa identifikation och konstruera den ideala subjektspositionen. I de kvalitativt 

undersökt inslagen förekommer inga sådana offer. Men i ett antal av UG:s inslag 

attribueras de en viktig offerroll. 

Något som konstruerar en speciell typ av identifikation är projektionen av skat-

tebetalaren som offer. Slöseri med skattemedel utgör ett återkommande narrativt 

element kring vilket inslagen kan förena tittare i nationell skala, och väcka en 

indignation som har ett universellt värde i samband med vilken vi som tittare kan 

identifiera oss som granskningens medoffer. 

När kommunledningen i Leksand otillbörligt gynnar ortens hockeylag är skatte-

betalarna primäroffer. De får betala notan för kommunledningens orimliga hock-

eysubventioner. Det är skattebetalarna som är förda bakom ljuset. Det är deras 
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pengar som istället för att finansiera skolor går till dyra nyförvärv till hockeylaget. 

I inslaget om Pär Johansson är de sekundäroffer. Det är Hudiksvalls skattebeta-

lare som måste stå för kostnaderna för den PR-expertis kommunen anlitar för att 

hantera UG:s granskning. Det är skattebetalarna som får finansiera den överfak-

turerade USA-resan. Därmed knyts vi som tittare ytterligare till en gemensam 

subjektsposition med offer och reporter. När det gäller skattebetalare som offer 

handlar det inte bara om identifikation utan om direkt tillhörighet. Skattebeta-

larna är ju vi. När Pär Johanssson och Hudiksvalls kommun försöker hindra 

UG:s granskning genom att hyra in PR-konsulter och blockera reporterns till-

träde till ett möte begår de, i sin iver att mörka överträdelsen mot de funktions-

hindrade, ytterligare en överträdelse både mot reportern och mot Hudiksvalls 

skattebetalare.  

I inslaget om Leksands kommun konstrueras en dubbel offerroll i motsättningen 

mellan två grupper av kommuninvånare; de som vill att kommunen ska satsa allt 

på klubben och de som tycker att satsningen gått över styr. Inslagets rättsnarra-

tiva inriktning ger de två gruppernas framträdande olika mening. De som kritise-

rar följer inslagets anslag och perspektiv och framstår därför som de som reagerar 

med sundhet i sinnet, vare sig reaktionen är intuitiv och känslomässig eller initi-

erad. Både de direkta offren och experten finns i deras läger. De förstärker insla-

gets moraliska konstruktion och blir en del av den. De som menar att man måste 

satsa på klubben, kosta vad det kosta vill, konstrueras som engagerade i hockey-

klubben, men inte i samhället. De uttrycker okunskap och oengagemang i frågans 

samhälleliga dimensioner. Deras ståndpunkt tycks vara byggd på oreflekterade 

känslor och ett kortsiktigt ignorerande av konsekvenser. Deras vittnesmål utgör 

ingen reell motvikt till den moraliska konstruktionen utan snarare en konfirmat-

ion av denna. 

I diskussionen om skolnedläggningen framträder dessa i mindre grad som likvär-

diga meningsmotståndare, utan snarare som ytterligare en typ av offer – den vil-

seledda lokalbefolkningen. En hockeysupporter, intervjuas och uttrycker sin 

övertygelse att pengarna till LIF inte tas från skolor. 

Reporter – intervju: Det är svårt att få pengarna att räcka till skola och .... 

LIF supporter: Ja, de har ju inte lagt ner skolor på grund av Leksands IF. Det är 

inte samma pengar, så det .... 

Reporter – intervju: Vilka pengar är det då? 

LIF supporter: Ja, det vet jag inte. Hur ska jag kunna veta det? 

Reporter – intervju: Men du vet att det inte är samma? Men hur vet du det? 

LIF supporter: Ja, de har ju inte lagt ner skolor på grund av Leksands IF.  
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Reporter – intervju: Eftersom det är andra pengar?  

LIF supporter: Jag vet bara att de inte har lagt ner skolor, och jag vet att det är det 

som diskussionen är, och jag vet att de inte har lagt ner skolor på grund av Lek-

sands IF [38.12]. 

Intervjuns ändamål är inte att ge trovärdighet åt påståendet att det rör sig om 

olika budgetar och att presentera ett rimligt försvar för kommunens agerande. 

Istället konstruerar intervjun ytterligare en moralisk dimension av överträdelsen. 

Kommunen sprider vilseledande information som duperar kommuninvånare. 

Dimensionen förstärks av att man får se och höra effekterna av den vilseledande 

informationen, och inte bara ta del av den. Att supporterns övertygelse beror på 

kommunens bedrägliga information markeras i den efterföljande sekvensen då 

reportern säger: ”Kommunens mångmiljonstöd till LIF försvaras av supportrar, 

tjänstemän och politiker. Pengarna sägs aldrig tas från annat” [38.49]. Kommu-

nens innevånare är antingen drabbade eller också vilseledda. 

Offren för det överdrivna stödet är Leksands skattebetalare i allmänhet. Specifikt 

figurerar de kommuninnevånare som går miste om skolan i Insjön, de som inte 

får sin matsal renoverad och medlemmarna av den ridklubb som går miste om 

bidrag på grund av att LIF slukar pengar. Men i viss mån är de som vill att allt 

ska satsas på ishockeylaget också offer – omedvetna offer som lever i illusionen 

att den satsningen inte går ut över annan kommunal verksamhet. De är duperade 

och framstår i inslaget som att de inte riktigt vet vare sig sitt eget eller kommu-

nens bästa. Båda kategorierna behöver räddas – den förstnämda från kommu-

nens vanstyre – den andra från sin egen av kommunledningen genererade villfa-

relse. Ett marginellt offer är dessutom alla Sveriges skattebetalare eftersom staten 

går miste om skatt när kommunen fifflar med den statliga stämpelskatten till för-

mån för Leksands IF vid en fastighetsaffär. Som tittare och skattebetalare hamnar 

vi alla i en offerroll när vi på ett bedrägligt sätt tvingas vara med och betala för 

det överdrivna stödet till hockeyklubben i Leksand. 

Expertvittnets utsagor 

Experterna kommer sällan med ny information. Uttalandet upprepar de förkla-

ringar och orsakssamband som redan etablerats som granskningens utgångs-

punkt. Men de kan verifiera granskningens utgångspunkt och ge den ytterligare 

vikt och betydelse. Experten förstärker och delar därmed reportrarnas moraliska 

positionering och skapar ett orsaks- och förklaringssamband (Albæk et al., 2011: 

47, 48). 
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Jama Osman Ismail, ordförande i Somalilands förening i Malmö kommenterar 

Martin Aagårds publicering om Per Brinkemo32 i inslaget Den goda viljan. Det är 

lika mycket vem han är som vad han säger som bygger kunskap och förståelse 

för hur fel Aagård är ute i sin kritik. Ismail blir utöver det han säger ett narrativt 

element som står som en symbolisk garant för att det är Brinkemo som har so-

mailiernas sympati på sin sida och att anklagelsen därför måste vara felaktig. Is-

mails personliga framträdande skapar föreställningar om sanning, karaktär och 

verklighet (Postman, 1985: 67), dels genom vad som sägs, men dels också genom 

hur han presenteras och representeras visuellt och framträder personlighetsmäss-

igt som representant för och den självklart tolkningsföreträdande somaliska sy-

nen på konflikten. Han kommenterar Martin Aagårds påståenden om att Per 

Brinkemo skulle gå Sverigedemokraternas ärenden. 

Hade han varit här i föreningen och träffat gruppen och Per, och kollat – så kunde 

han få kommentera. Men han sitter någonstans och säger att Per hjälper SD. Det 

är helt fel. (…) Han sitter i Stockholm, han borde komma hit och kolla först. Och 

se verkligheten, och därefter kunde han kommentera. [UG130514:12.15].  

Kommentaren fungerar som ett vederläggande av Aagårds anklagelser, men i det 

övergripande narrativet också som verifiering av inslagets tema. Den blir i sam-

manhanget en metonymisk anklagelse mot journalister som låter ideologisk över-

tygelse rättfärdiga slarvig och tendensiös journalistik. Han utgör en metonym 

som står för dem som förmodas företrädas av och gynnas av den bigotta rappor-

teringen – men som i själva verket har genomskådat den och som inte ser den 

som ett stöd utan bara som slarvig och ovederhäftig journalistik. Hans expertis 

får en moralisk dimension. 

Reporterns diskussion kring frågan om sitt eget eventuella jäv, han känner både 

offer och granskade, gör att expertvittnen får en ännu viktigare roll i legitime-

ringen av granskningen i det inslaget. Det är företrädesvis offer, experter och 

andra intervjupersoner som formulerar och artikulerar anklagelserna mot och de 

moraliska omdömena om Aagård, Norrbottenskuriren och Konflikt i inslaget. Re-

portern utgör inte ensam den moraliska agens som driver granskningens kon-

struktion av skuld och ansvar. Han delar det ansvaret med en uppsättning mora-

liskt solventa individer vars omdömen bekräftar hans och granskningens moral-

konstruktion (Schwan och Shapiro, 2011: 389). Något som i detta fall är speciellt 

viktigt eftersom han i inledningen konstruerat sig själv som jävig och därmed 

stående på en något skakig moralisk grund.  

                                                      
32 Aagård anklagade Brinkemo för att gå Sverigedemokraternas ärenden när Brinkemo ifrågasatte uppgifter 
som indikerade somaliers relativt höga utbildningsnivå. 
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I inslaget om Leksands kommun samspelar experten med några av de drabbade 

i konstruktionen av moral. Drabbade ortsbors moraliska indignation utgör en del 

av det moraliska omdömet – men expertern agerar bekräftande och stabilise-

rande.  

När det från kommunens håll antyds att pengar till skolan och pengar till hock-

eylaget inte kommer från samma budget, motsägs inte detta av reportern. Det är 

bygdens röst som vederlägger påståendet.  

Reportern: De säger ju att det kommer från olika kassor. Vad tror du om det? 

Bygdens röst: Nää, det stämmer inte, det tror jag i alla fall inte [UG130305:33.51]. 

Bygdens röst utgörs av den drabbade som intuitivt genomskådat den bedrägliga 

informationen och som har all rätt att vara moraliskt indignerad. Hans överty-

gelse är dock lite svävande och kompletteras med expertens auktoritativa veder-

läggande av påståendet.  

Reporter – voice over: Kommunens återkommande mångmiljonstöd till LIF för-

svaras med näbbar och klor, från supportrar, från tjänstemän och från politiker. 

Och pengarna sägs aldrig tas från något annat.  

Expert: Det stämmer ju inte för att, den här kommunen har en budget. Ur den 

budgeten ska allt betalas. Vad man betalar är en prioriteringsfråga. Det man inte 

vill sätta tillräckligt med pengar för, det har man prioriterat ner, och värderat som 

mindre viktigt [UG130305:38.49]. 

Experten ges flerdimensionell kompetens och trovärdighet. Han har den akade-

miska kunskapen inom området som inslaget diskuterar, men dessutom har han 

engagemanget för bygden, geografisk närhet, erfarenhet och insikt i händelseut-

vecklingen. Han presenteras med orden ”Ronny Svensson forskar om kommu-

ner och regioner på KTH i Stockholm. Han är ordförande i byalaget Noret i 

Leksand, där arenan ligger. Han har följt kommunens och LIF:s affärer, däribland 

campingaffären” [UG130305:18.41]. 

I inslaget om våldtäkterna i Bjästa framträder experterna i programmets avrund-

ning och utvidgar där ytterligare expertrollen. Avrundningen innehåller i detta 

inslag inget ytterligare ställande till svars. Istället intervjuas två experter som ”träf-

fat många offer och förövare som är unga människor” [49.39], Katarina Wenn-

stam, journalist och Cecilia Kjellgren, socionom ”som forskar om unga som be-

går sexuella övergrepp” [UG100324:49.49].   

Wennstam tar granskningen från partikulär till generell giltighet och Kjellgren 

tillför ny förståelse av innebörden i överträdelserna, både i fråga om själva skuld-

bördan och i fråga om omfattningen. 
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Programledaren: Du nickade instämmande när du såg reportaget. Vad reagerade 

du på? 

Katarina Wennstam: Att jag tyvärr känner igen så mycket från många andra fall. 

Jag har sett det här upprepas gång på gång. Offret får stå där med skammen. Hon 

får flytta på sig och förändra sitt liv. Man sluter upp kring gärningsmannen. Han 

får det sociala stödet. 

Cecilia Kjellgren: Det är en känd riskfaktor om man kommer från ett sådant här 

sammanhang: Om man får hjälp att förneka är det risk för nya övergrepp [51.43]. 

(…) Man bör stanna upp och fråga sig vad kyrkan har för ansvar för det som 

skedde samma natt. Pojken hade erkänt, men fick samhällets stöd: "Du är oskyl-

dig." Sen sluter kyrkan upp bakom honom och låter honom faktiskt få manifestera 

sin oskuld. Samma natt förgriper han sig på en flicka till... Jag önskar att kyrkan 

stannar upp och funderar över sitt eget ansvar för hur skolavslutningen slutade 

[UG100324:55.11]. 

Bjästas vuxenvärld, och i synnerhet kyrkan var inte bara skyldiga i fråga om re-

aktioner och bemötande, utan konstrueras här dessutom kausalt skyldiga till att 

våldtäkten på den andra flickan över huvud taget ägde rum. Dessutom framställs 

skolans agerande som lagbrott. Kjellgren tar också överträdelsen till en ytterligare 

nivå när hon hävdar att vuxenvärldens stöd gör att den unga gärningsmannen får 

svårare att hantera och ”gå till botten med det och få hjälp” [UG100324:51.31]. 

Även gärningsmannen konstrueras här som offer. 

Experterna verifierar, befäster och utvecklar granskningens utgångspunkt och 

moraliska laddning, verifierar generaliserbarhet samt bekräftar dess slutsats. De-

ras expertis kan vara kunskapsmässig och förankrar då granskningen i någon 

form av kunskapstradition. Den kan också vara erfarenhetsmässig eller moralisk 

(som i fallet med Jama Osman Ismail). De fungerar också korrigerande i förhål-

lande till de till svars ställda då dessa försöker förringa förseelser eller friskriva 

sig från ansvar. De kan också bidra med fördjupningar som uppenbarar nya di-

mensioner av missförhållanden, överträdelser och skuld. Experter deltar också i 

inslagens utvärderingar och moralkonstruktion. De presenterar då ingen konkur-

rerande eller alternativ moralkonstruktion, istället etableras och förstärks report-

rarnas roll som legitima moraliska domare eftersom omdömena harmonierar och 

kompletterar varandra snarare än utmanar varandra. Reportrarnas moralkon-

struktion befästs, bekräftas och verifieras och de behöver inte ensamma ta ansvar 

för bedömningen av skuld och avvikelse. I inslaget om våldtäkterna i Bjästa refe-

rerar dock Wennstam till något som skulle kunna tolkas som en förmildrande 

omständighet. 

Man ska komma ihåg att det finns något djupt mänskligt i hur folk reagerar. De 

kan inte se framför sig hur den här killen skulle kunna vara en gärningsman för att 

de har fått lära sig att den typiska våldtäktsmannen, det är Anders Englund, han 

som mördade Engla, det ska vara en sluskgubbe [UG100324:52:27]. 
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Men den överväldigande delen av expertutlåtnadena i samma inslag utgörs av en 

förstärkning och utvidgning av anklagelserna. Expertens rättsnarrativa roll är att 

etablera, fastställa och amplifiera skuld och moralisk laddning. Något expert-

vittne för svarandesidan kunde inte urskiljas i de undersökta inslagen.  

Etablering av motiv 

Ett viktigt element i ett rättsnarrativ är argumenteringen för att etablera motiv 

för överträdelsen. Det sammanfaller med en av tv-mediets koder för att skapa 

realism; en konstruktion av ett orsak-verkanförhållande. I ett dokumentärt real-

istiskt program händer saker av en orsak och eftersom det förhållandet motsvarar 

vår uppfattning om att det mesta som händer i verkligheten har en orsak uppfat-

tar vi handlingar som kan kopplas till ett motiv som realistiska (Bignell, 

1997/2002: 134). Detta innebär att ett rättsnarrativ får en realistisk prägel om ett 

motiv etableras eller åtminstone diskuteras. 

I de undersökta avsnitten utgör motivbilden ett narrativt element. Med ledning 

av de gärningar som avslöjas drar reportrarna slutsatser om överträdarnas karak-

tär. Detta kommer till uttryck i konstruktionen av motiv i de undersökta inslagen. 

Reportrarna utreder inte bara vad som hänt – man försöker också analysera var-

för det har hänt och fastställa motiv. 

I inslaget om Pär Johansson byggs motivbilden kring Johansson ambitioner. 

Hans förhållande till de funktionshindrade konstrueras som ett medel-målförhål-

lande. Motivet bakom verksamheten är inte i första hand det torgförda; att främja 

förståelse för och lyfta fram funktionshindrades behov. Istället är det Johanssons 

egna ambitioner som utgör drivkraften och motivet. Verksamheten utvecklas när 

de intressena sammanfaller, men motivet till att driva de funktionshindrade för 

hårt, neka dem tillbörlig ekonomisk ersättning, tillbringa mindre och mindre tid 

med dem och mer och mer tid i den egna verksamheten, ha kontoret på Skepp-

sholmen istället för i Hudiksvall, fuska med fakturor, osv – är att bli rik och be-

römd. Och för att uppnå detta är Johansson beredd att bortse från de funktions-

hindrades behov. 

I inslaget om friskolorna anför reportern ekonomiska motiv till bortväljandet av 

vissa elever och motivet illusteras med en filmsekvens där barn på en skolgård 

förses med prislappar. Sekvensen konnoterar en motivbild där barn ses i ekono-

miska termer, och de stökiga barnen blir då en ekonomisk variabel som orsakar 

vinstreducering och innebär en dålig affär för skolan. Skolornas bortväljande av 

elever knyts sålunda narrativt till vinstintresse. Dessutom utökas motivbilden i 

intervjun med von Sivers med en skev människosyn: ”Ja, men man undrar ju då 



 173 

hur synen på eleverna är, och människosynen” [UG131028:52.28]. Den sekven-

sen repeteras vid flera tillfällen. 

I Den goda viljan konstrueras motivbilden som en välvillig men missriktad önskan 

att främja ett mångkulturellt samhälle. Det är i ideologisk iver som journalisterna 

i inslaget slarvar med fakta och drar slutsatser från felaktiga utgångspunkter. De 

är inte onda – motivet är att göra gott, men den ideologiska övertygelsen förd-

unklar omdömet. I inslaget om Leksands kommun gränsar motivbilden till 

ett ’crime of passion’ i vilket en överdriven och oresonlig passion för ishockey-

klubben driver kommunledningen till en rad omoraliska och olagliga handlingar. 

I inslaget om Bjästa konstrueras också en motivbild till varför de som tar parti 

för gärningsmannen agerar som de gör trots att bevisen är klara och han är dömd 

för brottet. Förövaren motsvarar inte bilden av en våldtäktsman. Ortens röster 

förklarar att han är populär, omtänksam, snygg och anses ”inte verkar vara en 

sådan person som skulle behöva det [våldta] för han ser bra ut” 

[UG100324:10.01]. Bjästabornas fördomsfullhet, oförmåga, eller snarare ovilja 

att se bortom det ytliga och det man vill se fungerar här som motivbild. Reportern 

låter dessutom Amanda Ögren, en av de få som tagit parti för Linnéa, redogöra 

för hur chauvinism och kvinnoförtryck också är en del av motivet. 

Reportern – intervju: Varför trodde nästan alla på honom? 

Amanda Ögren: Han hade väl högre status kan jag tänka mig. Han var ju äldre än 

henne, och han är kille. (…) Killen är ju oftast mer värd än flickan – det känns ju 

som så ibland [19.24]. 

I och med redogörelser för motiv ger UG:s reportrar och programledare uttryck 

för en ambition att tränga in i överträdarens tanke- och sinnesvärld och skapa 

förståelse för, inte bara hur och i vilken omfattning överträdelsen begåtts, utan 

också varför. UG låter i och med motivredogörelser granskningsuppdraget ut-

sträckas till att innefatta inte bara handlingar och deras effekter – utan också den 

till svars ställdes föreställningsvärld och bevekelsegrunder. 

Försvar 

Ett syfte med den ansvarsutkrävande intervjun är enligt Hanson också att den till 

svars ställde ska ges möjlighet att presentera ”sina bästa argument” (Hanson, 

2009: 229) eller sitt bästa försvar. 

I inslaget om friskolor som ratar elever förekommer två ansvarsutkrävande in-

tervjuer med två av de huvudanklagade, rektorn för Pysslingen i Täby, Karin 
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Möller-David och VD:n och ägaren till Profilskolan, Greger von Sivers. Intervju-

erna utgör utgör granskningens ställande tills svars och ger också tillfälle för de 

anklagade att försvara sig. 

Möller-David är uppenbarligen förberedd. När hon får frågan om vilka barn som 

är välkomna försöker hon skapa en positiv kontrast till anklagelsen genom att 

framhålla skolans förträfflighet och hävda att man verkligen tar emot alla och till 

och med haft speciella framgångar i att hjälpa med barn med särskilda behov och 

därför får många ansökningar från sådana eftersom de vet ”att de får mycket 

hjälp” [UG130928:42.58]. 

När hon sedan ställs inför sitt agerande i reportaget avslutat med ”men pojken 

ratade du” kombinerar hon tre olika försvarsstrategier: en ansvarsreduktion ge-

nom omdefiniering ”jag skulle inte uttrycka det på det sättet”, ett Mea Culpa ”jag 

gjorde ett felaktigt beslut, och jag är jätteledsen för det” [43.19], ett förringande 

av problemets omfattning ”Det här är inte representativt vare sig för mig eller 

för skolan” [UG130928:43.35]. Men samtidigt hävdar hon att anklagelsepunk-

terna är felaktiga, att det visst var fullt i klassen som den ratade pojkens pappa 

sökte till. Det är således något oklart vad hon är ledsen för och ber om ursäkt 

för. Möller-Davids något ambivalenta agerande ger uttryck åt ett dilemma som 

inte är helt ovanligt vid ett framträdande där någon ställs till svars i medierna. 

Grafström et al. beskriver hur mediernas genomslag skapar en ängslighet i orga-

nisationen som gör att mediebilden av den egna organisationen måste hanteras 

utifrån det man uppfattar som den mediala arenans logik och det kan innebära 

att man bedömer det viktigare att desarmera eller begränsa negativ publicitet än 

att försvara egna beslut (Grafström et al., 2013: 73, 74). Föreställningar om me-

diernas tolkningsföreträde och kraft att påverka styr det egna kommunikativa 

agerandet i högre utsträckning än den egna uppfattningen om sakernas tillstånd 

och moraliska laddning. Man försöker agera utifrån ”de specifika spelregler som 

gäller på det spelfält som medielandskapet utgör” (Grafström et al., 2013: 35) 

även om det innebär att man inte agerar utifrån egen övertygelse. I Möller-Davids 

svar kan en motsättning skönjas mellan det hon tror hon bör säga och det hon 

egentligen skulle vilja säga. 

De skolor som ställs till svars via mejl och telefon kombinerar förnekande av 

skuld i sakfrågan med erkännande av den mindre förseelsen ”otydlighet med in-

formation”, ett beklagande över detta och löfte om att rutiner ska ses över. Alla 

skolorna understryker i mejlet att de har en stor blandning av elever med olika 

bakgrund [UG130928:46.30]. 

Ett erkännande kan utgöra ett försök att skapa sympati och återställa den mora-

liska trovärdigheten och skapa intryck av en vilja att ändra sig och gottgöra sina 
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missgärningar (Foucault, 1978: 58, 59). De erkännanden och de ursäkter som 

förekommer i de analyserade inslagen får dock inte den sympatiskapande effek-

ten. Istället innebär försvaret ett betydelseskapande som i högre grad innebär en 

förstärkning av indignationen mot de till svars ställda, än en appell för sympati. 

Möller-Davids halva erkännande legitimerar granskningen och etablerar den mo-

raliska utgångspunkten – men i och med att den ackompanjeras av en lam bort-

förklaring framstår den snarare som något tillkämpat och strategiskt än som en 

från hjärtat kommen ursäkt från en djupt ångerfull överträdare. Skolornas gene-

rella erkännande av brister i rutiner framstår som en rökridå för att dölja skuld i 

fråga om de grövre anklagelserna, lagvidrig sållning och unken människosyn. 

I von Sivers fall sker delgivning av misstanke, bevisning och förhör samtidigt. 

Han är ovetande om anklagelsepunkter och bevisföring och har således uppen-

barligen inte haft möjlighet att förbereda ett försvar. När Josefsson radar upp 

anklagelsepunkterna nekar han kategoriskt. När han till slut konfronteras med 

sitt agerande inför den dolda kameran pendlar han mellan ett ganska lamt erkän-

nande av skuld, ”Ja, det var mycket dåligt uttryckt” [UG130928:51.35] och försök 

att reducera omfattningen av moralisk avvikelse genom att omdefiniera sina ut-

talanden, ”nä, det var ju en liknelse [elever som cancersvulst], det tenderar att 

sprida sig” [UG130928:51.42] och ”jag säger ju inte det [neger] till någon som är 

svart” [UG130928:51.49]. När han konfronteras med sitt uttalande att man kan 

sålla elever genom att tala om för föräldrarna att det inte finns plats är han för-

vånad över att han sagt det och hävdar att ”vi har aldrig gjort det” 

[UG130928:51.54]. 

I inslaget Den goda viljan försvarar sig företrädare för de tre i inslaget klandrade 

publiceringarna genomgående med hänvisningar till journalistisk praxis. Norrbot-

tenskurirens försvar var att man inte nödvändigtvis behövde tolka Gunnarssons 

svar som främlingsfientligt och att han fått utrymme att kommentera. Aagård 

hävdade sin artikels vederhäftighet och pekade också på Brinkemos möjligheter 

att kommentera. Konflikt erkände och ursäktade felaktigheter och olyckliga for-

muleringar men hävdade att man varit snabb med att korrigera dem. Program-

chefen uttryckte sympati för Ahmadi och ledsnad över hennes beslut att lämna 

journalistiken, men hävdade också den journalistiska rätten att ”publicera bilder 

som utmanar etablerade sanningar” [56.09]. 

Ingen av de granskade lyckas genom sitt försvar desarmera anklagelsen eller 

skapa sympati för sin sak. I inslagen finns få ansatser till berättelser om omvän-

delse, reformering och förlåtelse, fokus ligger på avslöjande och skam. Inte heller 

tillåts försvaret att bli en konkurrerande berättelse. När Möller-David söker skapa 

en alternativ och förmildrande förståelse av sitt agerande återför den intervjuande 
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programledaren omeddelbart berättelsen till skuldperspektivet, och i samband 

med det repeteras en sekvens av reportaget som motsäger henne och återetable-

rar skuld [UG130928:44.00]. 

I inslagets narrativ innebär försvaret snarare en förstärkning av indignationen 

mot de till svars ställda, än förmildrande omständigheter eller en appell för sym-

pati. Protess menar att, speciellt granskande Tv-journalistik, använder bilden av 

den anklagade som ett effektivt visuellt berättarelement snarare än som ett medel 

att åstadkomma balans i argumentationen (Protess et al., 1991: 218; Ettema och 

Glasser, 1998: 53). 

De anklagades utsagor utgör i huvudsak inte en del i bevisföringen eller i pläde-

ringen. Den kommer då målet redan är avgjort – den moraliska utgångspunkten 

är etablerad, avvikelsen är bevisad och slutsatserna dragna. De utgör därför inte 

en faktor i bedömningen av målet. Istället fungerar deras utsagor som en utveckl-

ing av deras rättsnarrativa roller, ett svar på vilken typ av överträdare de är, i 

vilken grad de avviker och hur de förhåller sig till sin egen överträdelse. 

Att de anklagade ges tillfälle att uttala sig fyller dessutom flera ändamål. Att höra 

båda parter är en journalistisk grundregel i fråga om att uppfylla kravet på opar-

tiskhet. En för den granskande journalistiken fundamental princip är rätten för 

den granskade att komma till tals och presentera sitt ”bästa försvar”.  

Dom och straff 

Om programmets narrativa utveckling och de omdömen som ges av program-

mets reportrar, programledare och medverkande kan betecknas som ett dömande 

eller inte är en fråga om definition. Ur en synvinkel skulle man kunna se UG som 

en utredande instans och en slags medial åklagarmyndighet som utreder ett fall, 

kommer med bevis och pläderar för en fällande dom – men överlåter själva dö-

mandet till tittarna och i förekommande fall till domstolarna. Den synen ligger i 

linje med Sjøvaags beskrivning av det sociala kontrakt som ligger till grund för 

den journalistiska maktgranskningen. Journalister avslöjar och medborgare 

dömer och agerar (Sjøvaag, 2010). 

Ur en annan synvinkel kan man uppfatta programmen som en process som även 

innefattar ett dömande och dessutom en form av sanktionering. Ettema och 

Glasser förklarar hur de ser på förhållandet mellan den granskande journalisti-

kens publiceringar och dömande. 

Investigative reporters do indeed usually stop short of making explicit moral judge-

ments – if such judgements are understood to be unequivocal pronouncements of 
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right and wrong. However in the application of (presumably) established standards 

to the conduct of officials and instituons, they certainly do make judgements 

(Ettema och Glasser, 1998: 12). 

Ett exempel på att mediepublicering av missgärningar kan uppfattas som en slags 

sanktion eller straff kan urskiljas i en kommentar av sekreteraren för arbetsgrup-

pen för riksdagens uppförandekod. I slutbetänkandet skriver gruppen att sankt-

ionen för brott av riksdagsledamöter mot denna kod bör utgöras av att talmannen 

i kammaren meddelar vari brottet består (Sveriges riksdag, 2014: 15). I tidskriften 

Fokus återges sekreterarens kommentar till det betänkandet. 

Han förklarar att valet av påföljd gjordes med tanke på Sveriges goda förutsätt-

ningar för att reda ut sådana affärer genom mediernas belysning. Han återger re-

sonemanget i gruppen såhär: ”Får man sitt namn uppläst i kammaren, så kommer 

det att rapporteras. Det är straff nog i Sverige” (Ölmedal, 2016: 19). 

Ur den synvinkeln kan element av dömande och straff urskiljas i de undersökta 

inslagen. Dels avger reportrar och programledare moraliska omdömen i olika ty-

per av fall där skuld och ansvar står på spel och dels utgör narrativen i sig moral-

konstruktioner (White, 1990: 6, 7; Ettema och Glasser, 1998: 9) som anger avvi-

kelse och pekar ut avvikaren. Man skulle kunna argumentera för att slutsatsen 

om den till svars ställdes status i den meningen redan är dragen i inslaget. Pro-

grammen introduceras som ”sanningen om”, och inte som en berättelse som 

kommer att utmanas av en annan. Det erbjuds ingen alternativ slutsats eller något 

konkurrerande narrativ. Avsaknaden av sådana innebär att de värderingar och 

slutsatser som uttrycks i programmen uppfattas som ett dömande. Tittarnas upp-

gift skiljer sig då inte nämnvärt från den som Foucault tillskriver den tidig-

moderna åskådarmassans, att betrakta och ge sitt bifall åt, eller att uttrycka sitt 

missnöje med, en redan avkunnad dom snarare än att själva avkunna den 

(Foucault, 1987). 

I de undersökta narrativen konstrueras de till svars ställda som skyldiga och inte 

som möjligen oskyldiga. De slutsatser som dras i inslagen är att de exponerade 

rektorerna är drivna av vinstintresse, hycklar och har en skev människosyn. Pär 

Johansson fuskar med fakturor och intresserar sig mer för sin egen lukrativa verk-

samhet än för de funktionshindrade skådespelarnas väl och ve. De journalister 

som ställs till svars i Den goda viljan har låtit de egna uppfattningarna ”om hur 

samhället ser ut - eller bör se ut” fördunkla omdömet så till den grad att de för-

enklat eller bortförklarat ”verkliga samhällsproblem”[UG130514:01.24]. Slutsat-

serna är dragna och omdömena är i mycket liten grad förhandlingsbara. I inslaget 

om Leksands kommun konnoterar reporterns slutkommentar en sammanfat-

tande och fastställande dom. 
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Reportern – voice over: Sammanblandningen mellan Leksands kommun och Lek-

sands IF försvaras in i det sista. Och den så självklara gemensamma strävan att få 

tillbaka hockeyklubben till elitserien har visat sig ha ett högt pris. Det handlar inte 

bara om mångmiljonbidragen, nedläggningen av en skola och flyttade förskole-

barn. Tjänstemän i Leksands kommun har också visat sig vara beredda att ljuga, 

skatteplanera och bryta mot lagen, allt för att stödja sin hockeyklubb 

[UG130305:55.03]. 

När von Sivers avslöjas som lögnare och intolerant och när Leksands kommun-

chef framstår som skyldig till omoralisk och illegal skatteplanering exponeras de-

ras överträdelser på en offentlig arena som används för att regelbundet skambe-

lägga en specifik typ av överträdare.  

Beskriven på det sättet har exponeringen av den till svars ställde drag av ett 

skamstraff. Ett skamstraff innebär att en individ exponeras offentligt på ett sätt 

som förknippar honom eller henne med en överträdelse som genererar skam 

(Carlsson, 1934). I och med exponeringen av den till svars ställde i offentligheten 

framställer sig den granskande journalistiken i den meningen som en makt 

med ”rätten att straffa” (Foucault, 1995: 50). Den exponerade har ingen möjlig-

het att stoppa exponeringen och utgör därför utgör ett åskådningsobjekt och en 

projektionsyta på vilket den makten manifesteras.  

Exponeringen är inte en följd av en isolerad handling utan ett resultat av en spe-

cifikt organiserad institutionell praktik och bruk av en för ändamålet utformad 

teknik. Alla som vill kan vara åskådare. En inbjudan till allmänheten att bevittna 

deras skam har gått ut via officiella kanaler under kontroll av den institution som 

arrangerar framträdandet. Genom trailers, puffar och påannonser får presumtiva 

tittare veta vem som ska ställas till svars, vad den anklagas för, och ibland ges 

också ett smakprov på den skambeläggande exponeringen redan innan program-

met sänds. Information om det offentliga skambeläggandet vidarebefordras till 

andra medier och blir både en del av nyhetsflödet och en kungörelse om när, var 

och av vem det kommande skambeläggandet kommer att utföras. 

Skammen är inte ett spontant resultat av en slumpmässig händelse utan genereras 

aktivt och under organiserade former som en reaktion på någon form av över-

trädelse som identifierats, värderats och etablerats som sådan av en redaktion 

som representerar den journalistiska institutionen. Det är också den som verk-

ställer exponeringen och som har kontroll över formerna för denna. 

Den granskande tv-journalistiken kan ur den synvinkeln sägas förfoga över en 

sanktionsteknologi baserad på kontroll av den mediala offentlighet där negativ 

exponering kan innebära skam, förlust av självkänsla, heder, prestige, respekt, 

aktning, och i vissa fall också vara till ekonomiskt och professionellt förfång 

(Thompson, 2005; Couldry, 2003). Uppdrag gransknings reporter Janne Josefsson 
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kommenterade i en intervju den aspekten av granskande journalistik. ”Han blev 

fullständigt uthängd i pressen efteråt med bild och allt. Sedan blev han visst fälld 

i rätten, men på något sätt blev han mest straffad genom tv” (Olson, 2001: 196). 

Förhållandet mellan makt och medial uppmärksamhet gör att den straffteknologi 

som den granskande journalistiken har till sitt förfogande är speciellt avpassad 

för sanktionering av personer i maktposition och organisationer som är beroende 

av positiv medial uppmärksamhet för sin kommersiella framgång. Negativ expo-

nering i den mediala offentligheten riskerar att bli speciellt kännbar i ett samhälle 

där utövande och vidmakthållande av både politisk, kommersiell och civil makt 

är nära förknippad med positiv medial exponering (Davis, 2007: 171). Foucault 

menar att rättsskipningens mekanismer ”carry meaning only in the context of 

their own moment’s dominant features” (Schwan och Shapiro, 2011: 4). En 

medial rättsprocess blir alltså verkligt kännbar för någon som byggt sin makt på 

ett medialt kapital och ett rättsförfarande i den mediala offentligheten blir logisk 

eftersom det är där en omfattande del dagens makthavare etablerar och upprätt-

håller sin makt. 

I sanktioneringen ingår det obehag som den exponerade individen upplever. Jo-

hansson sammanfattar intervjuer med några av de politiker som i ett inslag 2002 

filmades med dold kamera när de gav uttryck för främlingsfientliga åsikter i 

valstugor. 

Om man ska sammanfatta politikernas omedelbara reaktioner är det tydligt att 

obehaget var mycket stort. Bland dem som programmet fokuserade mest på valde 

till och med några att inte ens se programmet och de som gjorde det reagerade 

starkt. Men flera av dem som endast var med i korta klipp, och som gjorde relativt 

sett gjorde mindre allvarliga uttalanden, upplevde också situationen med ett 

mycket starkt obehag (Johansson, 2006: 86). 

Av de som ställs till svars är vissa skambelagda i högre grad än andra. Skammens 

omfattning är beroende av exponeringens och överträdelsens art samt på det 

egna framträdandet. Av de rektorer och företrädare för friskolor som beslås med 

att sålla elever är det bara Möller-David som exponeras i filmade sekvenser. Hon 

gör det dessutom både inför öppen och dold kamera. Andra figurerar som namn-

givna telefonröster och vissa hörs, men identifieras inte. Skambeläggandet för-

stärks också då den granskade blir föremål för förödmjukelse och ironi. 

Jan Björklund intervjuas i inslaget om friskolorna initialt i egenskap av ställd till 

svars. Som utbildningsminister är han ytterst ansvarig för det missförhållande 

som beskrivs i inslaget om friskolorna och får därför vissa kritiska frågor. Men 

genom att bekräfta granskningens värde, rikta klander mot rektorerna och ogili-

tigförklara deras försvar samt berömma UG:s metoder och effektivitet lyckas han 

delvis avvända skammen från sig själv. Ur ett rättsnarrativt perspektiv skulle man 
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kunna säga att han lyckas socialt förhandla sig ur rollen som anklagad genom att 

ställa upp som vittne för åklagarsidan och att han i processen utverkar en form 

av strafflindring i form av ett reducerat skambeläggande. 

Sammanfattning 

Genom att redovisa sina granskningar i form av ett rättsnarrativs olika faser och 

ge journalisten rollen som den rättviseagent som driver processen, etableras jour-

nalistiken som en institution inom det rätts-moraliska området och förhandlar 

sin position som sådan. 

Narrativa element och roller i de undersökta avsnitten konnoterar brottsanmälan, 

utredning, anklagelser, bevisföring, förhör, etablering av motiv, expert- och ka-

raktärsvittnen, skuld och sanktion.  

Inslagens rättsnarrativa form och utveckling skapar en medial arena avpassad för 

hantering av misstanke om, utredning och sanktionering av överträdelse och 

skuld. Rättsnarrativet överför mening från rättsliga praktiker. Journalisten blir ut-

redare och åklagare. Därigenom skapas myndighet att insistera på rättvisans gång. 

Kontroversiella metoder ges en aspekt av legitima rättviseinstrument och inter-

vjuvägran konnoterar domstolstrots. 

Den ansvarsutkrävande intervjun blir inte bara en möjlighet för den till svars 

ställde att försvara sig och ge sin version av det inträffade. Exponeringen där 

denne knyts till sin överträdelse blir i sammanhanget dessutom ett offentligt 

skambeläggande som konstrueras som en konsekvens och sanktion av överträ-

delsen. Regelbundenhet i programmet gör att platsen i programtablån blir en eta-

blerad rättvisearena som kan anses vara speciellt effektiv gentemot de maktha-

vare som skapat sin makt på mediala plattformar. 
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8. Institutionella ramar och praktiker 

I det här kapitlet går jag vidare i min performativa narrativanalys och undersöker 

hur de rättsnarrativets roller, element och praktiker som identifierades i kapitel 

sju konstruerar journalistiken som institution. Det betydelseskapande som ana-

lysen fokuserar på är hur institutionella drag framträder, hur myndighet etableras 

och hur olika typer av intervjuer samt bruket av dold kamera, ironi och resande 

blir till praktiker som samverkar i skapandet av institutionell identitet. 

Kapitlet utgör ett ytterligare svar på forskningsfrågan: Hur kan Uppdrag gransk-

nings inslag analyseras som rättsnarrativ? Och vad innebär den analysen för form-

ationen av den journalistiska institutionens identitet och samhällsroll? 

Ett institutionellt ramverk 

Ett av sociala institutioners kännetecken är att aktörer knutna till en institution 

förknippas med och identifieras utifrån sin relation till denna (Petersson, 1987: 

55) samt att de utför typifierade handlingar som identifierar dem med institut-

ionen (Berger och Luckmann, 1979: 89).  

Reportrar i UG beskrivs inte som oberoende individuella aktörer. I inslaget om 

friskolorna konstrueras ett institutionellt ”vi” som sänder ut ”våra reportrar” 

[UG130928:01.56]. De ingår i en större helhet och har ett uppdrag vars tillhörig-

het ligger hos något mer omfattande än de själva. Den enskilde reportern och 

programledaren agerar på institutionens vägnar. Den rättvisa de söker är institut-

ionellt betingad och den myndighet med vilken man tar sig an uppgiften är ”en 

följd av en organisationsform” (Lukes, 2008: 34).  

Journalistens agerande kan identifieras med den narrativa roll som i Propps mor-

fologi kallas ”seeker” (Propp, 1928/1968), vars aktioner går ut på att uppenbara 

och rätta till missförhållanden. Identifikationen gör att övriga aktörers identiteter 

karaktäriseras i enlighet med hur de antingen stöder eller motarbetar uppdraget. 

I kontakten med reportern framstår de antingen som ansvariga för missförhål-

landet eller bistår i försöken att rätta till det. De kan också antingen försöka dölja 

eller avslöja ett missförhållande eller bidra med kunskap eller desinformation. 
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Det är i interaktionen med reportern som övriga roller i narrativet attribueras och 

formeras.  

De medverkande sorteras in i en uppsättning institutionellt definierade roller som 

återkommer från inslag till inslag.  Rollerna inlemmas i, konstruerar och får be-

tydelse genom rättsnarrativet. Oavsett övriga identifierande drag typifieras de 

medverkande som: direkt drabbad, berörd, vittne, bygdens röst, expert, ställd till 

svars och högre ansvarig. Journalisten utför en uppsättning narrativa funktioner 

gentemot de typologiserade rollerna. Dessa funktioner identifierar institutionens 

verksamhet och mandat. 

Personer som medverkar kan ha högst varierande bakgrund och position i sam-

hället och ha högst varierade erfarenheter och diametralt olika personligheter, 

men ändå konstrueras i samma roll. Samtidigt kan personer ha en liknande bak-

grund och yrkesmässig identitet, men ändå ha olika roller i inslagets narrativ. Ste-

fan Gunnarsson (i inslaget Den goda viljan), är en framgångsrik musiker, känd från 

tv, och Linnéa (i inslaget om våldtäkterna i Bjästa) är en skolflicka, men i de inslag 

i vilka de medverkar har de samma roll, den av ett missförhållande direkt drab-

bade. I Den goda viljan medverkar en rad journalister, men i inslagets narrativ har 

de olika roller och fyller olika funktioner.  

I inslaget om friskolorna intervjuas Marie Axelsson, rättschef på skolinspekt-

ionen i en expertroll. Hon utgör ett exempel på hur den tilldelade rollen avgör 

intervjupersonens funktion i narrativet. Hon slår fast att skolornas sållning är ett 

övergrepp på andan i skolreformen. 

Systemet har ju tillkommit för att elever ska få välja, eleverna ska välja utifrån pe-

dagogisk inriktning eller vilka som jobbar i skolan, eller varför man nu väljer en 

skola. Det är elevernas valfrihet som ska tillgodoses [UG130928:24.36]. 

I slutet av inslaget beskrivs just skolinspektionen som tandlös i sin tillsyn av 

friskolorna, något som Axelsson i egenskap av rättschef skulle kunnat ställas till 

svars för, men i det här narrativet är hennes roll expertens, inte den till svars 

ställdes. 

Att både institutionens aktörer och deras objekt är typifierade bidrar till den för-

utsägbarhet och konkretisering som ”utgör ett nödvändigt korrelat till institut-

ionaliseringen av handlingar”  (Berger och Luckmann, 1979: 91). När vi identifi-

erar rollinnehavarna får också deras ord och handlingar mening i det övergri-

pande narrativet.  

Växlingarna mellan programledare som inleder, hanterar övergångar mellan och 

avslutar inslagen, och reportrarna som gör reportagen accentuerar det institut-
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ionella draget. När reportaget om friskolorna som ratar elever avslutas samman-

fattar reportern reportaget. Sedan rullar vinjetten och därefter tar programledaren 

över berättandet och därmed drivandet av processen mot de till svars ställda. När 

kameran i inslaget om friskolorna följer honom på väg mot en skolbyggnad för 

att tala med en av de felande rektorerna konnoterar scenen uppgörelse. Vi förstår 

att han kommer för att slutföra institutionens uppgift och det reportern påbörjat 

genom att konfrontera de skyldiga och ställa dem till svars. Att han har report-

rarnas förundersökningsmaterial och dokumenterade bevis med sig i bagaget 

skapar sammanhang och kontinuitet i rollernas inbördes förhållande och en sam-

mahållen utveckling av narrativets institutionskonstruktion.  

I några av de undersökta inslagen skapas också en institutionell prägel av att re-

portagens reporter hanterar undersökningen och ansvarsutkrävande på en viss 

nivå av överträdelse, medan programledaren tar över när det är dags att ta pro-

cessen till en högre myndighetsnivå. Ur ett rättsnarrativt perspektiv får de omdö-

men och det ställande till svars som sker i programmet på så sätt en institutionell 

prägel och tyngd. 

Så sker i avsnitten om Den goda viljan och i inslaget om Pär Johansson. Efter re-

portagets avannonsering i Den goda viljan tar åter programledaren vid och kon-

fronterar Helena Olsson, den programchef på SR som var ansvarig för sänd-

ningen av reportaget i Konflikt. Det är inte reportern som gör den ansvarsutkrä-

vande intervjun med SVT:s högre chefer– den görs av programledaren. I inslaget 

om Pär Johansson konfronteras både Johansson själv, kommunchefen i Hu-

diksvall och SVT:s chef Eva Hamilton efter reportagets vinjett av programleda-

ren. 

Det institutionella draget understryks också av programmets inramning och 

formspråk. Inslagen börjar med programledarens: ”Uppdrag granskning ikväll”, 

och avslutas med en trailer för nästa veckas program. Programmen har en ge-

mensam grafisk profil som knyter samman introduktion, presentation, reportage, 

namnskyltar vid intervjuer, vinjetter och avannonsering. Granskningen och stäl-

landet till svars följer ett etablerat format och en återkommande förutsägbar ru-

tin. 

Tillsammans utgör de typifierade rollerna och praktikerna, det etablerade forma-

tet, regelbundenheten i sändningarna, programmets historicitet, genretillhörig-

heten, den auktoritära internlegitimeringen och den externa acceptansen en inte-

grerad totalitet som identifierar och karaktäriserar programmet som en del av en 

journalistik som under institutionella former hanterar överträdelse på samhällelig 

nivå.  



 184 

Jurisdiktion och domvärjo 

I inslagen formeras också gränser för vilka man ställer till svars, vad det är man 

granskar, över vad man har myndighet och hur omfattande denna myndighet är. 

Berger och Luckmann beskriver hur institutionalisering innefattar en inmutning 

av handlingsområden och en ständigt pågående social förhandling om graden av 

inflytande inom dessa områden (Berger och Luckmann, 1979: 91). De specifika 

områden inom vilka UG agerar och de befogenhet med vilken man agerar, gest-

altas och definieras genom de praktiker som framträder i inslagen. 

Exponeringspraktikerna speglar programmets inriktning på att granska maktha-

vare. Ett sätt att markera att det är just individer som har en maktposition som 

är ansvariga inför programmet är att anonymisera dem som inte betraktas som 

makthavare. Även om de kan ha gjort sig skyldiga till brott, ibland ganska grova 

brott, så är de inte programmets huvudsakliga granskningsobjekt. De utgör sna-

rare narrativa element i ett rättsnarrativ som inbegriper skuldbeläggande av någon 

form av makthavare. I inslaget om friskolorna avidentifieras ansikten på lärare 

som närvarar vid inspelningen med dold kamera och vissa representanter för fris-

kolor identifieras inte i telefonintervjuerna. I inslaget om Bjästa avidentifieras den 

intervjuade nätmobbaren. Hon ställs inte till svars personligen utan fungerar som 

en metonym för nätmobbare i allmänhet och framstår även själv i någon mån 

som offer. 

Överträdelser som behandlas är inte nödvändigtvis brott mot lagen, även om det 

förekommer. Grundvalen för processen är graden av moralisk avvikelse och om-

fattningen av potentiell upprördhet. 

I inslaget om friskolor är grundöverträdelsen kopplad till brott mot skollagen, 

men samtidigt konstrueras sållningen av barn också som en moralisk fråga – en 

fråga om människosyn. Den mest exponerade i inslaget, rektor Greger von Si-

vers, beslås inte med att själv ha sållat elever. Hans bruk av nedsättande och mo-

raliskt anstötliga benämningar om vissa elevgrupper och tips om hur man skulle 

kunna sålla elever kan definieras som en ”first-order talk scandal”, av den typ 

som Ekström och Johansson karaktäriserar som ”produced/purposive collapse 

of back-stage and front-stage utterances” (Ekström och Johansson, 2008: 62). 

Benämningen innebär att det är i själva talakten som normbrottet sker och att 

detta är framprovocerat av en journalist som genom användning av dold kamera 

och skapandet av en miljö där intervjupersonen tror att han eller hon befinner 

sig utanför offentligheten, söker avslöja och belägga åsikter och attityder som kan 

uppfattas som anstötliga (Ekström och Johansson, 2008: 67). Sivers redovisade 
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överträdelser begås och beläggs inför rullande kamera, i vad han tror är en an-

ställningsintervju, och de består i vad han säger där och då, inte vad han gjort 

eller sagt tidigare. 

I inslaget om Pär Johansson förekommer lagbrott i form av till exempel dubbel-

fakturering, men den överträdelsen är inte någon huvudfåra i anklagelseakten 

utan fungerar snarare som en förstärkning av den karaktärsbaserade utsagan att 

han ser om sitt eget hus istället för att se till de utvecklingsstördas bästa. De fe-

lande journalisterna i Den goda viljan överbevisas inte om brott mot lagar – däre-

mot gör de sig skyldiga till brott mot journalistikens etik och god journalistisk 

sed. Leksands kommuns företrädare bryter mot kommunallagen – men det är en 

delkomponent i en anklagelseakt som i väsentliga delar utgörs av överträdelser 

gentemot andra moraliska måttstockar. 

Det är inte bara direkta handlingar som är föremål för granskningen. Journalisti-

ken formerar också ett mandat att avslöja, bedöma och sanktionera attityder och 

åsikter. Granskningen intresserar sig för den mentalitet och de intentioner som 

ligger bakom ett normbrott, och ibland är det åsikterna och mentaliteten som är 

själva normbrottet. 

UG formerar också ett mandat att starta en granskning även om det inte finns 

någon specifik eller individuellt misstänkt. I inslaget om friskolor är det ett all-

mänt rykte som ligger till grund för granskningen. De misstänkta materialiseras 

och ges gestalt endast i samband med reportrarnas till synes slumpmässiga pro-

vokation med falska identiteter och dold kamera. Reportrarna agerar inte på di-

rekta misstankar mot individer utan söker identifiera överträdare genom att son-

dera inom ett specifikt problemområde. I den processen undersöker de en rad 

skolor och rektorer som ses som potentiella överträdare. De som motsvarar miss-

tankarna exponeras, medan bara en som inte gör det medverkar i inslaget, och då 

som en kontrast till de som diskriminerar. Man skapar alltså en befogenhet att 

med dold kamera och falsk identitet undersöka en specifik grupp människor som 

är kollektivt, men inte individuellt misstänkta för ett normbrott. 

I två av de undersökta inslagen granskas SVT:s egna chefer. I inslaget om Pär 

Johansson konfronteras SVT:s dåvarande högsta chef, Eva Hamilton och i insla-

get Den goda viljan ställs Helena Olsson till svars. Hon var programchef på Konflikt 

när det i inslaget kritiserade reportaget sändes, men vid inslagets sändning hade 

hon tillträtt positionen som programchef på SVT. Olsson presenteras i inled-

ningen av programledaren med orden: ”Ett av de exempel vi har valt, där är en 

av de ansvariga en av mina högsta chefer på Sveriges Television. Henne ska jag 

träffa efter reportaget” [UG130514:01.49]. Exemplet konstruerar journalistiken 
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som en makt som överskrider den gängse organisationshierarkin. Gransknings-

uppdraget och tillhörighet till den journalistiska institution som förvaltar den 

skapar en position i vilken en journalist kan ställa till och med sina egna högre 

chefer till svars. 

UG utövar alltså institutionell makt i form av ”ett legitimt socialt tvång” 

(Jönsson, Persson och Sahlin, 2011: 17) gentemot den egna organisationens che-

fer. Att Hamilton och Olsson ställer upp på en intervju fungerar narrativt som 

ett erkännande dels av en situationsbunden omkastning av maktkonfigurationen, 

och dels av att de själva och deras verksamhetsområden står under journalistikens 

jurisdiktion samt att de erkänner det legitima i den maktutövning som ställandet 

till svars innebär.  

I inslaget om friskolor skuldbeläggs både enskilda skolor, och i någon mån själva 

friskolesystemet, men i första hand utgör inslaget en kollektiv anklagelse mot den 

grupp av friskolor som ratar elever. De rektorer som avslöjas står både som sym-

boler för den egna skolan och som metonym dels för totaliteten av de skolor som 

begår övergreppet i inslaget och dels för totaliteten av de skolor i landet som 

begår övergreppet i lönndom. I inslagets avrundning förekommer en moralisk 

förstärkning av de överträdelser som de avslöjade skolorna gjort sig skyldiga till 

– men det finns också ett framåtpekande mot åtgärder mot dem som ingår i 

samma kategori men som ännu inte avslöjats. 

Både Bjästa och Leksand utgör exempel på att orter i egenskap av skuldkrono-

toper kan ställas till svars. I båda fallen får journalistiken prägeln av en institution 

som har domvärjo över de handlingar som begåtts, men också över den bygde-

mentalitet som frambringat dem. Individer figurerar i rollen som överträdare, 

men själva bygden exponeras också som förknippad med missgärningen. 

I inslaget Den goda viljan framträder ett specifikt institutionellt drag – det intern-

granskande. Där etablerar sig UG som en specifik instans inom den journalistiska 

institutionen som granskar och utreder ett missförhållande orsakat av journalistik 

och ställer representanter för den egna professionen till svars. Mediernas egna 

interna dömande organ kopplas inte in. Pressens Opinionsnämnd och Pressom-

budsmannen figurerar inte och Granskningsnämnden nämns bara i förbifarten 

av en intervjuperson. Den instans som initierar undersökningen och driver pro-

cessen är UG. 

Inslaget om Leksands kommun pekar också på hur det inom den journalistiska 

institutionen finns granskningsorgan på olika nivåer och med olika grad av infly-

tande. UG agerar som en granskare på riksnivå som kallas in i ett ärende där den 

lokala rättvisan är för svag. Reportaget nämner att lokalpressen har berört ämnet 
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och att enstaka politiker har höjt sin röst, men inslaget skapar betydelsen att UG 

behövs för att det hela ska rullas upp. I intervjustudien (se kapitel nio) beskriver 

Djiobaridis att kommunpolitiker på vissa orter där hon granskat missförhållan-

den tidigare har lyckats att hålla lokala medier på armlängds avstånd. De kan 

undvika uppmärksamhet och slippa stå till svars, men ”när UG kommer vågar de 

inte annat än att ta mig på allvar”33. Sekvensen skapar en bild av UG som en 

högre och effektivare journalistisk rättvisa på riksnivå som kan agera på lokalnivå 

vid behov. 

Journalistik som utvärdering 

I och med inslagens narrativa utvärdering skapar berättaren en befogenhet att 

sätta in händelser i ett sammanhang och därigenom förse dem med moralisk in-

riktning och betydelse. Reportrar och programledare konstituerar genom sina 

omdömen den journalistiska institutionen som moralkonstruerande. 

Som jag beskrev i kapitel sex sker utvärderingen i de fem kvalitativt undersökta 

inslagen successivt under berättandet, men när undersökningen är slutförd gör 

reportern en sammanfattande kort utvärdering och drar sin slutsats, ofta i en enda 

meningssekvens. Berger pekar på att en sammanfattning är en narrativ teknik 

som används i syfte att få tittaren att förstå det som hänt, dra de rätta slutsatserna 

och omfatta berättelsens moraliska utsaga och dess implikationer (Berger, 1997: 

50). 

Reportern – voice over: Myten om att vissa friskolor väljer bort besvärliga elever 

visar sig vara verklig. Löftet om en skola för alla vilar till sist på att rektorer aldrig 

ser jobbiga barn som en börda [UG130928:41.28]. 

(…) 

Reportern – voice over: Planerna för teatern är diffusa, men för Pär Johansson 

tycks det bara rulla på. Att föreläsa om Glada Hudikteatern, om utanförskap och 

allas lika värde, har gett honom miljoninkomster, har gett honom otaliga utmär-

kelser och kungens medalj. De som har gjort det möjligt, Glada Hudikteaterns 

utvecklingsstörda och hyllade skådespelare fortsätter att vända på varje krona för 

att få vardagen att gå ihop. Ingen tycks ta strid för deras rättigheter, för de får ju 

en så fantastisk utveckling, vara med om så mycket roligt och möta så många män-

niskor [UG111012:39.05].  

                                                      
33 Intervju med Sophia Djiobaridis den 15 december 2014. 
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Reportrarna refererar inte bara händelser, de ger också dessa innebörd genom att 

knyta dem till anklagelser byggda på avvikelser från en definierad moralisk stånd-

punkt. Dessutom konstruerar de och bedömer motiv och ambitioners moraliska 

värde.  

Ur ett rättsnarrativt perspektiv innebär utvärderingen berättarens redogörelse för 

varför den överträdelse som avhandlas är värd att avslöja. Det visas också varför 

den är så moraliskt laddad att den förtjänar en granskning samt varför och hur vi 

bör reagera inför allt detta. I en rättssak innebär utvärderingen först att en ankla-

gelse ges en sådan juridisk laddning att den meriterar en förundersökning. Under 

förundersökningen måste fallet dokumenteras som ett så starkt lagöverträdande 

att det meriterar ett åtal. I rätten är det åklagarens sak att ge bevisningen så starkt 

värde att den leder till en fällande dom (Lundberg et al., 2011: 571-574). Varje 

reporter står inför utmaningen att visa att berättelsen innehåller något som går 

utöver det vanliga och bör granskas, att berättelsen är det Labov kallar repor-

table. ”If the event becomes common enough, it is no longer a violation of an 

expected rule of behavior, and it is not reportable” (Labov, 1972: 370).  

Det är moralkonstruktionen som avgör om tittaren eller lyssnaren kommer att 

uppfatta berättelsen som värd att engagera sig i. Ju mer vardaglig en berättad 

händelse riskerar att uppfattas som, desto viktigare är den narrativa uppbyggna-

den. Den bedömning som görs under berättelsens gång fungerar som en perio-

diskt återkommande påminnelse om varför den är värd att berättas och utgör 

också en successiv uppbyggnad av den moraliska laddning som gör att man inte 

kan avfärda den som ordinär eller oansenlig. 

The ’so what?’ question, with which a story without a point could be dismissed as 

not worthy of telling, is pre-emtively answered by the inclusion of evaluation 

clauses that tell the listener what the point is by conveying the narrator’s experience 

of the events at the time they took place and his or her feelings about the experi-

ence at the time of the telling (Patterson, 2008: 26). 

I kapitel sex visade jag hur en del av berättandet i UG:s inslag utvidgar anklagel-

sens moraliska dimensioner och förstärker dess laddning. Detta innebär att själva 

granskningen får en potentiellt ökad uppmärksamhetsgrad och större samhällelig 

tyngd. Det innebär också att överträdarnas påvisade avvikelse blir större och där-

för utgör ett större samhälleligt hot och att därför själva avslöjandet och expone-

ringen konstrueras som viktigare och mer angeläget. 

Genom att identifiera och artikulera de normer utifrån vilka vi förväntas bedöma 

dessa föreslår programmet vad vi som tittare bör uppröras av och reagera emot 

samt i hur hög utsträckning. I inslagen artikuleras och konceptualiseras moral 

genom att åskådliggöra hur och varför överträdarna är överträdare och hur stora 
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överträdare de är. Inslagen bidrar på det viset till den kulturella process som både 

identifierar och socialt konstruerar samhällelig moral. 

De återkommande utvärderingar som görs i UG:s inslag blir en praktik som eta-

blerar verksamheten som moralkonstruerande på institutionsnivå. Att dra mora-

liska slutsatser framställs som något som granskande journalister gör som en del 

av sin yrkesutövning, något som är en del av granskningsuppdraget. 

Dold inspelning – befogenheten yttersta gräns 

Användning av dold kamera och falska identiteter kan bland annat ses utifrån ett 

identitetsskapande perspektiv. Metoden ses då som praktiker som säger något 

om journalistiken som institution genom att artikulera och förhandla dess befo-

genheter och anspråk. 

I inslaget om friskolorna presenteras användningen av dold kamera och falsk 

identitet som ”den mest kontroversiella arbetsmetoden för journalister”  

[UG130928:03:21]. I inslaget diskuteras inte varför den är kontroversiell. Utta-

landet kan ses som en markering av medvetenhet om att institutionen visserligen 

använder en kontroversiell metod, men att tittaren kan vara försäkrad om att allt 

går rätt till och att användningen är motiverad. Det finns i uttalandet en form av 

egenlegitimering. Emellertid redovisas inte de överväganden som lett fram till att 

redaktionen just i det här fallet funnit det lämpligt att använda dold kamera.  

Tonvikten ligger på att framställa de dolda inspelningarna som en förutsättning 

för att att journalistiken ska kunna vara helt operationell. Den dolda kamerans 

oundgänglighet för att få fram sanningen accentueras vid ett flertal tillfällen. 

Vi har skickat ut våra reportrar för att med dold kamera ta reda på sanningen 

[UG130928:01:52]. 

Vi har fått tips om att allt inte står rätt till. Dold kamera är det enda sättet att få 

reda på hur skolan sköts [UG130928:03.23]. 

Men för att kolla om det stämmer använder vi dolda inspelningar och falska iden-

titeter [UG130928:08:50]. 

Den genomgående tankefiguren är att utan dold kamera hade redaktionen varit 

oförmögen att i detta fall utföra sin uppgift till fullo. Den dolda kameran fram-

ställs som det enda instrument som ger tittarna tillträde till den sanning som 

kommer att uppenbaras i inslaget. 

I de undersökta inslagen används dolda inspelningar på olika sätt. I inspelningen 

där rektor von Sivers figurerar finns en misstanke om att ”allt inte står rätt till” 

och det finns en misstänkt. Kameran blir ett instrument som riktas mot en individ 
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och den sanning som uppenbaras är vad just han anser om vissa typer av elever. 

Kameran avslöjar vad von Sivers tycker mer än något han gör. Genom att filma 

von Sivers i en komprometterande situation där denne inte trodde sig vara filmad 

och sedan exponera honom inför hundratusentals tittare blir granskningen också 

ett skambeläggande. Tekniken utgör ett anspråk på befogenheten att offentligt 

förödmjuka som ett led i granskningen. Dold kamera och falsk identitet blir dess-

utom en hemställan om befogenheten att använda bedrägeri som ett led i gransk-

ningsprocessen. 

Den andra typen utförs genom en serie inspelningar med till synes slumpvis ut-

valda representanter för en grupp som misstänks systematiskt begå någon form 

av moralisk överträdelse. I det här fallet rör det sig om friskolor som säger sig 

välkomna alla elever – men som misstänks sålla bort de som anses potentiellt 

besvärliga. Kameran eller mikrofonen fungerar då som ett sållningsinstrument, 

eller ett moraliskt lackmuspapper. Baserat på grupptillhörighet kan alltså även 

personer som inte individuellt misstänks för något bli föremål för provokation 

och filmade med dold kamera även om sekvensen i vilken de medverkar inte 

sänds i något inslag. I och med det bruket av dold kamera gör institutionen an-

språk på befogenheten att använda ett kontroversiellt och integritetskränkande 

verktyg även gentemot kollektivt misstänkta grupper. 

I inslaget om Pär Johansson används dold mikrofon för att registrera vad som 

sägs vid ett möte som Hudiksvalls kommun ordnat för att informera anhöriga till 

de funktionshindrade om UG:s granskning. UG:s reporter ber om att få delta vid 

mötet, men hindras av ansvariga inom kommunen. Det är en av de till mötet 

inbjudna anhöriga som har dold mikrofon. Mötets deltagare vet inte om att deras 

kommentarer spelas in. Den sanning vi får tillträde till är sanningen om de stra-

tegier som kommunens representanters inhyrda informationskonsulter rekom-

menderat för att ta udden av UG:s granskning. Det som UG gör anspråk på som 

en del av granskningen är befogenheten att infiltrera ett möte och att offentlig-

göra dess innehåll. Dessutom inbegriper metoden också bruk av en person som 

inte är en del av UG:s redaktion som infiltratör. 

Dolda inspelningsmetoder sorterar alltså in den granskande journalistiken under 

institutioner som använder och legitimerar ”processuella tvångsmetoder” 

(Lundberg et al., 2011: 576) som inte kräver samtycke, för att uppnå sina syften 

och fullgöra sitt samhälleliga uppdrag. Erkänslan av det kontroversiella i metoden 

innebär en kategorisering av den egna verksamheten som så viktig ur samhälls-

synpunkt att metoden rättfärdigas av institutionens uppdrag och verksamhet. 

Den dolda mikrofonens användning innebär också att reportern skaffar sig till-
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träde till ett möte som hon inte getts tillåtelse att närvara vid och därigenom till-

skriver hon den journalistiska institutionen befogenhet att infiltrera organisation-

ers möten. 

Den institutionella prägeln kommer också till uttryck i att metoden legitimeras 

specifikt av interna policydokument. Bertilsson beskriver hur institutionell legiti-

mitet bland annat konstrueras genom en institutionalisering av reflektionsmek-

anismer i form av en inomdiskursiv processrätt. Institutionen hanterar det kon-

troversiella i användningen av en typifierad praktik genom att inhägna den med 

ett internt reflekterat och formulerat regelverk (Bertilsson, 1987: 342). Och i 

själva inslagen legitimeras användningen genom understrykandet av dess oum-

bärlighet för journalistikens möjligheter att utföra sin uppgift.  

Ur ett rättsnarrativt perspektiv utgör filmandet med dold kamera både undersök-

ningsmetod, bevismaterial och sanktion för överträdelsen. Bruket av dold kamera 

och falska identiteter utsträcker granskningsuppdraget till att omfatta klander-

värda handlingar och anstötliga attityder som ännu inte dokumenterats, men för 

vilka den undersökte eller några i gruppen av undersökta förmodas ha en benä-

genhet. Den innebär också anspråk på rätten och befogenheten att bryta sociala 

konventioner och att använda bedrägliga metoder för att utföra granskningsupp-

draget. 

Frågan om huruvida bruket av dold kamera utsträcker granskningsuppdragets 

befogenheter till den privata sfären är något som tål att diskuteras. Frågan står 

och faller med hur man definierar begreppet privat sfär. Man skulle kunna hävda 

att samtal i valstugor, ett möte mellan kommunen och anhöriga till vårdtagare, 

en anställningsintervju och en förälders förfrågan om plats för sitt barn i en viss 

skola inte i strikt mening utgör en privat sfär, att samtliga situationer i någon mån 

är offentliga. Men oavsett om man anser att bruket av dold kamera i de här fallen 

rör sig i den privata sfären är bruket under alla omständigheter en social förhand-

ling om den journalistiska institutionens befogenhet att kränka integritet. 

Judith Wagner DeCew, professor i etik, beskriver i The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy integriteten med begreppet, inviolate personality, det vill säga en uppsätt-

ning av, för individen personliga sociala värden som skyddas av en allmänt ac-

cepterad oantastlighetsnorm. Hon menar vidare att det integritetsbegreppet be-

rör något grundläggande i vad det innebär att vara människa i det att det står för 

individens människovärde och rätt till oberoende. 

Scrutinizing an individual in a way that leaves one's autonomy and sense of oneself 

as a person vulnerable, is tantamount to violating one's human dignity and moral 

personality. The common conceptual thread linking diverse privacy cases prohib-

iting dissemination of confidential information, eavesdropping, surveillance, and 
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wiretapping, to name a few, is the value of protection against injury to individual 

freedom and human dignity. Invasion of privacy is best understood, in sum, as 

affront to human dignity (DeCew, 2013). 

Bruket av dold kamera och falska identiteter är således en metod som förhandlar 

ett långtgående moraliskt mandat för den journalistiska institutionen och som 

definierar granskningsuppdraget såsom i vissa fall beroende av en uppsättning 

integritetskränkande praktiker. 

Performativa intervjuer 

En betydande del av UG:s inslag består av intervjuer. Intervjuerna driver berät-

telsen framåt och ger tittaren fakta- och bakgrundskunskap, skapar känslomässig 

inramning samt låter tittaren lära känna inslagets aktörer. Med intervjupersonen 

som källa skapar de kunskap kring ett ämne, ett förhållande, ett händelseförlopp 

eller en person som är av vikt för narrativets utveckling.  

Men intervjun utgör dessutom en performativ process i vilken aktörernas roller 

attribueras, formeras och utvecklas. Den intervjuade ges en roll som fungerar 

som förståelse- och tolkningsram för dennes uttalanden och attityder. Montgo-

mery beskriver dessutom intervjun som en institutionell praktik i vilken journa-

lister skapar sin egen roll och myndighet (Montgomery, 2008: 260). Här analyse-

ras hur intervjuns praktiker och positioneringen av journalisten visavi intervju-

personerna formerar en rättsnarrativ rollfördelning samt definierar den journal-

istiska institutionen. 

Intervjun med den drabbade 

Inslagens utgångspunkt är att offren befinner sig i ett förfördelat tillstånd som de 

själva är oskyldiga till och som de inte kan åtgärda på egen hand. Intervjuerna 

med Linnéa i inslaget om våldtäkterna i Bjästa, Amun Ahmadi i Den goda viljan 

och de andra drabbade positionerar reportern inte bara som en informationssö-

kande utfrågare utan som en företrädare som tar sig an deras sak i relation till en 

mäktig motpart34 och ges förtroendet att företräda den drabbade och söka någon 

form av upprättelse och rättvisa. När den drabbade intervjuas får denne i en av-

spänd och ofta informell miljö detaljerat berätta hur saker och ting har gått till, 

                                                      
34 Intervjun kan relateras till två av Propps narrativa funktioner. Dels The Connective Incident – en händelse som 
knyter samman den förfördelade och narrativets hjälte, en händelse i vilken hjälten blir symboliskt förordnad 
att ta sig an offrets sak. Och dels Lack – ett klargörande av offrets förlust, känslor och behov, vilket fungerar 
som en arbetsbeskrivning och/eller motivbild för hjälten i narrativet (Czarniawska, 2011: 77, 78). 
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hur hen upplever sin situation och det som hänt, avge åsikter och förklaringar, 

och omdömen gentemot dem som orsakat missförhållandet som granskas. 

När den kände pianisten Stefan Gunnarsson intervjuas i Den goda viljan, sitter han 

och intervjuaren i vilstolar i något som ser ut att vara verandan på det fjällhotell 

i Sälen där Gunnarsson enligt inslaget uppträder under turistsäsongen. UG:s re-

porter beskriver upprinnelsen till intervjun35 i en voice-over och Gunnarsson ges 

tillfälle att kommentera. 

Gunnarsson: Jag blev väldigt illa berörd när jag såg det. Det där kan ju verkligen 

få folk att tro en massa dåliga saker som inte stämmer om mig. Det är tveklöst så, 

just att de har plockat mina svar ur sina rätta kontexter och satt dem i nya kontex-

ter. Det känns ju för mig som att det är gjort för att utmåla mig som främlingsfi-

entlig. Så känns det. 

Intervjun identifierar Gunnarsson som utsatt, definierar vad han utsatts för, kon-

sekvenserna för honom personligen, hur han känner, hans syn på förövarens 

motiv, tillvägagångssätt och omfattningen av missgärningen. Intervjun skapar 

identifikation med offret och därmed en känslomässig grund att uppfatta ankla-

gelserna mot den till svars ställde som allvarliga och värda att driva. Den ger 

ställandet till svars en fakta- och känslomässigt legitim utgångspunkt.  

Att intervjun präglas av välvilja och identifikation gör att offer och journalist an-

tar en sammansmält subjektsposition i förhållandet till den till svars ställde. Den 

skapar också förståelse för hur journalisten känner för den drabbade och hur den 

känslan skapar ett rättspatos som senare kommer till uttryck i den antites som 

utgörs av kontakten med den till svars ställde. Det känslomässiga engagemanget 

och upprördheten blir en legitimitetsgrund för den anklagande och misstrogna 

intervjustil som präglar intervjun med den till svars ställde. 

Den ansvarsutkrävande intervjun 

Intervjuerna med de till svars ställda är inte bara en frågestund i informations-

syfte. De utgör en konfrontativ förhandling om skuld och ansvar samt om bety-

delse och definition. Vissa drag konnoterar ett förhör. Förklaringar och påståen-

den ifrågasätts. Problem och missförhållanden definieras av intervjuaren till in-

tervjupersonens nackdel och omdefinieras av intervjupersonen till dennes fördel. 

Moralisk laddning höjs av intervjuaren och förminskas av intervjupersonen. 

Skuld impliceras av intervjuaren och förringas eller accepteras av intervjuperso-

nen. 

                                                      
35 Norrbottenskuriren framställde i Gunnarson som främlingsfientlig i samband med deras kampanj Ett Norr-
botten för alla (se kapitel sex). 
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Hanson kopplar intervjun till den förhörsteknik som används vid rättegångar 

(Hanson, 2009: 249). Uppdrag gransknings redaktion har haft besök av en advokat 

som lärt ut förhörsteknik och en polis som föreläst om hur man avslöjar lögn 

(Lundquist, 2015). I inslagens ansvarsutkrävande intervjuer förekommer olika 

strategier för att koppla intervjupersonen till överträdelse. 

Då Hudiksvalls kommunchef, Bengt Friberg intervjuas av programledaren vill 

han diskutera hur stolt han själv är över projektet, de utvecklingsstördas ökade 

självkänsla, Pär Johanssons engagemang, framgångar och oumbärlighet för tea-

tern. 

Jag är ju stolt över att vara Hudiksvallsbo egentligen och dessutom att få leda en 

kommun som driver en sådan här verksamhet. Det är en fantastisk resa vi har fått 

gjort tillsammans med Pär under de här åren. Det är något att vara stolt över, både 

som kommuninvånare och kommunföreträdare vill jag hävda. 

Men intervjun tillåts inte att bli någon del i ett narrativ som handlar om Glada 

Hudikteatern som framgångssaga. Dess narrativa funktion är istället att inlemma 

Friberg som ett element i inslagets övergripande rätts- och skuldnarrativ. Josefs-

sons frågor riktar uppmärksamheten på de missförhållanden för vilka kommunen 

har ett ansvar: den låga ersättningen till de utvecklingsstörda och Pär Johanssons 

fokus på sin luckrativa bisyssla. När Friberg istället försöker fokusera på Johans-

sons stora insatser för teatern avbryter Josefsson. Intervjun blir till en tvekamp 

om det narrativa initiativet. 

Programledaren: Men den här låga ersättningen. Du säger att ni har varit i kontakt 

med Försäkringskassan. Vad har ni fått för råd av dem? 

Friberg: Ja, det har ju med pensioner att göra och mer än så är jag inte insatt i 

frågan. Men alltså, som vi ser det går det inte att jämföra Pär med de skådespelare 

vi har. För det är ju han som håller i det hela, det är han som regisserar, han står 

för manus i det här, det är han som har jobbat fram hela konceptet. Utan honom 

hade det ju inte varit någonting, då hade den här verksamheten inte funnits. Det 

är tack vare honom och hans enorma engagemang som det här har blivit något. 

Programledaren: Men utan de utvecklingsstörda hade väl inte det här blivit ….. 

Friberg: Nej, nää visst! Men de har vuxit något enormt under den här resan. Jag 

vet ju, jag har bott i den här stan i många herrans år. Och man såg ju tidigare, när 

de här som nu är skådespelare, tidigare när de kunde gå efter gatorna och stryka 

efter väggarna och var utsatta för mobbning och annat. Och idag går de med hög-

buret huvud, stolta och får skriva autografer. De har ju växt enormt och vågar 

framträda och prata och skrattar och är glada, så att…. 

När Friberg åter försöker föra in intervjun på berättelsen om hur mycket teatern 

har gjort för de funktionshindrade avbryts han igen och nu är tonfallet märkbart 

indignerat.  
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Programledaren: Men de ska väl få ordentlig ersättning för detta? 395 kr per biljett, 

ibland kommer det 3 000 som tittar. Det är ju enorma pengar. Varför ska de inte 

få bättre betalt? Han som spelar huvudrollen, Elvis, till exempel? 

Frågorna omdefinierar Friberg från stolt rollinnehavare i en framgångssaga till en 

förmodad medskyldig i ett rättsnarrativ. Intervjun knyter honom till de missför-

hållanden som avhandlas i inslaget och fogar in honom i den roll i det övergri-

pande narrativet han försökte undvika. 

Mot slutet av intervjun orienteras frågorna mot det Ekström och Kroon beskri-

ver som respondent failure. Det innebär innebär att frågor ställs som skapar för 

intervjupersonen obekväma och svårlösta kommunikativa konflikter som han el-

ler hon inför rullande kamera misslyckas med att hantera på ett tillfredsställande 

sätt. Det kan också innebära frågor som uppenbarar okunskap eller inkompen-

tens på områden där intervjupersonen borde vara kunnig och kompetent, eller 

påstår sig vara kunnig eller kompetent36 (Ekström och Kroon Lundell, 2011:a: 

672). Intervjuaren sitter på information som antyder att kommunen betalt faktu-

ror gällande Johanssons privata verksamhet. Men han går inte rakt på sak. Istället 

lockar frågorna fram en försäkran från Friberg att kommunen hanterar ersätt-

ningen till Johansson på ett oklanderligt sätt. 

Programledaren: Vi har frågat om detta vilka gränsdragningar det sker mellan hans 

kommersiella business och eran, det vill säga teatern och kommunen. Och då har 

vi fått svar här av dig. Du skriver att ni har bra kontrollsystem och sådant där. Är 

det din uppfattning också? 

Friberg: Ja, det tycker jag att vi har. Utan tvekan. 

Programledaren: Så ni har koll på detta? 

Friberg: Det vill jag absolut hävda. 

När Friberg lämnar intervjun får han ett underlag som antyder att det som han 

menar är ett ”bra kontrollsystem” i själva verket är undermåligt och att han inte 

alls har den ’koll’ han hävdar. Intervjugreppet skapar misstro och Fribergs tvär-

säkerhet fungerar som en bekräftelse på att han inte riktigt är att lita på i fråga 

om de andra intervjusvaren heller. En föreställning som förstärks av ut-

trycket ”bland annat” i den efterföljande sekvensen. 

                                                      
36 Intervjun kan med Propps terminologi beskrivas som Exposure, Struggle och Victory. Hjälten avslöjar, be-
kämpar, besegrar och bestraffar skurken (Czarniawska, 2011: 77, 78). Kampen gäller här fastställandet av an-
svaret för och omfattningen av missgärning och skuld. Segern består i att intervjuaren exponerar intervjuper-
sonen som moralisk överträdare och omintetgör hens försök att friskriva sig, omdirigera uppmärksamhet, 
hålla frågor på avstånd och/eller minimera ansvarsbördan. 
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Programledaren – voice over: Jag ger kommunchef Bengt Friberg underlag som 

rör bland annat Pär Johanssons dubbla fakturor. Det vill säga att Hudiksvalls kom-

mun har fått betala hyrbil och flyg som i själva verket gäller Pär Johanssons privata 

engagemang [UG111012:40.05]. 

I det ögonblicket, med underlaget i handen, konnoterar Friberg mer en man-

schettbrottsling som fått ett föreläggande om komplicitet i en brottshärva, än den 

stolta kommunchef han presenterade sig själv som i intervjuns inledning. Inter-

vjun har utmynnat i en respondent failure som fogar in honom i det övergripande 

narrativet, och ger honom en roll som är förenlig med detta.  

När Pär Johansson överraskas av programledaren Janne Josefsson efter ett fram-

trädande vid ett näringslivsevent framförs anklagelserna inte i form av frågor och 

dialog. Josefsson använder inte ord som ”du anklagas för” eller ”du misstänks 

ha” utan istället det konstaterande ”du har ju”. Han sänder inga signaler på att 

han har intresse av att socialt förhandla någon av Johanssons förklaringar. An-

tingen upprepas påståendet eller också går han vidare till nästa. Josefsson ger 

varken positiv respons eller bekräftelse. Montgomery menar att en anledning till 

att intervjuare undviker respons är att man inte vill ge svaren validitet 

(Montgomery, 2008: 265). Att Josefsson inte bekräftar Johanssons svar genom 

nickar, jakanden eller bekräftelser konstruerar således meningen att dessa inte ska 

uppfattas som giltiga eller godtagbara. Intervjutekniken skapar en föreställning 

om fastställd skuld. Istället för att ha en förhandlande funktion fungerar intervjun 

som en kedja av betydelseelement som förankrar och bekräftar anklagelsepunkter 

och skuldbörda och knyter intervjupersonen till dessa. 

Intervjun med Johansson är också ett exempel på det som ibland kallas en Co-

lumbo (Mair, 2011: 70), det vill säga ett frågebatteri som avlevereras inför rullande 

kamera på en allmän plats dit reportern har spårat den till svars ställde då denne 

inte velat ställa upp på en formell intervju. Intervjupersonen ställer antingen upp 

på en framforcerad intervju eller flyr fältet. Intervjutypen har fått sitt namn efter 

sjuttiotals-tv-deckaren Columbo, spelad av Peter Falk, som hade för vana att 

oförhappandes dyka upp i den misstänktes närhet för att ställa för denne kom-

pletterande, komprometterande och enerverande frågor som knöt personen till 

brottet.  

När intervjun tar formen av icke avtalade intervjuer antingen i offentliga miljöer 

eller då reportern oanmäld dyker upp utanför intervjupersonens dörr, skärps 

journalistikens bruk av forcering. Kontakten med den till svars ställde går från 

synbart samtycke till en interaktion med ett större inslag av ”adversarialness” 

(Heritage och Clayman, 2010: 228), konfrontation och påtryckning.  
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Den för den till svars ställde obekväma intervjusituationen utgör dels en upp-

trappning av graden av insisterande och dels konnoterar den utsträckningen av 

UG:s moraliska mandat. Ställandet till svars framstår som så viktigt att institut-

ionen skapar sig befogenhet att gå utöver det som i en social relation skulle be-

tecknas som anständigt och acceptabelt. Intervjuformen gestaltar forcering och 

påtryckning som ingående i institutionens befogenheter. Dessutom skapas en fö-

reställning om att den som ställs till svars inte kommer undan lättvindigt. Att inte 

vilja vara med är inte en legitim anledning att slippa. 

Ytterligare ett steg i den riktningen tas då von Sivers intervjuas i inslaget om 

friskolorna. I den intervjun förhandlas journalistikens befogenhet att använda 

förslagenhet och bedräglighet som granskningsinstrument. von Sivers filmas med 

dold kamera och ger då uttryck för rasistiska och andra typer av anstötliga om-

dömen om vissa typer av elever. I ett senare skede intervjuas han av programle-

daren. Som tittare vet vi inte på vilka premisser Sivers inställt sig till den intervjun. 

Men det blir uppenbart att han inte känner till vare sig de verkliga premisserna 

eller vad han anklagas för. Han har inte i förväg fått ta del av det bevismaterial 

som finns mot honom och inte fått klart för sig det fulla syftet med sitt medver-

kande. Något som gör att han ges möjligheten att med emfas neka när program-

ledaren radar upp anklagelsepunkterna. 

Programledaren: Det handlar om att du säger saker om elever som kan vara an-

stötligt. Du pratar om negrer, om stökiga elever som en cancersvulst och om adhd-

barn som ruttna äpplen som inte får beblanda sig med andra och att elever från 

Tensta som gillar rap inte ska gå på din skola. Vad säger du om det? 

GvS: Helt taget ur luften. 

Programledaren: Du skulle aldrig säga någonting sådant? 

GvS: Aldrig i livet. Varför skulle jag säga sådana saker? Det är ju kränkande. Skulle 

jag kalla dem ruttna äpplen? 

Programledaren: Du pratar om negrer, och om stökiga elever som en cancersvulst. 

GvS: Jag har aldrig sagt det, aldrig i mitt hela liv. Aldrig någonsin, garanterat inte. 

Det är ju helt barockt [UG130928:47.21]. 

Frågorna är anklagelser – men de ställs i frågeform som om det fanns en oklarhet 

om huruvida von Sivers gjort sig skyldig till de uttalanden han anklagas för, som 

om intervjuaren sökte information om skuld. Det gör han inte. Både tittarna och 

han vet att von Sievers gjort alla de uttalanden han med emfas förnekar. Istället 

ingår frågorna i den narrativa utveckling i vilken den moraliska avvikelsens om-

fattning formeras och överträdarens karaktär definieras. Intervjun är inte en ar-

gumentation mellan två åsikter, eller ens en anklagelseakt och ett försvar. Den 
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får von Sivers att kompromettera sig själv. För varje nekande förstärks den mo-

raliska avvikelsen och omfattningen av det skambeläggande inslaget kommer att 

innebära för von Sievers. Han blir sitt eget karaktärsvittne och för varje nekande 

sker en stegvis nedgradering av hans karaktär och trovärdighet. Närbilden på von 

Sivers då det går upp för honom vad som har hänt blir en projektionsyta för den 

journalistiska institutionens och därmed rättvisans seger och långtgående för-

måga att avslöja och sanktionera den moraliskt klandervärde makthavaren. 

Sekvensen är ett exempel på det Montgomery pekar på som ett ibland förekom-

mande karaktärsdrag hos den ansvarsutkrävande intervjun. ”Not only may the 

inteviewee be held to account within the interview for actions and words prior 

to it; but it is also the case that the interview may generate material that can be 

used subsequently in its aftermath for accountability purposes” (Montgomery, 

2008: 267). Ett resultat av intervjun blir således att von Sivers dubbelexponeras 

som överträdare, både som ansvarig för de anstötliga uttalanden han gjort i den 

dolda inspelningen och dessutom för det hyckleri han ger uttryck för under själva 

intervjun. 

Därigenom utsträcker den också granskningsuppdragets omfattning. Uppdrag 

granskning granskar inte bara von Sivers åsikter och attityder. Programmet grans-

kar även hans karaktär. Frågornas funktion är att avgöra om von Sivers står för 

sina uttalanden även offentligt, eller om han hycklar. von Sivers hyckleri fungerar 

därigenom också som ett slags retroaktivt rättfärdiggörande av den bedrägliga 

intervjumetoden, ett kvitto på att dold kamera var den enda metod som kunde 

uppenbara vem han verkligen är. 

Intervjun trappar upp graden av bryskhet med vilken UG behandlar intervjuper-

sonen. Den har inslag av skambeläggande och förödmjukelse och fungerar per-

formativt som en allvarligare och mer kännbar konsekvens av missgärningen. För 

von Sivers innebär intervjun att bli utskämd i nationell tv på bästa sändningstid. 

Han skambeläggs både för de anstötliga kommentarer som fångades av den dolda 

kameran och för agerandet under den öppna intervjun. Gentemot tittarna skapas 

betydelsen att han i förödmjukelsen får det han förtjänar, att skammen står i pro-

portion till de anstötliga åsikter han gett uttryck för och det hyckleri han gjort sig 

skyldig till. Gestaltningen ges ingen motbild. Den accentueras av avsaknaden av 

karaktärsvittnen till hans förmån. Det finns ingen och inget som mildrar eller 

utmanar det angrepp på hans karaktär som inslaget innebär. 

Intervjun ger exempel på några av de resurser granskande journalistik kan an-

vända sig av för att accentuera överträdelse och öka den moraliska belastningen. 

Den skapar också en föreställning om journalistikens förmåga att tränga in under 
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ytan och avslöja ’hur människor verkligen är’ och förhandlar de befogenheter 

man har för att göra detta.  

Intervjun med den till svars ställde är både performativ och instrumentell. Den 

innebär i sig ett utförande av uppdraget att ställa till svars och innebär att inter-

vjupersonen ställs under programmets myndighet och auktoritet som ett föremål 

för granskning. Institutionens representant positioneras i intervjun som en aktör 

som har mandat att upprätthålla moral genom att exponera, motverka, sanktion-

era och korrigera avvikelser. Intervjun konstruerar också i den processen ett man-

dat att normera och gradera moral. Frågornas art, följdfrågor och ibland tonfall 

blir instrument i utpekandet av grader av avvikelse. Intervjun fungerar också som 

en form av sanktion som definierar institutionen som en instans med rätt att 

exponera den till svars ställda personen som överträdare i den mediala offentlig-

heten. 

Den bekräftande intervjun 

I programmen förekommer en typ av intervju som jag betecknar som Intervjun 

med den bekräftande myndighetspersonen. Den kan vara en variant av intervjun i vilken 

en myndighetsperson kommenterar ett missförhållande utan att få kritiska frågor. 

Den kan också inledas som en form av ansvarsutkrävande intervju, men under 

intervjuns gång få karaktären av en bekräftelse på granskningens vikt och bety-

delse. Uppmärksamheten glider då över från personens ansvar till granskningens 

värde och potentiella effekter. 

I friskoleinslagets intervju med utbildningsminister Björklund ger han inslagets 

journalistik en utvidgad status37 i och med att han inte bara legitimerar reportrar-

nas arbetssätt utan också beskriver journalisternas agerande som en önskvärd 

framtida och effektivare modell för myndighetens agerande. Björklunds utta-

lande konstruerar således journalistiken som mer effektiv på området än den 

rättsinstans som formellt är ansvarig för kontroll av lagens efterlevnad. 

Jag kommer att ha en dialog med Skolinspektionen och de kommer säkert att agera 

på basis av kvällens program också. Men de flesta kommer aldrig till inspektionens 

kännedom, och då tror jag att Inspektionen behöver ha mer offensiva undersök-

ningsmetoder, kanske till och med i stil med Uppdrag granskning, för att upptäcka 

detta [UG130928:56.30]. 

Intervjupersonen kan ge uttryck för positiva och bekräftande reaktioner av ty-

pen: ”Det är bra att ni granskar det här” och ”Något måste göras”. Intervjun 

                                                      
37 En av Propps narrativa funktioner innebär att hjälten efter att ha utfört sitt uppdrag ges en ny och utvidgad 
status. Propp beskriver hur hjältens nya status är ”directly affected by means of the magic action of a helper” 
(Propp, 1928/1968). 
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innehåller i förekommande fall löften om åtgärder och accepterande av ansvar. 

Den kan också inbegripa en diskussion om eventuella orsaker och/eller ett utpe-

kande av skyldiga. 

Intervjun med den bekräftande myndighetspersonen bekräftar granskningens moraliska 

värde och känslomässiga laddning. Granskningen var legitim, missförhållandet 

var stort och överträdelsen ansenlig. Den identifierar UG som en viktig och be-

tydelsefull institution som gör ett bra jobb och når resultat. Dialogen som förs 

positionerar också UG i den samhällsinstitutionella hierarkin. Den högre myn-

digheten ställer sig till UG:s förfogande, lyssnar, bekräftar, diskuterar, ger löften 

och agerar på UG:s initiativ. Intervjun beskriver ett samarbete mellan två av sam-

hällets institutioner i syfte att stävja och hantera överträdelser. Journalistiken rap-

porterar inte bara en myndighets överläggningar utan för också en dialog med 

denna i fråga om ett samhällsproblem. 

Affiliationsintervjun 

I affiliationsintervjun intervjuar en representant för en medieinstitution en annan 

representant från samma medieinstitution (Montgomery, 2008: 261). Den jour-

nalist som gjort reportaget intervjuas av programledaren, dels om reportaget och 

dels om händelseutvecklingen efteråt och de reaktioner som väcktes och de re-

sultat som uppnåtts. Intervjutypen kan inte urskiljas in någon av de specielllt un-

dersökta inslagen. Den förekommer huvudsakligen i UG-sommarspecial. Ett ex-

empel återfinns i kapitel fem. 

Intervjun tydliggör bredden av institutionens kompetens och insikt i de specifika 

frågor som granskningarna handlat om samt i de samhällsfrågor som dessa inbe-

griper. Journalistens expertroll konnoterar förtroende och sakkunskap och 

skapar legitimitet i fråga om moraliska bedömningar (Ekström och Kroon 

Lundell, 2011:a). Men intervjutypen framställer dessutom UG som en institution 

som följer upp och redovisar resultat. Granskningarna konstrueras som långsik-

tiga åtaganden och UG ikläder sig ett redovisningsansvar gentemot tittare och 

allmänhet. Samtidigt innebär den, i kombination med uppföljningar och återut-

sändningar, att vissa inslag ges en episk status och inlemmas i en institutionsmy-

tologi såsom definierande för vad institutionen kan åtstadkomma och har åstad-

kommit. 
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Ironi som rättsinstrument 

Ettema och Glasser hävdar att ironi är ”an essential feature of all investigative 

reporting” (Ettema och Glasser, 1998: 199). Det mest framträdande exemplet på 

humor och ironi i de kvalitativt analyserade programmen är sökandet efter den 

sålda trottoarstumpen i inslaget om Leksands kommuns överdrivna gynnande av 

stadens ishockeyklubb (UG130305). Ackompagnerad av musik som skulle kunna 

ha hämtats från någon av Emir Kusturicas komedier och i sällskap med oförstå-

ende ortsbor letar reportern efter en trottoarstump som kommunen sålt till Lek-

sands IF för en krona.  

Sökandet har inslag av det burleska. Än den ena, än den andra kommuninnevå-

naren hjälper reportern att leta, men stumpen är inte lätt att hitta. När reportern 

till slut hittar stumpen går hon in till butiksinnehavaren som har sin butik där.  

Reportern: Hej! [Skratt] Vi håller på och tittar på Leksands kommun och deras 

förehavanden.  

Butiksinnehavaren: Jaa, jag förstår. 

Reportern: Och då har vi ju hittat det här [visar på karta]. Den trottoarbiten till-

sammans med den lilla biten vid kanten, vid din ingång... Det har kommunen sålt 

till campingen. 

Butiksinnehavaren: Campingen [stor förvåning]? 

Reportern: Ja. Kolla här. Leksands camping och stugby AB är köparen. Och sälja-

ren är Leksands kommun. Och de sålde den för en krona. Så vi undrade ju vad 

som finns på den här trottoaren som man vill sälja för en krona till campingen 

[Skratt]. 

Butiksinnehavaren: Då hade jag kunnat köpa den! [Gemensamt skratt] 

Reportern: Ja, och ta parkeringsavgift tänker jag. 

Butiksinnehavaren: Jamen, precis. Jaha! Jag vet inte vad jag ska säga. Det är jätte-

konstigt! 

Reportern: Du hade ingen aning om det? 

Butiksinnehavaren: Nej, nej, nej – aldrig hört talas om... Och varför då? 

[UG130305:42.05] 

Sekvensen utgör en farsartad inramning till den efterföljande intervjun. I den för-

söker kommunchefen förklara, eller snarare under stor vånda slippa att förklara 

försäljningen av trottoarstumpen och dess roll i ett moraliskt tveksamt upplägg. 

Intervjun pekar på att försäljningen har gjorts för att hockeyklubben skulle und-

vika att betala statlig stämpelskatt. Kommunchefens framträdande gör honom 

till en ganska löjlig figur och hans minspel och verbala krumbukter framstår i 

sammanhanget som något som skulle kunna ha hämtats från en sketch. Ironin 
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skapar det Ettema och Glasser kallar ”ironic knowingness” (Ettema och Glasser, 

1998: 99), en skeptisk tolkningsram som dekonstruerar och ibland kastar ett löjets 

skimmer över den svars ställdes framträdande och förklaringar. 

Letandet efter gatstumpen är en ironisk figur för att illustrera hur långt kommu-

nen går för att stödja klubben. Sekvensens anstrykning av komedi och ironi har 

ett underhållningsvärde, men det fyller också en rättsnarrativ funktion. Ironin 

tillfogar en ytterligare dimension till anklagelserna genom att gestalta hur kom-

munen i sina ansträngningar att stödja hockeyklubben ägnat sig, inte bara åt omo-

raliska, men också rent löjeväckande metoder.  

Ironi torde inte vara något framträdande drag i svenska rättssalar. Men i en ame-

rikansk kontext och i populärkulturens domstolsdraman används det enligt 

Hobbs relativt frekvent. Hon menar till exempel att den typen av ironi inom 

rättsretoriken kan vara ett effektivt sätt att blottlägga hyckleri och krossa den 

anklagades trovärdighet (Hobbs, 2007: 148, 150). Genom att kommunchefen 

framstår som lite löjlig får reporterns humoristiska anslag en anstrykning av det 

sedelärande som enligt Kozinn används av domare som ”use comedic perfor-

mance strategies punitively”: 

These judges use humor to draw litigants into recognizable stereotypes in order to 

hold them up as examples of failed citizenship and to plug them into instructive 

narratives the judges claim will solve broader social dilemmas (Kozinn, 2015: 15). 

Kommunchefens framträdande gör honom till en stereotyp och sänder ett bud-

skap om vilken löjlig figur man kan komma att bli i tv om man kalkylerat vanskö-

ter förvaltningen av skattemedel. Ironin tar det moraliska omdömet längre än en 

rak berättelse skulle göra och blir en skarpare kritik än ett enkelt avslöjande skulle 

vara.  

Sekvensen är ett exempel på hur UG:s reportrar kan använda ironi för att under-

stryka och utveckla makthavares moraliska övertramp. Det föregående samtalet 

med butiksinnehavaren i vilket journalisten och bygdens representant tillsam-

mans skrattar åt kommunens stolligheter blir en symbol för förhållandet mellan 

makten, folket och journalistiken. Journalistiken gör med ironi folket uppmärk-

samt på maktens missgrepp och tillsammans skrattar de åt dess företrädare. 

Djerf-Pierre och Weibull menar att den typen av ironi utgör en del av den sen-

moderna aktualitetsjournalistiken. 

Det som framför allt misstros är det politiska systemets funktionssätt och politi-

kernas vilja och förmåga att hantera samhällsproblemen. Med humor och ironi 

inbjuds publiken att i stället skratta åt dumma byråkrater och inkompetenta politi-

ker (Djerf-Pierre och Weibull, 2001: 349). 
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I motiveringen till det hedersomnämnade som i samband med utdelningen av 

Guldspaden 2012, gavs till Uppdrag gransknings reporter Sophia Djiobaridis för 

hennes arbete med Kommungranskarna heter det: ” För att med stor kunskap och 

en dos humor ha avslöjat uppseendeväckande missförhållanden i en rad kommu-

ner - ett journalistiskt renhållningsarbete i en ny form” (Föreningen Grävande 

Journalister, 2016). 

En typ av ironi som ofta används är den så kallade situationsironin, vilket innebär 

att förhållandena såsom de borde vara ställs mot hur de verkligen är. Den kan 

också innebära att den ironiska effekten skapas av att förväntningar ställs emot 

besvikelse. Vad man borde kunna förvänta sig av makthavare kontrasteras mot 

deras faktiska handlingar, reaktioner eller beteende. Ironi är ett effektivt sätt att 

på ett djupare, mer underhållande och mer övertygande sätt än en enkel beskriv-

ning kommunicera uppfattningar om överträdelse och skuld, både i rättssalar och 

i populärkulturens domstolsdraman (Corcos, 2002-2003: 524). Ironin bli i sam-

manhanget både rättsinstrument och samhällskommentar.  

I inslaget om Pär Johansson summerar reportern och gör samtidigt en moralisk 

utvärdering med hjälp av en ironisk figur38.  

Planerna för teatern är diffusa, men för Pär Johansson tycks det bara rulla på. Att 

föreläsa om Glada Hudikteatern, om utanförskap och allas lika värde, har gett ho-

nom miljoninkomster, har gett honom otaliga utmärkelser och kungens medalj. 

De som har gjort det möjligt, Glada Hudikteaterns utvecklingsstörda och hyllade 

skådespelare fortsätter att vända på varje krona för att få vardagen att gå ihop. 

Ingen tycks ta strid för deras rättigheter, för de får ju en så fantastisk utveckling, 

vara med om så mycket roligt och möta så många människor [UG111012:39.05].  

Ironin riktar in sig på det argument som ofta framhålls för att peka på Pär Jo-

hanssons insatser för de funktionshindrade och får det att framstå som en ma-

skering av den form av diskriminering som de utsätts för av Pär och Hudiksvalls 

kommun. 

Resandet som praktik 

Reporterns agerande i de kvalitativt undersökta inslagen följer i olika hög grad 

mönstret för det klassiska mytiska narrativet ”in which characters embark upon 

journeys of discovery” (Lorenzo-Dus, 2009: 20). De ger sig ut på resor som kan 

betecknas som symboliska, men som också påfallande ofta är fysiska39, under 

                                                      
38 En definition av ironi är en kommunikativ akt i vilken sändaren bokstavligen kommunicerar meningen x, 
men där den underförstådda djupare meningen är y (Poggi, Cavicchio och Magno Caldognetto, 2007). 
39 Det åks bil i över hälften av alla inslag i undersökningen (50,8 procent, N=525 av 1015, de första 19 avsnit-
ten kodades inte för bilåkande). 
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vilka de med hjälp av vissa medel identifierar och överlistar överträdare och fin-

ner och samarbetar med karaktärer som hjälper dem att fullborda sin uppgift.  

Resans roll är olika accentuerad och utgör olika typer av berättelseelement i in-

slagen. I sin undersökning av UG:s valstugereportage från 2002 menar Andén-

Papadopoulos att det reportaget är ”uppbyggt som en typisk amerikansk road-

movie” (Andén-Papadopoulos, 2003: 24) där den symboliska upptäcksresan i det 

svenska integrationspolitiska landskapet också motsvaras av en ”bokstavlig resa 

genom Sverige”. Resandet binder samman scener och platser till en narrativ hel-

het och reportern fungerar som en ciceron på resan. Insikten växer utmed vägen 

och när bilen återvänder till utgångpunkten är både resan och uppdraget fullbor-

dade (Andén-Papadopoulos, 2003: 26). 

I reportaget om friskolorna får resandet visst utrymme. Den är även här både 

geografisk och symbolisk. Reportrarna reser runt i landet och undersöker frisko-

lors attityd på olika platser i landet. Resan blir också en upptäcksfärd in i de mörka 

skrymslena hos avregleringen av den offentliga sektorn, en färd som blottlägger 

de verkliga bevekelsegrunderna hos några av dem som profiterar på denna. Sam-

tidigt skapar reportrarnas fysiska resande narrativ legitimitet för att berättelsens 

konflikt och dess lösning verkligen gäller hela landet. Ettema och Glasser förkla-

rar att en av den granskade journalistikens utmaningar är att bedöma vad som 

krävs för att ett missförhållande kan ses som ett generellt problem eller utgör ett 

mönster (Ettema och Glasser, 1998: 168). I inslaget konstrueras tillräcklighet dels 

genom att ett antal skolor besöks fysiskt, dels genom att ett ytterligare antal kon-

taktas via telefon och nämns vid namn, och dels genom en statistisk samman-

ställning. Besökta orter nämns vid namn och ansvariga individer identifie-

ras. ”Hela landet” metonymiseras av: Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och 

Halmstad.  

Resandet formerar i processen UG som en institution med nationell räckvidd 

och myndighet. Testets genomförande på olika platser i landet blir länkar i en 

beviskedja som i tillräckligt hög grad bekräftar och artikulerar den inledande an-

klagelsen. Resan konnoterar också noggrannhet och grundlighet. Man reser från 

ort till ort tills man har tillräckligt med bevis. 

I Den goda viljan är inte resandet lika accentuerat och visuellt, men också här fun-

gerar den som en indikation på att överträdelsen och den mentalitet som utgör 

grogrunden för den är förekommande i hela landet. Reportern åker från Malmö 

till Norrbotten för att sedan slutföra reportaget i Stockholm. Resandet och spri-

dandet av fall över landet konnoterar allmängiltighet och generaliserbarhet. Det 

antyder att vi inte bara har att göra med tre isolerade fall utan ett generellt pro-

blem. 
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I inslaget om Pär Johansson följer reportern i hans spår. Hon åker samma resväg, 

utforskar de miljöer i vilka han vistas och samlar succesivt bevis mot honom på 

varje anhalt på resan. När bussen med de trötta funktionshindrade skådespelarna 

rullar in i Hudiksvall skuggas den av kameran i bilen bakom. På plats efter plats 

där Johansson varit hittar reportern bevis på hans skuld. Platsernas spridning 

förstärker skuldens omfattning. Reporterns resor avslöjar Pär Johansson som 

överträdare inte bara i Hudiksvall utan också i New York, Visby och Stockholm. 

Under resans gång ackumuleras skuldbördan.  

I inslagets slutskede tar resan formen av en lång jakt under vilken Johansson hållit 

sig undan. Den når sitt slut då rättvisan i programledarens gestalt hinner upp en 

undflyende Johansson och kan ställa honom till svars. 

I inslaget om Leksands kommun går reporterns resa först in i staden. Inlednings-

scenen kan konnotera en westernfilm där hjälten rider in för att rensa upp i den 

laglösa staden (Wright, 1975). Under det att reporterrösten redogör för förutsätt-

ningarna för UG:s besök i Leksand filmas vägen dit från insidan av en bil. Bilen 

rullar in i samhället och fram till ishockeyhallen. Reporterns voice-over deklare-

rar: ”Det här är ett fall för kommungranskarna” [UG130305:02.24]. Uttrycket för 

tankarna till deckargenren; rättvisans tjänare har fått ett uppdrag, ett fall. Färden 

in i staden ger kommungranskarna karaktären av en slags resande ’special task 

force’ som av en central myndighet fått mandat att handskas med en viss typ av 

lokal brottslighet inom ett specifikt område. Det är inte bara ett vanligt uppdrag 

som en reporter sänds ut på, det är Kommungranskarna, en institution i institut-

ionen, speciellt utformad för uppgiften, som handhar ärendet. 

I avslutningsscenen, då slutomdömet fälls och eftertexterna rullar, reser teamet 

samma väg ut ur staden. Hemfärden utgör ett narrativt element som antyder att 

Kommungranskarnas uppdrag nu är slutfört. Scenen motsvarar westernhjältens ritt 

in i solnedgången med staden bakom sig. Överträdelsen har avslöjats och över-

trädarna har ställts till svars. Nu lämnas kommuninvånarna med en uppfordran 

att dra nytta av insatsen och göra det rätta. När hjälten avlägsnar sig är uppdraget 

slutfört – men samtidigt, menar Wright, utgör avlägsnandet en uppfordran till 

medborgarna att själva vara uppmärksamma på och motverka maktmissbruk och 

missförhållanden på myndighetsnivå (Wright, 1975: 143, 155, 168). Resan ut ur 

staden blir en påminnelse om det egna lokala ansvaret. UG kommer inte alltid att 

vara där för er – ni måste ta ett eget ansvar i kampen för sanning och rättvisa. 

Resandet knyter granskningarna till populärkulturella former av rättsskipning, det 

konnoterar att programmet har en specialistkompetens eller speciella resurser 

som lokal rättsskipning saknar och som därför behövs för att ta itu med lokala 
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problem. Dessutom pekar det i vissa fall på institutionens preventiva och upp-

fordrande anspråk. 

Sammanfattning 

Genom definierade och upprepade rollattribueringar och praktiker formeras 

Uppdrag granskning institutionellt. Rolltilldelning och praktiker förhandlar och eta-

blerar ett mandat att undersöka överträdelser och missgärningar, bedöma dessa, 

tillskriva motiv och exponera individer och organisationer som överträdare. I den 

processen formeras befogenheten att använda metoder som kan uppfattas som 

bedrägliga, tvingande, påträngande och integritetskränkande. Resor och ironi ut-

gör också element i moraliska konstruktioner och byggandet av institutionsiden-

titet. 

UG:s utförande av granskningsuppdraget innebär ett identifierande av moralisk 

avvikelse hos, och omdömen om, individer, grupper, system, organisationer, fö-

retag, myndigheter, partier, orter och ibland själva landet Sverige.  

Journalistiken patrullerar inte bara lagens gränser och lagars efterlevnad utan age-

rar inom ett brett moraliskt område och utifrån en rad olika moraliska mått-

stockar. Den avslöjar och sanktionerar inte bara klandervärda handlingar och un-

derlåtenhet utan också anstötliga attityder och uttalanden samt gör karaktärsbe-

dömningar.  
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9. Granskarnas egen bild av granskandet 

Det här kapitlet bygger på en intervjustudie som gjordes med fem journalister på 

UG under december 2014. Årtalen indikerar mellan vilka år av avhandlingens 

undersökningsperiod de arbetat för UG. Inom parentes nämns hur många inslag 

som intervjupersonerna gjort i egenskap av reportrar (för urvalsprinciper och 

metodbeskrivning se kapitel fyra). 

Nadja Yllner: 2002-2014 (39 inslag) – Intervjuad den 16 december 2014 

Joachim Dyfvermark: 2007-2014 (35 inslag) – Intervjuad den 10 december 2014 

Kicki Hultin: 2001-2011 (22 inslag) – Intervjuad den 16 december 2014 

Sophia Djiobaridis: 2005-2014 (21 inslag) – Intervjuad den 15 december 2014 

Henrik Bergsten: 2009-2014 (15 inslag40) – Intervjuad den 15 december 2014 

I intervjumaterialet diskuterar de sin syn på den egna makten och identiteten, 

yrkesmotivation, synen på dem som granskas, den granskande journalistikens 

förutsättningar och legitimitet. Svaren redovisas under några centrala problem-

ställningar och rubriker. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys baserad 

på begreppen institution och rättsnarrativ, och utgör bakgrunds- och jämförelse-

material till den kvalitativa analysen i kapitel sex till åtta. 

Med rättvisepatos som drivkraft 

Det första temat för intervjusvarens redovisning är yrkesmotivation och identi-

titsskapande. Vad motiverar de intervjuade journalisterna och hur beskriver de 

sin yrkesroll och med vilka egenskaper förknippar de den?  

Ett gemensamt drag hos flera av beskrivningarna av motivationen för yrket är 

uttryck för någon form av rättvisepatos. Patoset beskrivs antingen som en orsak 

till att man sökte sig till journalistyrket, eller också har det utvecklats under kar-

riären. Dyfvermark beskriver hur han i början var fascinerad av själva yrket och 

att ”gräva fram scoop” men att de exempel på maktmissbruk och orättvisor som 

han konfronterats med under sin karriär har genererat ett successivt allt större 

                                                      
40 Bergsten har också varit redaktör för en rad inslag. 
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engagemang. ”Jag tror att – i princip alla som får förmånen att jobba med under-

sökande journalistik under lång tid kommer ju ofrånkomligt att påverkas”. Han 

ger ett exempel på hur den egna inställningen förändrades under arbetets gång 

under granskningen av vad som hände med de så kallade egyptensvenskarna41. 

Inledningsvis drevs han ”inte av den drivkraften att … vara företrädare för den 

här utsatta gruppen. Det var ingen stark drivkraft hos mig”. Men de insikter som 

granskningen uppenbarade ledde till förändrade motiv och bevekelsegrunder. 

Yllner redogör också för hur hon initialt drevs av en vilja att vara ”med där det 

händer”, men att det känslomässiga engagemanget ökade med tiden. Hon näm-

ner att hon speciellt under arbetet med granskningen av ett tvångsomhänderta-

gande av två barn i Marks kommun ”blev så engagerad att det nästan blev paro-

diskt”.  

Djiobaridis förklarar att hennes initiala motivation knappast var ideologiskt, men 

att hon drivs av: ”Ett stort rättspatos, viljan att stå upp för oskyldiga och sätta 

fingret på orättvisor”. Hultin beskriver också hur det också hos henne växte fram 

en rättviserelaterad motivbild: 

Kanske inte så pompöst att jag ville förändra världen, men det finns ett driv att 

avslöja orättvisor, något slags barnsligt rättspatos. En känsla av att: ”Det här är 

inte okej att det är på det här viset, den här historien måste jag berätta för att fler 

än jag ska bli förbannade”. 

Det finns i flera av svaren en uttryckt ilska mot missförhållanden i samhället, och 

mot dem som upplevs som ansvariga för det. Djiobaridis beskriver den känslan: 

I botten finns det här rättspatoset, jag blir förbannad på orättvisor och när de med 

makt utnyttjar sin makt på ett felaktigt sätt, då blir jag arg och det driver mig. 

Yllner beskriver hur en arbetet som grävande journalist blev mer intressant och 

givande i takt med att engagemanget ökade: 

När jag mer och mer kände att det som fick igång mig var att jag var riktigt för-

bannad. (…) När man känner med hela kroppen: men så här får det väl för fan 

inte gå till. 

Men hon uttrycker också en viss irritation över det som hon upplever som en 

överdosering av indignation i intervjuer. Yllner menar att reportrar ibland ut-

trycker en känslostyrka som situationen inte motiverar:  

                                                      
41 Ett reportage som Dyfvermark tillsammans med Sven Bergman och Fredrik Laurin gjorde för TV4:s Kalla 
Fakta. Det handlade om hur svenska regeringen i efterdyningarna av 9/11 lät amerikanska myndigheter utan 
rättegång bortföra två terroristmisstänkta svenska medborgare av egyptisk härkomst och hålla dem fängslade. 
De friades och släpptes senare. 
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Något som jag tycker nästan är ett signum för UG, det är reportrars tonläge vid 

intervjuer. Jag har själv gjort det flera gånger, men jag tycker så gräsligt illa om när 

den som ställer frågan låter mer upprörd än vad jag känner mig som tittare. 

Övertygelsen om att befinna sig på den goda sidan finns uttryckt i intervjusvaren. 

Dyfvermark talar om ”att befinna sig på rätt sida. Att kunna bråka med folk med 

gott samvete”. Hultin pekar också på tillfredsställelsen i att stå på den lilla män-

niskans sida vid konflikter med makthavare och att vara inbegripna i en kamp 

om beskrivningen av samhället. 

Intervjupersonerna är överens om att arbetet med att granska ställer höga krav 

på privatmoralen. Hultin säger att om hon inte ägnat sig åt grävande journali-

stik ”så kanske jag hade tagit den eller den genvägen”. Samtidigt menar hon att 

det inte går så långt att hon till exempel slutar handla på IKEA efter ett reportage 

om företagets dolda ägarsstruktur.  

Hon reflekterar också över den granskande journalistikens version av hönan och 

ägget; är man moralisk för att man är granskande journalist, eller är man grans-

kande journalist för att man är moralisk. Yllner menar också att ”det handlar ju 

om att man ska vara oantastlig”, men hon tycker inte att det påverkar privatkon-

sumtionen. På det området är hon ”inte bättre än någon annan”. 

Djiobaridis och Dyfvermark nämner vikten av en privatmoral som inte blottar 

sig för kritik från dem man granskat. På frågan om i hur hög grad privatmoraliska 

överväganden påverkas av yrkesvalet svarar Djiobaridis: 

Extremt mycket skulle jag säga, jag är livrädd för att göra fel. (…) Jag är övertygad 

om att det finns en och annan tjänsteman och en och annan politiker som känner 

sig tilltryckt av mig och som gärna skulle vilja trycka tillbaka, ”se här du är inte 

bättre själv liksom”.  

Dyfvermark uttrycker liknande tankar: 

Även om jag moraliskt känner ”äh vad fan” vet jag vilka motståndare vi har och 

vad de gör och i många fall är de duktigare än vi. Jag utsätter mig för en väldigt 

stor risk om jag till exempel skulle betala svart för en renovering. (…) Det är nästan 

inte moraliskt – mer konsekvensetiskt. 

Han menar att yrket innebär ”en nolltolerans i alla delar av mitt liv”. Han förkla-

rar också att hans konsumtionsmönster har förändrats som en konsekvens av de 

granskningar han gjort. Inte av hänsyn till eventuella motståndare utan därför att 

han genom granskningarna fått förståelse för saker som fått honom att tänka om. 
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Makten att göra skillnad och sätta agendan 

Ett uttryck som genomgående dyker upp intervjuerna är ”att göra skillnad”. Jour-

nalisterna ser sig inte bara som någon som speglar samhället utan som aktörer 

som genererar förändring. Yllner beskriver hur hon upplever möjligheterna att 

som journalist på UG göra skillnad är speciellt stora: 

Jag känner ju att jag gör skillnad, därför tycker jag att det är viktigt att göra de 

program vi gör. Men det här är ju en unik arbetsplats när det gäller att göra skillnad. 

Det finns kanske andra som gör det, men inte med samma genomslag och samma 

resurser. Så jobba på UG och inte tycka att man kan göra skillnad, då har man inte 

här att göra. 

I begreppet ”göra skillnad” verkar de intervjuade journalisterna lägga att det hän-

der saker i samband med UG:s granskningar. De resultat som uppnås, eller den 

skillnad som görs är relaterad antingen till åtgärder från myndighetshåll, eller att 

tittare reagerar. Hultin förklarar: 

Jag försöker tänka så här – i den bästa av världar så får ett reportage i UG den 

tittaren som sitter där och är helt passiv först och så åker en hand ner i fickan och 

så det, man berörs och så knyter man den, och när programmet är slut ställer sig 

tittaren upp, tar upp handen ur fickan och säger: Så här kan vi inte ha det, det här 

måste vi göra något åt. Från passivitet till reaktion, till aktion. 

Hultin beskriver också att det ”påfallande ofta sker förändringar under program-

produktionens gång”. Hon ger som exempel ett reportage som handlade om en 

kvinna som hotades av vräkning på grund av att en granne hade anmält störning: 

Hon var ju inte Guds bästa barn, men just i det här fallet verkade det som att de 

inte hade något att komma med. Det hade hon inte gjort sig skyldig till och då 

vände bostadsbolaget under inspelningens gång. Det där är inte helt ovanligt. När 

makten så att säga inser att: ”Nu är UG här och granskar det här ärendet. Då 

kanske vi ska ta en extra titt och kolla att vi inte gjort bort oss”. 

Dyfvermark pekar också på den granskande journalistikens makt att sätta agen-

dan, makten att placera vissa frågor och vissa människors handlande i mediernas 

blickfång: 

Agendasättandet är ju det vi kan åstadkomma. Och beroende på hur framgångsrika 

vi är så blir det olika stort genomslag. Man talar ju om den negativa drevjournali-

stiken, men jag känner väldigt starkt att drevet är en utgångspunkt, en förutsätt-

ning, något positivt för att nå ett resultat. För om vi sänder något och det inte blir 

ett drev, i bemärkelsen att de andra medierna inte hakar på, då kommer det inte 

att hända något. Däremot, om man kastar in brandfacklan och frågan börjar leva 

ett eget liv, då har man lyckats med agendasättandet.  

Bergsten pekar också på den granskande journalistikens förmåga att rikta strål-

kastarljuset på områden och problem som annars inte skulle komma till allmän-

hetens kännedom: 
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Den är en form av oberoende kraft, när den funkar som bäst, som tar sig an frågor 

som annars inte uppmärksammas. Det kan gälla på hög och låg nivå. Det åstad-

kommer viss typ av förändring ibland – även om det kan ta lång tid. (…) När 

programmen är som bäst blir de en ögonöppnare. Man säger: ”Oj, kan det verkli-

gen vara så här?” 

Både Dyfvermark och Hultin upplever att en effekt av granskningar kan vara att 

missgärningar inte upprepas. Dyfvermark talar om en frustration över att vissa 

till svars ställda inte får ta några konsekvenser av de missförhållanden som påpe-

kas, men säger sedan: 

Det som däremot händer är att de inte upprepar sig. De gör inte om samma miss-

tag, åtminstone inte på samma sätt. Om man tar egyptenaffären så var det ju så att 

alla fick behålla sina jobb, nästan alla fick bättre jobb efteråt. Ingen åtalades, ingen 

ställdes till svars, men debatten gjorde ju att man inte skulle göra samma sak igen. 

Det blir någon form av varningsklocka. 

Hultin menar att effekterna av vissa granskningar kan ta tid, men att de också kan 

vara bestående: 

När man pysslar med systemfelsreportage, som jag ofta har gjort, så kan föränd-

ringen dröja väldigt länge. Men den kommer så småningom om man har tålamod. 

Och då kan man se att man nog ändå i viss mån påverkat utvecklingen. Ta som 

exempel reportaget jag gjorde om Vattenfalls härjningar i brunkolsfälten i Tysk-

land. Det bidrog till en förändring i opinionen. Det tog sin lilla tid, men uppgifter 

som jag hade grottat fram och använde och delgav menigheten används fortfa-

rande i argumentationen för att Vattenfall ska inte pyssla med sådant. 

Djiobaridis beskriver också hur hur hon upplever att medvetenheten om att man 

som myndighetsutövare kan bli föremål för granskande journalistik kan få be-

slutsfattare att tänka igenom beslut en extra gång: 

Jag har flera gånger fått brev eller mejl från folk inifrån till exempel kommuner 

som har skrivit typ: ”Tusen tack för att ni finns. Ni skulle bara veta vilken nytta ni 

gör även när ni inte är här. Nu försökte politikerna dra ner på något för gamla. De 

skulle försämra något och då reste jag mig upp och sa: ’Kan ni stå upp för det 

beslutet om kommungranskarna kommer’ och då hade de röstat ner det och pens-

ionärerna fick det de skulle ha”. Den typen av kommentarer får jag. (…) Vem vill 

ha besök av mig. Det är det ju ingen som vill.  

Yllner beskriver den granskande journalistikens förmåga att få oss att se kända 

fenomen i ett nytt ljus. Hon säger att det är vissa saker som vi vet är fel, men som 

vi behöver hjälp att inse hur fel de är: 

Den granskande journalistiken kan få oss att se på samhällsfenomen på ett annat 

sätt, oväntat eller störande. (…) Det är mycket det jag gör, saker som vi egentligen 

vet, vill jag göra för att folk ska fatta hur dumt det är på riktigt. Det är dels det att 

det kommer åt missförhållanden som polis inte kommer åt och sedan att det sätter 

fokus på saker och ting som vi på något sätt tolererar, som vi vant oss vid och 

tolererar men sätter man lampan på det så är det inte okej. 
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Som exempel tar hon de granskningar hon gjort om imamers råd till kvinnor, 

allmännyttans utförsäljning och principerna för placering av barn i familjehem. 

Bergsten pekar också på den övergripande symboliska makt den granskande jour-

nalistiken har på samhällsnivå: 

Våra program fyller funktionen att man, när man tittar på dem finner ett hopp i 

att någon gör något, att det finns någon som står på folks sida eller tar sig an en 

fråga på ett sätt som ingen annan gör och ger den uppmärksamhet. 

Han menar också att vissa granskningar kan vara bra för den granskade organi-

sationen: 

Det kan vara nyttigt för en organisation att få ljus på sig – att de får självrannsaka 

sig. Man märker att konsekvensen ibland blir att det blir välgörande på något sätt 

– att man behöver göra om vissa saker – att tänka att ”det här var inte bra” och 

om man tar till sig det kan man utvecklas. 

I diskussionen om den egna makten identifierar sig flera av journalisterna som 

makthavare, men kopplar den egna makten till UG:s institutionella makt. 

Djiobaridis säger: 

Såvitt jag kan se, den makten jag har är ju till 100 procent förknippad med den 

plattform jag har, plattformen är UG i SVT, den dag jag inte har den plattformen 

längre så har jag noll makt så vitt jag kan se, så allt makt jag har är UG:s plattform, 

punkt. 

Dyfvermark menar att UG:s makt är påfallande på lokalnivå, men inte i lika hög 

grad på högre nivåer i samhället: 

I vårt team är vi väl medvetna om vår makt – den känner man väldigt tydligt när 

man kommer ut. Det blir tidningsartiklar i lokalpressen av att vi är där – och det 

visar att UG är en mäktig institution – som när den rör sig i den högre maktsfären 

är en liten spelare – men i den lokala är en betydelsefull stor spelare. 

Djiobaridis beskriver också hur hon upplever UG:s speciella maktposition när 

hon gräver i kommunala missförhållanden som lokalpressen behandlat men där 

ansvariga lokalpolitiker lyckats avfärda problemen eller förhala frågan. Men när 

kommungranskarna kommer så vågar de ”inte annat än att ta mig på allvar”. Hon 

nämner också journalistens möjligheter att göra urval, både i fråga om gransk-

ningsområden och av intervjupersoner, som ett maktinstrument. 

Bergsten diskuterar ett av den journalistiska maktens spänningsfält och hur den 

makt man har som journalist på UG någon gång kan ta sig mindre angenäma 

uttryck. Han menar att man ibland kan gå ”för långt”, och att det finns en risk 

att späda på ett befintligt politikerförakt. I samband med det uttrycker han re-

spekt för politiker på kommunnivå och de svårigheter de brottas med. Han åter-

kommer dock till vikten av ansvarsutkrävandet och menar att det finns en brist 
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på ansvarstagande som den granskande journalistiken måste sätta fingret på även 

om det ibland utlöser känslor och reaktioner som inte alltid kan uppfattas som 

ädla: 

Samtidigt är det ju en brist i Sverige, det här ämbetsmannaansvaret, politikeransva-

ret på den nivån där man har stor makt över människors liv. Det är ju väldigt sällan 

det ansvaret utkrävs. Ibland blir det ju så att folk åtalas för tjänstefel – men väldigt 

ofta – det märker man ju av på reaktioner vi får, är folk förtvivlade och känner att 

ingen tar det på allvar. Det får inga konsekvenser. Det är ju en basal mänsklig 

känsla. Man vill att något ska få konsekvenser men inget händer. Det till och med 

avslöjas missförhållanden – men inget händer, ingen får gå. Blodtörsten hos publi-

ken kan man känna ibland verkligen. Vissa känner att: ”Äntligen satt det! Där fick 

de löpa gatlopp”. Det är inga vackra känslor. 

Bergstens svar pekar på en skillnad mellan en kontrollerad reaktion som riktas 

mot ett missförhållande och som genererar en förändring, och en okontrollerad 

personorienterad reaktion som genererar hot och hat. Den förra ses som en pro-

fessionell framgång, medan den andra uppfattas med en viss olust. 

Dijobaridis beskriver hur vissa reagerar med rädsla då man ringer i egenskap av 

reporter på UG, även om samtalet bara rör allmän information. Hon upplever 

ibland "den där tystnaden som uppstår när man ringer och presenterar sig" som 

ett uttryck för makt. "Folk blir ju skräckslagna. Jag vet inte hur många gånger jag 

har sagt: 'Hallå, hej, jag har bara en fråga, jag undrar en sak'”. Yllner nämner en 

liknande upplevelse:  

Makt att få folk att vända sig emot dem om jag har på fötterna, att få folk att höja 

rösten och säga att ”det här är inte okej”. (…) När man kommer är det ofta jävligt 

obehagligt i rummet och de är helt enkelt väldigt rädda, och jag är ju inte rädd 

därför att jag riskerar ju ingenting. Det är ju jag som sitter med överläget, och jag 

kan ställa hur dumma frågor som helst och de kommer inte med i programmet i 

alla fall. 

Hon definerar den delen av den egna makten som en förmåga att påverka hur 

andra upplever eller kommer att uppleva den som granskas. Rädslan hos den 

granskade blir i det sammanhanget inte bara en fruktan för att bli avslöjad, utan 

också för vad den granskande journalistikens beskrivningar får för effekt på 

andra. 

Motmakt 

Det tredje temat för intervjusvaren är beskrivningen av och synen på den mot-

makt man möter vid granskningarna. Djiobaridis tycker sig se att PR-branschens 

inflytande ökat, eller åtminstone att hon blivit mer uppmärksam på det. Hon sä-
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ger ”ofta kan jag ju tycka att de inte verkar lita på att kommunikations- eller in-

formationscheferna klarar av det här och de hämtar folk utifrån”. Hon refererar 

sedan till hur Göteborgs kommun anlitade PR-konsulter i samband med ett in-

slag där hon granskade hur politiker och tjänstemän från Göteborgs kommun 

fifflade med representation vid fastighetsmässan MIPIM i Cannes: 

Göteborg betalade ju sammanlagt en halv miljon för att stoppa mig, av skattebe-

talarnas pengar, inte sina egna så klart. För att skattebetalarna inte skulle få reda på 

vad de själva gör så betalar de, alltså förstå vidden av det, en halv miljon. 

Intervjupersonerna uttrycker att det inflytandet kan ta sig både löjeväckande och 

svårhanterliga uttryck. Bergsten menar att det är stor skillnad på hur man i olika 

sammanhang bemöts, och att det ibland blir nästan fånigt när organisationens 

representanter försöker tillämpa någon form av strategier istället för att lägga 

korten på bordet: 

Vissa är duktiga på att ta det på allvar och i slutändan kan de klara det ganska bra 

om de tar det på allvar och inte håller på och trixar, om de försöker behandla 

sakfrågan istället och ta oss på allvar. Sedan finns det exempel på dem som är bättre 

och sämre på att hantera intervjuer. På Ringhals var det ett evigt tjatande. Jag tycker 

att det är så banalt, att man kan bli behandlad på ett bättre sätt, lite mer profess-

ionellt. När man har med folk att göra som företräder sådant som finansieras av 

skattemedel då kan jag tycka att det finns en någorlunda skyldighet att man kan få 

bli behandlad seriöst och få svar på ett seriöst sätt. 

Dyfvermark menar att ”det finns en starkare närvaro av PR-byråer och det tar 

sig till uttryck i att de, upplever jag – vet hur de ska hantera oss”. Han förklarar 

att ett sätt på vilket det kommer till uttryck är att de som granskas kräver att få 

frågas ut i direktsändning eftersom de då kan få tiden att gå genom att upprepa 

meningslösa fraser. En annan strategi som han möts av är att de under en gransk-

ning inte får intervjua den de önskar. Den granskade organisationen försöker 

hålla intervjuerna på en så låg organisatorisk nivå som möjligt för att dämpa 

granskningens uppmärksamhetsvärde och hålla den borta från dagordningen. Yt-

terligare en strategi som Dyfvermark upplevt är att den granskade organisationen 

släpper information eller ställer krav efter eller i anslutning till UG:s deadline:  

Man ser också att de kan våra rutiner. De släpper ingen information förrän efter 

deadline eller precis vid deadline därför att de vet att det blir en väldigt jobbig 

process. Det genererar osäkerhet i vår organisation – när pressarna börjat rulla då 

blir det en bökig situation – det är lite terror. (…) Då kan de säga att det finns 

brister, fel i processen och sedan ska vi fråga om vilka fel och dagarna går och det 

skapar osäkerhet och de kan säga: ”Innan sändning påtalade vi en rad felaktig-

heter”. Det är en strategi. Vilket jag tycker är väldigt utmanande – när man rör sig 

på den nivån.  
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Yllner redovisar en liknande erfarenhet i samband med ett inslag om uppfinnaren 

Johan Ullman och hans tvister inför skiljedomsnämnd42: 

På fredagen, när inslaget skulle sändas på onsdagen, kom det fem sidor inlaga från 

advokatfirman som företrädde Ullmans motpart. De hade satt jurister, proffs, på 

att plocka sönder vårt program. Då var det rätt tufft. 

Djiobaridis berättar att den granskade ibland försöker försvåra granskningen ge-

nom ”uppenbara och tydliga lagbrott, genom att fördröja och förhala, och förd-

röja mina begäran om att ta del av offentliga dokument”.  

Yllner beskriver också hur de som granskas, speciellt på tjänstemannanivå, för-

halar utlämning av dokument. Myndigheten säger att de ska lämna ut dokument 

och sedan går tiden. Dyfvermarks observationer att organisationer ibland block-

erar tillträde till nyckelpersoner som journalisten vill ställa till svars bekräftas 

också av Hultin: 

Om man tar den politiska makten så är det absolut vanligaste grindvakterna, som 

inte släpper fram dig överhuvudtaget. (…) Det finns de som är riktigt otrevliga 

helt enkelt, von oben och man märker direkt att jag kommer inte att få någon 

kontakt. Pressekreterare, informationschef, den där sorten som har något slags 

självpåtaget uppdrag att se till att kontaktyta inte uppstår. ”Du ska inte komma här 

och tro …”. 

Personliga hot av olika grad förekommer genomgående. Några intervjupersoner 

vill inte gå in på detaljer. Djiobaridis berättar att hon fick motta ett antal hot och 

okvädningskommentarer på nätet efter granskningen av Leksands kommuns fa-

vorisering av hockeylaget, men att det utöver det inte varit så vanligt förekom-

mande. 

Intervjusvaren uttrycker genomgående en upplevd beredvillighet från i synnerhet 

politiker och offentligt anställda att ställa upp i programmen. Djiobaridis säger 

att det är ytterst sällan någon inte ställer upp för att låta sig intervjuas, speciellt 

inte om de är folkvalda politiker. Hon upplever att de ser det som en del av sin 

offentliga roll att tala med journalister. 

Förhållandet till den granskade 

Det fjärde samlande temat för intervjusvaren är synen på och behandlingen av 

den till svars ställde. Genomgående i intervjuerna var beskrivningen av vissa pa-

rametrar som avgör hur hårt man går åt dem man ställer till svars. Positionen i 

                                                      
42 Inslaget sändes den 9 mars 2011. 
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makthierarkin är en sådan parameter, men också allvaret i den överträdelse man 

beslår personen eller organisationen med. Dyfvermark utvecklar: 

Där brottet anses som större, då sjunker ju mitt eget krav på deras maktposition i 

samhället. (…) Jag tycker att, men det är min personliga åsikt, att det är mer ange-

läget att granska folk i högre maktstrukturer, eller i de lägre, men att det då ska stå 

i proportion till vad de gjort. 

Han menar också att organisationens och makthavarens medievana, storlek och 

erfarenhet spelar in i hur de utför granskningen och vilka metoder de använder 

sig av. När man granskar stora organisationer är ”maktbalansen till deras fördel”. 

När vi kommer in i en kommun och granskar en enskild händelse – då är maktba-

lansen tvärtom. Det måste man ha med sig. Det går inte att använda sig av samma 

ammunition, när man kommer in i ett annat maktförhållande, de har inte samma 

medievana. 

I ett förhållande där maktbalansen är till UG:s fördel håller man tillbaks menar 

Dyfvermark. Men då makthavaren är på en högre nivå eller överträdelsen är mer 

allvarlig trappas insatsen upp. Han förklarar han också att de strategier som per-

sonen eller organisationen använder sig av får ett inflytande över hur journalisten 

går vidare. Han förklarar att han sporras att gräva djupare och använda tuffare 

metoder om han upptäcker att han möts av lögner och bedrägliga strategier. Han 

nämner också hur vissa individer blir symboler för det maktmissbruk man grans-

kar och för de strategier man väljer att knäsätta och då blir symbolvärdet en fak-

tor i hur man som granskande journalist agerar gentemot dem.  

Djiobaridis beskriver ett gränsdragningsproblem som kan uppstå. Hon berättar 

hur hon under en granskning efter en förfrågan gick med på att ta bort namn och 

bild på en individ som figurerade i ett ansvarsutkrävande sammanhang: 

Jag hade så det räckte ändå, så att säga. (…) Det är ju klart att det är lite godtyckligt 

eller subjektivt skulle jag säga. (…) Vår ansvarige utgivare tyckte att det var ett 

tillräckligt allvarligt brott för att man skulle berätta om det. Och personen är en 

makthavare, som är politiker och en företrädare för folket, men jag tyckte ändå att 

det inte var nödvändigt och därför var det enkelt att bara ge det. 

Samtidigt uppfattar hon sig som ganska ”hård”: 

Jag tror att man kan vara olika hård. Jag är nog ganska hård, jag tycker att har man 

folks liv i sina händer som till exempel en socialsekreterare har, då tycker jag att då 

får man vara beredd att faktiskt stå upp och förklara varför man tar vissa beslut. 

Den personen har ju extremt mycket makt över ett antal människors liv – och det 

är ju ingen liten makt, utan det är en jättestor makt. Beroende på vad den personen 

naturligtvis har gjort eller inte gjort, skulle jag kunna argumentera för att den per-

sonen ska vara med med namn och bild. 
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Gemensamt för flera informanter är en frustration när inget händer efter en 

granskning, ingen publik reaktion, ingen ytterligare aktion från rättsväsendet eller 

interna kontrollorgan i de organisationer man granskar. Djiobaridis säger: 

Det värsta som kan hända är ju om det bara dör. Man själv tycker att det här är ett 

allvarligt missförhållande – och då bara: ”det var ju bra!” och sedan är det borta. 

Dyfvermark uttrycker en liknande frustration: 

Trots att en fråga kommer på dagordningen så är det väldigt sällan det leder till 

något konkret resultat i form av ansvarstagande – när, om man granskar en person 

eller ett företag som har missbrukat sin ställning så vill man ju att de personerna 

ska ta ansvar för det – du har stulit något – du måste stå till svars för det – så man 

visar att du är en tjuv. Väldigt ofta – nästan uteslutande så är det som så att du 

alltid klarar dig i slutet. Rent juridiskt och ansvarsmässigt – du får behålla ditt jobb 

- du blir inte åtalad – trots att det varit turbulent och man satt fokus. 

Samtidigt finns i intervjusvaren en klart uttalad ambition dels att behandla dem 

man granskar rättvist och att ha ett medkännande med dem som individer. Yllner 

beskriver att hon känner för dem hon granskar och ibland tycker synd om dem. 

Samtidigt menar hon att de känslorna ändå inte påverkar hur hårt hon går åt dem 

hon granskar. Det exempel hon ger är förhållandet till en av de imamer som 

filmad med dold kamera gav rådet till en misshandlad kvinna att inte gå till poli-

sen. Vid en intervju i hemmet gav han emellertid en helt annan bild: 

Så han var så ‘kluven tunga’ man kunde bli. Men han var så trevlig och han hade 

barn som sprang runt benen på honom och så sitter man och så vet jag det här 

och så kan jag inte säga något. Så jävla rutten jag är där alltså. (…) Vi sitter där och 

är så trevliga bägge två, och så vet jag att jag har kniven i ryggen på honom. 

Dyfvermark återkommer vid upprepade tillfällen till att han ”känner” för dem 

som han granskar och Bergsten uttrycker att man inte kan låta tankar på eventu-

ella konsekvenser för den som granskas styra själva granskningen, men att 

han ”försöker behandla folk rättvist och respektfullt på alla sätt och vis”. Och 

Djiobaridis säger: ”Man kan absolut inte låta bli att granska bara för att någon 

inte vill vara med. (…) Har vi bestämt att vi vill granska något så beror ju det på 

att vi tycker att det är allvarligt och viktigt liksom och det kan ju ingen annan 

styra”. 

Med vilken rätt? 

Det sista temat för intervjusvaren är de typer av legitimitet journalisterna refere-

rar till. Med vilken rätt tycker de att de gör det de gör?  
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På frågan om vad som ger henne rätten att göra så pass kraftiga ingrepp i män-

niskors liv svarar Yllner: 

Det är att det finns ett missförhållande som är viktigt på riktigt. Och som drabbar 

folk. Om någon får obehag i den ena vågskålen ska det vägas upp av att någon i 

den andra får stå till svars. 

Både Djiobaridis och Bergsten nämner också journalistens roll som företrädare 

för allmänheten som en legitimeringsgrund för granskningarna. Djiobaridis pekar 

på att journalisten gör en slags kontroll av makthavare för deras arbetsgivares, 

medborgarnas, räkning. Legitimeringsgrunden utgörs då av en medborgarnas rätt 

att veta hur de politiker och tjänstemän som de avlönar och har valt sköter sitt 

jobb: 

Många gånger är det därför att jag menar att personen, att makthavaren inte sköter 

det förtroendet som har getts honom eller henne. Det kan vara till exempel om 

det är en högt uppsatt tjänsteman vars lön du och jag och alla andra betalar, eller 

om det är en förtroendevald. I de lägena behöver sanningen komma fram så att de 

som ska rösta eller de som betalar personens lön förstår vad som sker. 

På frågan om hur han legitimerar sin makt refererar Bergsten till sig själv som 

innehavare av en offentlig roll: 

Jag har en offentlig roll och det jag gör syns också i offentligheten och kan grans-

kas. Vi är spelare på olika sidor av den stora spelplanen. Det är våra professionella 

roller. Jag som en granskare av den offentliga makten och av de olika typer av 

missförhållanden vi letar efter. Det är inga konstigheter, det är ett enkelt uppdrag. 

På frågan om hur han tycker sig ha fått den rollen och den myndighet han menar 

följer med den hänvisar han till det uppdrag Public Service har och ett förmodat 

uppdrag från tittarna, eller publiken. Samtidigt reflekterar han över det uppdra-

gets art: 

Ja, jag är ju inte framröstad på något sätt, Det är det som är svårt, det får man vara 

lite ödmjuk inför. Vi har ju ett uppdrag, public serviceuppdraget. Vi betalas av 

allmänheten. Man får se det utifrån att vi jobbar utifrån den publik vi har eller den 

publik som betalar oss. (…) Det är ju tittarnas stöd som man får se att man har 

bakom sig på något sätt, även om det kan låta extremt pretentiöst. Man är ju inte 

folkvald, verkligen inte, det är ju vi som tillsätter oss själva. 

När det gäller exponering menar Dyfvermark att den inverkan på samhället som 

överträdarnas handlingar har och graden av den makt de utövar gör exponering 

viktig. Han menar också att de som ställs till svars har ett intresse av att låta sig 

exponeras och få framföra sin åsikt eller syn på granskningen och att expone-

ringen ur den synvinkeln också legitimeras som ett hänsynstagande till deras in-

tressen: 



 219 

Vi har en skyldighet att låta de vi granskar komma till tals. Det handlar inte bara 

om att man ska slå dem i huvudet. Det kan ju vara så att de har en bra förklaring 

som träffar en annan del av publiken. 

Dyfvermark för också en diskussion om användningen av dold kamera och falsk 

identitet. Han kritiserar användning av dold kamera i sammanhang som inte har 

med makthavare att göra: 

Det värsta jag vet är dold kamera a la TV3, då man filmar bilmeckarna som har 

fejkat fel på avgasröret. Det är ett enormt övergrepp, ett integeritetskränkande att 

bli utsatt för dold kamera – en enorm kränkning som vi är väldigt medvetna om 

och som vi i största möjliga utsträckning försöker undvika. 

Han menar att metoden är kränkande och ett intrång i personers identitet, men 

att den ändå legitimeras av ett behov av att kunna belägga vissa missförhållanden 

och av att kunna knyta dem till ansvariga individer på höga positioner. 

Sammanfattande analys 

I den sammanfattande analysen går jag igenom beröringspunkter mellan den kva-

litativa analysen i kapitlen sex till åtta och intervjusvaren utifrån ett institutions- 

och rättsnarrativt perspektiv.  

I intervjusvaren finns en föreställning om journalistiken som viktig för att tillgo-

dose behovet av rättvisa i samhället. Intervjupersonerna ser den egna journalisti-

ken som en kraft som dels preventivt håller makten i schack, dels exponerar in-

divider med makt som förtjänar det och dels ger upprättelse åt individer och 

grupper som förfördelats av missgrepp på myndighetsnivå. 

Det man gör professionellt motiveras av ett personligt rättspatos och starka käns-

lor i sakfrågor, men de möjligheter man har att agera på det patoset knyts till 

institutionella mandat. Det är UG:s position i medielandskapet och journalisti-

kens roll som är grundvalen för makten och rätten att ställa till svars. Att vara 

journalist uppges konkretisera möjligheter att kanalisera det personliga rättspato-

set och UG benämns som en arbetsplats där de möjligheterna är särskilt stora.  

De rättviseuppfattningar som kommer till uttryck präglas av retribution och upp-

rättelse. De som granskas har gjort något som påkallar en offentlig exponering i 

vilken missgärning och person kopplas samman. Individens exponering i UG 

framställs som en för rättvisan viktig konsekvens av personens handlande. Jour-

nalisterna ser sig som både ansvariga för att avslöja missgrepp och att vara ad-

minstratörer av en del av de konsekvenserna. I det sammanhanget framträder 

också en föreställd koppling mellan journalistiken som institution och andra in-



 220 

stitutioner som förväntas hantera missgreppen. Det finns i svaren en viss fru-

stration över att andra institutioner inte tar sitt ansvar, att de inte fullföljer det 

som UG påbörjat. Att bli exponerad i UG uppfattas som en konsekvens av en 

missgärning, men det finns också en förväntan hos journalisterna att andra in-

stitutioner ska ta vid och fullfölja utmätandet av konsekvenser. Det är en före-

ställning som placerar in journalistiken i ett samhälleligt nätverk av institutioner 

som hanterar överträdelse. Samtidigt utgör den en kritik gentemot antingen dessa 

institutioners rättsuppfattning eller effektivitet; vilket det nu är som hindrar dem 

från att administrera de konsekvenser journalisterna menar att de granskade gjort 

sig förtjänta av. 

Intervjupersonerna ger uttryck för ett proportionalitetstänkande i fråga om ex-

ponering och ställande till svars. Metoder och grad av exponering ska stå i pro-

portion till maktposition, till den granskades agerande under granskningen, till 

den bedömda graden av överträdelse samt till överträdelsens effekter i samhället. 

Bedömningsgrunderna för de olika nivåerna uppfattas som en fråga om profess-

ionellt omdöme. I rollen som granskare införlivas uppgiften att göra en bedöm-

ning av vad som utgör en lämplig exponering. När dold kamera används för 

att ”fiska” efter missgärningar, eller för att avslöja fifflare långt ner i samhällshi-

erarkin kan det därför upplevas som ett avsteg från proportionalitetstänkandet 

och därmed som en travesti på den rättvisa journalistiken. 

Föreställningen om journalistiken som administratör av upprättelse framkommer 

också i intervjusvaren. De som framställs som drabbade ges någon slags upprät-

telse i samband med granskningen och deras röster blir hörda. Speciellt nämns 

den effekten när det gäller drabbade personer som befinner sig på samhällets 

skuggsida. UG:s journalister inbegriper i sin roll ett ansvar för att ge även dem 

en chans att få rättvisa utkrävd. Journalisterna ser sig som företrädare för den lilla 

människan i en pågående konflikt där dennes intressen är hotade av makthavare 

som inte hanterar sin makt på ett godtagbart sätt. 

I diskussionerna strävar emellertid de intervjuade att lägga den konflikten på ett 

strukturellt plan. Det finns i svaren en föreställning om den goda domsmakten 

som hatar synden men inte syndaren. Ibland leder engagemanget och rättspatoset 

till en ilska över missförhållanden, men intervjupersonerna uttrycker en ambition 

att göra skillnad på sak och person. Den kommer till uttryck i upprepade försäk-

ringar om att man känner för dem man ställer till svars och gör allt för att be-

handla dem korrekt. De starka negativa moraliska omdömen om dem som grans-

kas som Lee redovisar i sin intervjustudie som uppgiven legitimeringsgrund för 

bedrägliga metoder (Lee, 2004: 102) har ingen motsvarighet i intervjusvaren. 
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Däremot accentueras att de personliga känslorna gentemot dem som granskas 

inte påverkar hur man exponerar dem eller vilka metoder man använder för att 

ställa dem till svars. Det ligger i svaren en känsla av att det här arbetet måste 

göras, makthavare som fifflar och missbrukar sin makt måste avslöjas. Och det 

är den granskande journalistens uppgift att göra det på ett rättvist sätt och att 

rättvisan kräver att man inte påverkas överdrivet av vare sig sin ilska över miss-

förhållanden eller av sin medkänsla med dem som granskas. Det högre ansvaret 

ligger i ett samhälleligt upprätthållande av lag och moral. Denna uppgift uppfattas 

som så viktig att metoder som är integritetskränkande, i första hand dold kamera 

och falsk identitet, kan rättfärdigas och är legitimerade då de uppfattas som enda 

sättet att avslöja missgärning eller att koppla den till ansvariga individer. 

Det perspektivet accentueras av att legitimitetsdiskussionerna handlar om att 

man antingen har en roll att fylla, en roll som gör att man själv kan komma att 

stå till svars, eller också att legitimiteten bottnar i institutionens mandat och re-

gelverk och inte i de personliga känslorna. Institutionell legitimitet både på red-

aktionell, professionell och politisk nivå nämns. Det refereras till ett uppdrag att 

granska makten som grundas dels i den journalistiska institutionen och dels i 

SVT:s uppdrag samt i en uppsättning samhälleliga värderingar som den grans-

kande journalistiken har till uppgift att slå vakt om.  

Både det konfliktuella och det moralkonstruerande draget i journalistiken kom-

mer till uttryck då intervjupersonerna beskriver vikten av den egna moralen. Upp-

levelsen av att man själv som granskande journalist blir en måltavla för moralisk 

fingranskning är framträdande, likaså känslan av att de bland de granskade finns 

de som ruvar på hämnd. Det ligger i svaren en föreställning om att man, för att 

kunna utföra arbetet med att avslöja omoral, måste uppfattas som moralisk, både 

av sig själv och av omgivningen. 
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10. Journalistikens makt och legitimitet 

I inledningen deklarerade jag att ett av avhandlingens syften var att utforska hur 

makt och legitimitet uttrycks i UG. I det här kapitlet kopplar jag resultaten av de 

kvantitativa och narrativa analyserna samt intervjustudien till mina maktteore-

tiska utgångspunkter (se kapitel tre). Kapitlet utgör ett svar på forskningsfrågan: 

Hur gestaltas de granskade makthavarna, och hur konfigureras och legitimeras 

maktrelationen mellan den granskande journalistiken och granskningsobjekten? 

Jag diskuterar också hur makten till förmån för aktörer som på något sätt fram-

ställs som förfördelade gestaltas. I kapitlet diskuteras också hur makten legitime-

ras. 

Makten över medverkan 

I ett första skede innefattar makten över den som granskas förmågan att få denne 

att medverka. Med ledning av Bacharacs och Baratz maktbegrepp: auktoritet, 

styrka, manipulation och inflytande (Bachrach och Baratz, 1970: 29-46) analyse-

rar jag olika sätt på vilka den makten utövas (se kapitel tre). 

När det gäller medverkan gör UG anspråk på typologins definition av styrka ge-

nom makten att få personen att medverka mot sin vilja. Objektet för gransk-

ningen kan ges möjligheten att medverka, men fråntas valet att inte medverka. 

Detta genom att redaktionen beslutar att personen oavsett vilja på något sätt ska 

förekomma i inslaget. Det sker antingen genom att någon talar om personen, 

beskriver personen, visar bilder på personen, ringer upp personen, knackar på 

personens dörr eller på något annat sätt identifierar och införlivar personen i in-

slaget. Detta genomdrivs av redaktionen även om den granskade uttrycker ovilja 

eller vägrar att interagera personligen med journalisterna eller på något annat sätt 

låna sig till medverkan. Ett exempel var det UG-porträtt av EF-grundaren Bertil 

Hult i vilket Hult konsekvent avböjde att medverka men ändå var objektet för 

ett helt program [UG130925]. Personen som granskas eller representanterna för 

organisationen som granskas fråntas därigenom ”valet mellan att foga sig och att 

inte göra det” (Lukes, 2008: 30). Djiobaridis förklarar i en intervju (se kapitel nio) 
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att ingen kan stoppa en granskning som redaktionen bestämt sig för att genom-

föra och att man absolut inte undviker att granska någon bara för att denne inte 

vill bli granskad43. 

Auktoritet är ett maktrelationellt begrepp som innebär att den granskade ställer 

upp mot sitt eget intresse ”därför att han anser att befallningen är förnuftig i 

ljuset av hans egna värderingar” (Bachrach och Baratz, 1970: 42). Makten utövas 

då på ett strukturellt plan genom att personen erkänner journalistikens roll som 

granskare av makt. Lukes beskrivning av denna makt inbegriper förmågan 

att ”forma människors varseblivning, uppfattningar och preferenser på ett sådant 

sätt att de accepterar sin roll i den rådande ordningen” (Lukes, 2008: 18). Denna 

acceptans skapar en känsla av ansvar och förpliktelse att låta sig granskas av jour-

nalistiken, även om det sker mot de egna intressena. Medverkan blir då ett led i 

något som uppfattas som en nödvändig eller kanske till och med vällovlig demo-

kratisk praktik. Samma föreställning utgör således i det fallet både en motivation 

för journalisten att granska och för den till svars ställde att medverka. 

Det typologiska begreppet manipulation beskriver den typ av makt som utövas då 

den granskade personen medverkar utan att veta att hens agerande innebär med-

verkan, som i fallet med dold kamera eller kamera som rullar efter intervjuns slut. 

Det kan också innebära en medverkan då personen inte har full kännedom om 

premisserna för medverkan. Bacharach och Baratz definierar manipulation 

som ”foglighet som kommer till stånd utan att den som fogar sig känner till var-

ifrån de krav kommer som ställs på honom eller exakt av vilka slag de är” 

(Bachrach och Baratz, 1970: 37). När von Sivers sätter sig ner för att bli intervjuad 

i inslaget om friskolorna vet vi inte på vilka grunder han ställer upp för en intervju 

eller vilka överväganden han kunnat göra. Men under intervjuns gång blir det 

uppenbart att han inte har fått full kännedom om premisserna för sin medverkan. 

När dessa uppenbaras fortsätter han ändå att medverka. 

Begreppet inflytande är mer komplext och svårgripbart i sammanhanget. Det de-

finieras som ett förhållande där A ”utan att tillgripa vare sig förtäckt eller öppet 

hot om berövande, får (B) att ändra sitt handlingssätt” (Bachrach och Baratz, 

1970: 39). 

UG:s makt i detta avseende skulle kunna komma till uttryck i ett fall då en person 

uppfattar att det inte ligger i hens intresse att medverka i ett program som kom-

mer att ge en negativ bild av personen – men ändå gör det efter att ha fått påpe-

kat, insett och/eller begrundat det inflytande programmet kommer att ha på den 

                                                      
43 Intervju med Sophia Djiobaridis den 15 december 2014. 
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offentliga bilden av honom eller henne eller den organisation hen företräder. Fö-

reställningen om det inflytandet över offentligheten gör då att personen beslutar 

sig för att medverka för att få någon form av kontroll över den offentliga repre-

sentationen. Djiobaridis beskriver en sådan omsvängning då hon gjorde ett re-

portage om Solna kommun: 

När vi gjorde [ett inslag om] Solna så vägrade det moderata kommunalrådet att 

ställa upp på intervju. Men jag tror att han ångrade sig jättemycket för att sedan 

när vi gjorde uppföljningen så ville han gärna vara med. (…) Jag tror att han upp-

täckte att man tjänar noll på att inte vara med44. 

Makten ligger då i en form av strukturellt inflytande som ställer personen inför 

ett val av kategorin ’the lesser of two evils’. Handlingssättet påverkas inte av 

ett ”förtäckt eller öppet hot om berövande”. Det är valet mellan olika former för 

och grader av upplevt inflytande över exponeringen som ligger bakom beslutet 

att medverka i det fallet. Påverkan tar sig då formen av en slags social kausalitet 

där maktstrukturen bestämmer förutsättningarna för den granskades handlings-

utrymme och hans eller hennes rationella val inskränker sig till formerna för in-

teraktionen med denna maktstruktur. Personen skulle kanske helst slippa att vara 

med, men tänker att medverkan ändå ger en viss kontroll över den gestaltning av 

den egna missgärningen som han eller hon inser är ofrånkomlig. 

Den granskade som metonym 

Den makt som granskas kan vara personer som direkt och personligen står till 

svars för missgärningar de begått som individer. Det kan också röra sig om re-

presentanter för organisationer eller myndigheter som står till svars för organi-

sationens agerande. I vissa sammanhang utgörs överträdaren av en kollektiv iden-

titet som i fallet med friskolorna. Som tidigare diskuterats kan överträdaren också 

ses som en mer abstrakt kronotop som orten Bjästa. Dessutom finns i program-

met en ambition att utöva systemkritik – och då är det ett systemfel av något slag 

som står i fokus. Men oavsett om det är en myndighet, en organisation, ett företag 

eller något annat opersonligt som ställs till svars så personaliseras ansvar och 

skuld. Den till svars ställda makten har ett ansikte. I intervjustudien (se kapitel 

nio) beskrev Dyfvermark hur vissa representanter för organisationer kan komma 

att stå som symboler för missgärningen eller för den bedrägliga strategi som an-

vänds för att dölja denna45. Grafström, Petrelius-Karlberg och Windell beskriver 

hur ledaren för en organisation får en metonymiserad roll i det sammanhanget. 

                                                      
44 Intervju med Sophia Djiobaridis den 15 december 2014. 
45 Intervju med Joachim Dyfvermark den 10 december 2014. 
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I ett medialiserat samhälle utgör ledaren en central förklaringsvariabel för organi-

sationens utveckling i stort. Det är därför organisationen i form av dess ledare som 

ställs inför skranket när medierna agerar moralisk domstol. Ledaren blir en meto-

nym för hela organisationen och hens agerande och framtoning blir en definie-

rande del av mediebilden av hela organisationen och den moraliska laddning som 

vidhäftar denna bild (Grafström et al., 2013: 67). 

Ställandet till svars innebär i inslagen att personers agerande granskas, knyts till 

en missgärning och bedöms vara klandervärt samt att de personligen konfronte-

ras och ges möjlighet till att försvara sig. Utöver den personliga överträdelsen står 

också de till svars ställda som metonymer för en kollektiv överträdelse på vilken 

den moraliska laddningen av de individuella överträdelserna betydelsemässigt 

överförs.  

Bignell förklarar: ”Both individual images or sequences, and individual documen-

tary subjects, have methonymic relationships with the reality of which they are a 

part” (Bignell, 1997/2002: 139). Denna metonymisering hanterar friktionen mel-

lan ambitionerna att samtidigt skildra både enskilda fall och övergripande sam-

hällsproblem. Det är individer och organisationer som granskas och bevisas skyl-

diga – men deras gestalter och ord metonymiserar i vissa inslag en större enhet 

såsom en bransch, en organisation eller en yrkeskår.  

De enskilda fallen ingår således i två rättsnarrativa utvecklingslinjer som löper 

parallellt. Dels det individuella ställandet till svars där fallen behandlas på individ 

eller organisationsnivå och dels i ett samhälleligt perspektiv där fallen i olika hög 

grad utgör metonymer för något mer. Leksands kommunpolitiker och tjänste-

män hålls personligt och kollektivt ansvariga för de missförhållanden som det 

överdrivna stödet till hockeyklubben medfört. Att de samtidigt kan förstås som 

metonymer för omdömeslöshet hos kommunpolitiker i allmänhet utgör ett sva-

gare betydelseelement i det specifika avsnittet, men förstärks i och med att de 

ingår i en återkommande exponering av omdömeslösa och moraliskt tveksamma 

kommunpolitiker. 

Makt över identitetskonstruktionen 

Identitetskonstruktionen av den till svars ställde sker dels i berättelsen om det 

som föregick och utgjorde en grund för granskningen och dels i berättelsen om 

vad som händer under granskningen. Identiteten blir en fusion av den bild av 

överträdelsen som skapas historiskt och den bild som skapas i inslagets nutid i 

interaktionen med granskarna. Garland beskriver hur en liknande konstruktion 

sker i en rättssal där den anklagades identitet byggs dels kring åklagarens och 
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försvarets beskrivningar av karaktär och händelser, och dels av personens fram-

trädande i själva rättssalen (Garland, 1990). 

Identitetsskapandet sker också genom en glidning mellan och sammansmältning 

av två andra identitetskonstruktioner; den ena individuell och den andra kollektiv. 

De som ställs till svars introduceras i en samhällelig roll och med någon typ av 

identifierad yrkesidentitet som placerar dem i en maktposition. Det är denna 

identitet som i de flesta fall utgör en förutsättning för att kunna ställas till svars. 

Den är också är ett narrativt element i själva skuldkonstruktionen. Rektorerna i 

inslaget om friskolor har begått överträdelser i sina roller som rektorer. Det är 

Pär Johanssons professionella identitet som ligger till grund för konstruktionen 

av och laddningen i hans överträdelser. Journalisternas överträdelser i Den goda 

viljan begås i egenskap av journalister och prästen, rektorn och fritidsledaren i 

Bjästa har i sina roller det samhällsansvar som gör dem speciellt klandervärda. 

De som står till svars individuellt gör det i en yrkes- eller samhällsroll. Deras 

överträdelse relateras till vad de har gjort eller inte gjort i förhållande till den 

rollen. 

Men i UG:s inslag sker samtidigt olika grader av individualisering. Personens 

namn, porträtt, minspel, kroppsspråk, röst och framtoning mejslas fram av inter-

vjuer, filmsekvenser och bakgrundsinformation och förknippas med det grans-

kade missförhållandet. Tv-mediets visualisering bidrar i sig till att förstärka den 

personaliseringen (Postman, 1985). Den är beroende av hur stark identifikation 

och gestaltning är. Telefonrösterna i inslaget om friskolorna framstår var och en 

för sig som ”en rektor som sållar elever” och får i hög utsträckning en starkare 

kollektiv än personlig identitet. Möller-David och von Sivers ställs till svars som 

delar av den kollektiva gruppen rektorer, men blir också som personer föremål 

för klander och ifrågasatt karaktär. I vissa fall av ansvarsutkrävande arbetar UG 

således med ”individen som måltavla och med en särskild sorts individualisering 

som metod” (Jönsson, Persson och Sahlin, 2011). Den granskade makten består 

då av namngivna, karaktärsbestämda och visuellt definierade och gestaltade indi-

vider som i inslaget ges en personlig identitet och vars ansvar och överträdelse 

konstrueras som individuella. 

Den personliga information som införlivas i inslagen har betydelse för det narra-

tiva meningsskapandet. Personliga förhållanden och karaktärsbeskrivningar får 

förklaringsvärde i förhållande till den moraliska överträdelsen eller förstärker den 

moraliska laddningen i densamma. Att Greger von Sivers presenteras som före 

detta militär, att Pär Johansson som ung ville bli rik och berömd och att Leksands 

kommunstyrelses ordförande är medlem i Leksands IF, är personliga detaljer som 
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i inslaget fungerar som narrativa element med betydelse för berättelsens kon-

struktioner av förklaring, motiv, orsak och verkan. 

Den personlighetsbeskrivning som ges är strukturerad utifrån en komplexitets-

reducering som underlättar typifieringen av den till svars ställde. Som en jämfö-

relse kan nämnas att Garland hur den moderna rättsprocessen också innebär en 

komplexitetsreduktion vad identitetsskapande på individnivå beträffar (Garland, 

1990: 268). Han beskriver hur överträdarens personlighet och identitet i rättssa-

len reduceras till en uppsättning egenskaper eller till en personlighet som rätten 

kan identifiera och ta ställning till. I det sociala rummet finns bara ett ytterst be-

gränsat antal identiteter som tillgängliga och oavsett identitet utanför rättsinstitut-

ionen blir den inominstitutionella identiteten den dominerande för processens 

subjektpositionering. 

No matter what the reality of that individual is, the law insists upon seeing him or 

her in a particular, predefined way, and dispensing judgment accordingly. Institu-

tions such as prisons, reformatories, and probation do the same thing, taking for 

granted specific conceptions of the person and projecting these on to the actual 

inmates or clients they encounter (Garland, 1990: 268). 

Inslagens personbeskrivningar av de till svars ställda engagerar tittaren känslo-

mässigt och får förklaringsvärde. Samtidigt bygger de över tid en kollektiv bild 

av den moraliskt klandervärde makthavaren. 

En faktor som påverkar hur kännbar exponeringen blir och hur starkt den formar 

personens mediala identitet är också den till svars ställdes ”pre-speech ethos”46 

(Lorenzo-Dus, 2009: 36), det vill säga den mediala persona som etablerats innan 

inslaget sänds. Jan Björklund och Pär Johansson är exempel på kända personer 

som ingår i många mediala berättelser och om vilka de flesta tittare redan har en 

uppfattning. Framträdandet i UG utgör därmed bara en del i den mediala repre-

sentation de är föremål för. Deras exponering blir därför en mindre del i en multi-

fasetterad representation av deras mediepersona. För andra som ställs till svars 

kan däremot medverkan i UG vara deras hittills enda mediala framträdande. De-

ras mediepersona formas därigenom helt av detta enda framträdande. 

En rollattribuering som ställd till svars innebär också en form av andrefiering. 

Inslagens positionering av offer, journalister och tittare som ett ”vi” konstruerar 

den till svars ställde som en form av ”den andre”. Medan konstruktionen av off-

ren är präglade av sympatiskapande blir den till svars ställde i mycket liten grad 

                                                      
46 Lorenzo-Dus pekar på att en aktör som framträder i bild tar med sig en rad intertextuella referenser till tidi-
gare framträdanden och skapar därmed en specifik förståelsehorisont knuten till sin person och erfarenhet. 
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ett objekt för förståelse och sympati. Den känslomässiga kontaktyta som erbjuds 

tittaren inskränker sig till olika nyanser av indignation och upprördhet.  

Överträdarens identitet och moraliska status byggs också i relation till bilden av 

offret. Ett fokus på offret och på detaljerade beskrivningar av överträdelsens fy-

siska och känslomässiga påverkan bidrar till bedömningen av överträdaren. Ju 

mer illa offret far, desto större skuld läggs på gärningspersonen. I Den goda viljan, 

blir P1 programmet Konflikts slarv med fakta och ovederhäftiga misstänkliggö-

rande av Amun Ahmadi mer klandervärt när det kopplas till hennes besvikelse. 

De krossade illusioner som låg bakom hennes beslut att lämna både Sverige och 

journalistiken bildar en fond till programchefens förklaringar och rättfärdig-

anden. Mot en mindre känslomässigt laddad bakgrund skulle dessa kanske kunnat 

passera som mindre okänsliga och egenrättfärdigande. 

Programledaren: Helena Olsson, du var programchef när Konflikt sändes. Hur är 

din bild idag, efter att ha sett vårt reportage? 

Helena Olsson: Min bild är i stort sett densamma som då. Det vill säga, de två 

program som Konflikt gjorde problematiserade och nyanserade en just då förhärs-

kande bild [UG130514:52.15]. 

En utförlig beskrivning av de olika dimensionerna av konsekvenserna för offret 

blir en appell till en hårdare bedömning av överträdelsen, en mindre benägenhet 

att godta förklaringar och en tyngre moralisk dom över överträdaren. 

På liknande sätt blir skulden inte bara en konstruktion av det som personen spe-

cifikt gjort sig skyldig till. Beskrivningen av missförhållandet i sin helhet spelar 

också en roll i gestaltningen. Någon som ställs till svars kanske är skyldig till en 

del av problemet, men när personen utkrävs ansvar blir också konsekvenserna av 

missförhållandet i sin helhet en del av skuldkonstruktionen. 

Den sociala relationen mellan institution och granskad 

Garland menar att bilden av överträdaren i västerländsk rättshistoria har påver-

kats av den sociala relation som utvecklas mellan denne och rättsinstitutionen.  

(Garland, 1990: 271-273). Den relationen definieras av svaret på frågan: Som vad 

ser institutionen överträdaren? Rättsväsendet har genom historien sett sina ob-

jekt som bland annat fiender, ekonomiska resurser och sociala renoveringsobjekt 

(se kapitel två). 

I de undersökta inslagen bygger den relationen mellan granskad och granskare på 

föreställningen om den granskande journalisten som en medborgarnas represen-

tant i offentligheten (Ekström och Eriksson, 1998: 43) och föreställningen om 
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makthavaren som en medborgarnas tjänare och demokratiska värdens förvaltare. 

De till svars ställda har inte bara brutit mot någon form av lag eller regel, eller 

förbrutit sig moraliskt mot någon person eller grupp. De har dessutom i något 

avseende svikit ett allmänt förtroende och missbrukat en av medborgarna anför-

trodd maktposition och därigenom också förgripit sig på samhällets funktion-

alitet.  

Företrädarna för samhällets institutioner i Bjästa har både svikit ett brottsoffer 

och den omsorgsfunktion som de anförtrotts av samhället. I Hudiksvall har kom-

munens myndighetspersoner svikit både de funktionshindrade och sin position 

och sitt ansvar som kommunal arbetsgivare. Leksands kommunansvariga har svi-

kit de invånare vars skola måste läggas ner, men också svikit den större övergri-

pande uppgiften att på ett omdömesgillt sätt förvalta medborgarnas pengar och 

göra sunda ekonomiska prioriteringar. Journalisterna i Den goda viljan sviker inte 

bara de individer som utsätts för bigott och slarvig rapportering utan också ett 

samhälle som förväntar sig och är beroende av opartisk och sann journalistik. 

Friskolornas företrädare har inte bara gjort sig skyldiga till girighet, lagbrott och 

en omoralisk människosyn. De har våldfört sig på en viktig samhällsfunktion. De 

till svars ställda konstrueras som sådana som utifrån en ansvarsposition förgripit 

sig på det välfungerande demokratiska samhället och därför är legitima föremål 

för medborgerlig ilska och upprördhet. Narrativet konstruerar upprördhet som 

tittarens rationella reaktion, en upprördhet som vi borde känna både som med-

människor och som medborgare. 

Den granskande journalistens sociala förhållande till makthavaren är därför byggt 

på den dubbla rollen som företrädare för både de specifikt drabbade och för 

medborgarna och samhället i stort. I sin relation till den till svars ställde har re-

portern både en ställföreträdande och en exponerande uppgift vis á vis medbor-

garna. Dels ställer hen medborgarnas frågor och gör sig till uttolkare av deras 

känslor och omdömen, och dels exponerar hen den till svars ställde inför tittarna 

som ett objekt för indignation. 

Retributiv, preventiv eller reformerande rättvisa? 

I kapitel sju diskuterade jag hur det ur ett rättsnarrativt perspektiv finns drag av 

skamstraff i den typ av negativ exponering som de som ställs till svars i olika grad 

blir föremål för. Nathanson beskriver hur skambeläggandet fungerar som ett 

slags socialt vapensystem som kan användas både offensivt och defensivt för att 

undergräva maktpositioner, skapa nya maktförhållanden eller accentuera befint-

liga maktstrukturer (Nathanson, 1987: 247, 252). Den skambeläggande parten 
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etablerar en maktposition i förhållandet till representationen av den skambelagde, 

som under tyngden av skammen, i relationen framstår som maktlös och svag. 

Den skambelagde må befinna sig i en stark maktposition i samhället, men ett 

medierat skambeläggande kastar om maktförhållanden (Lewis, 1992: 75, 117). 

Skamfylld exponering förenar retributiva och avskräckande aspekter av gransk-

ningarna. En skambelagd makthavare framträder som någon som får vad han 

eller hon förtjänar, men utgör också ett exempel som kan avskräcka andra makt-

havare från att göra något som kan generera skam om det avslöjas och därför 

utgöra en drivkraft gentemot förändringar på olika samhälleliga nivåer (Ettema 

och Glasser, 1998: 186; Andén-Papadopoulos, 2003: 124). Bilden av den grans-

kade makten får i inslagen en avskräckande verkan. Leksands kommunchefs för-

sök att förklara försäljningen av trottoarstumpen och närbilden på von Sivers när 

han inser att hans åsikter blivit exponerade av en dold kamera sänder ett budskap. 

Ettema och Glasser påpekar att möjligheten att ens göranden och låtanden blir 

föremål för granskande journalistik “poses a challenge to officials and policy 

makers because they must concern themselves not only with an outraged public 

but with the image of an outraged public” (Ettema och Glasser, 1998: 190). För 

makthavare utgör granskande journalistik en överhängande risk att figurera i me-

dierna i ett ofördelaktigt sammanhang om man avviker ifrån normen för god 

maktutövning.   

Den exponerade makthavaren talar om för andra makthavare att de inte kan 

missbruka sin makt utan att riskera att behöva skämmas offentligt på bästa sänd-

ningstid. Gestaltningen utgör en påminnelse om att de också närsomhelst kan bli 

konfronterade av journalister som grävt fram bevis på deras göranden och låtan-

den. Den förmedlar insikten att den offentliga exponering de kan få känna på, 

och dess konsekvenser, i så fall skulle kunna få digrare konsekvenser än de even-

tuella påföljder de skulle kunna förvänta av det gängse rättssystemet. 

De som blir föremål för en granskning försvinner inte från det mediala strålkas-

tarljuset då eftertexterna rullar. Personens göranden och låtanden blir även efter 

programmet uppmärksammade dels av UG:s uppföljningspraktiker, dels om öv-

riga medier som uppmärksammar fallet och dels av de av den allmänhet som 

uppmärksammats på organisationens eller personens identitet, skuld och ansvar. 

Bilden av personen som ställd till svars i UG vidlåder honom eller henne även 

efter programmets sändning. 

Den granskande journalistikens räckvidd och metoder skapar en föreställning av 

att ingen makthavare kan känna sig säker. De 10 000 tipsen som inkom till 

Kommungranskarna [UG150826] frammanar bilden av ett nationsomspännande 



 231 

panoptikon där kommunalpolitiker och andra makthavare är föremål för obser-

vation. Dessutom skapar användningen av dold kamera och falska identiteter en 

föreställning om att vilken vardaglig situation som helst kan innebära en offentlig 

exponering och censurering av de handlingar som utförs och de åsikter och atti-

tyder som kommer till uttryck. En del av granskningsuppdragets utförande blir 

därigenom också en slags inverterad social kontroll. Journalistikens granskningar 

skapar samhälleliga kontrollmekanismer som potentiellt håller makthavare i 

schack. I granskningarna formas också en föreställning om att man inte kan be-

handla de svaga och maktlösa i samhället hursomhelst eftersom de i den grans-

kande journalistiken har en slags medial storebror med institutionella muskler 

som de kan vända sig till då de upplever sig trakasserade eller felbehandlade av 

makten och som denna makt då riskerar att få att göra med. Eller som Uppdrag 

gransknings reporter Sophia Djiobaridis uttrycker saken: ”Vem vill ha besök av 

mig?”47 (Se kapitel nio). 

Skambeläggandet är i allt väsentligt retributivt. Det utgör inte en peripeti, eller 

vändpunkt, som början på en process som leder fram till förbättring och ett av-

lyftande av skam. Det pekar ut, etablerar och konfirmerar den moraliska överträ-

delsen och är ett medel för att demaskera en omoralisk eller inkompetent makt-

havare, snarare än ett försök att nå och förmana till ånger och sinnesändring. 

Avslöjande, överbevisning och skam är element i narrativets höjdpunkt och inte 

en vändpunkt. Inom kriminologin talar man om skillnaden mellan ett stigmatise-

rande och ett reintegrerande skambeläggande. Det förstnämda är ämnat som ett 

skambeläggande som syftar till utpekande och som är en del av straffet, medan 

det andra ses som ett led i att initiera brottslingens reformerande (Braithwaite, 

1989: 59).  

Experterna i reality-tv skambelägger i syfte att erbjuda och administrera hjälp för 

att i narrativets höjdpunkt kunna ställa fram ett framgångsrikt reformerat subjekt. 

I den granskande tv-journalistiken utgör skambeläggandet istället den narrativa 

höjdpunkten, avslöjandet, det som Petersson talar om som att ”rycka bort slöjan” 

(Petersson, 1996: 14), eller det slutgiltiga beläggandet av den moraliska utgångs-

punktens validitet. Istället för dokusåpans ”shame ripe for transformation” 

(Walkerdine, 2011: 225) i vilken skammen är en vändpunkt mot en förändring, 

utgör den genererade skammen i UG:s inslag snarare en ’shame ripe for humili-

ation’. Även om vissa makthavare erkänner misstag och lovar bättring, så är den 

dominerande bilden av den granskade makthavaren i UG någon som avslöjas 

och tvingas stå i offentligheten med sin skam. Bilden av någon som lyckats med 

något lovvärt som den prisas för tack vare en vändpunkt i vilken granskningens 

                                                      
47 Intervju med Sophia Djiobaridis den 15 december 2014. 
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skam spelat en avgörande roll är ytterst ovanlig. UG:s inslag producerar maktha-

vare som lovar bot och bättring, men sällan reformerade makthavare som genom 

denna bot och bättring blivit bättre på att utöva makt. 

I inslagen har den retributiva rättvisan huvudsakligt personfokus medan det uti-

litaristiska kommer mer till uttryck i på ett organisations- och samhällsplan. Al-

lern och Pollack menar att samhället med granskande journalistik som ett instru-

ment periodiskt skapar fred med sig självt och under processen återupprättar för-

troenden för institutioner vars rykte skadats av de missförhållanden som sätts 

under lupp. Den granskande journalistiken fyller således en långsiktigt reparativ 

eller renande uppgift visavi de institutioner som granskas (Allern och Pollack, 

2012: 19). I inslaget 120321 redovisas till exempel effekter av granskningen av 

Pär Johansson och Glada Hudikteatern. 

Programledaren: I vårt porträtt av Glada Hudik-teaterns Pär Johansson avslöjade 

vi att de funktionshindrade hade lägst ersättning av alla på teatern. Nu har kom-

munen i samarbete med bl.a. Teaterförbundet och skådespelarna kommit överens 

om ett nytt avtal som ger de funktionshindrade mer betalt. Ersättningen höjs från 

900 kr per föreställning till närmare 1500 kr. Utöver lönen ska teatern varje år 

avsätta 5 000 kr per skådespelare till fortbildning och kompetensutveckling 

[UG120321:56.43]. 

Organisationer och myndigheter gör bot och bättring. Men individens skam be-

står. Samhället och institutioner reformeras, individer avslöjas och exponeras. 

Resultat uppnås på organisationsnivå. Individens slutframträdande innebär ett 

åskådliggörande av den egna skammen, ingen katharsis. Och när en förändring 

har åstadkommits är det inte de tidigare till svars ställda som presenterar den som 

ett exempel på sin egen reformering. Det är UG:s programledare som annonserar 

den som en effekt av granskningen. 

Hanteringen av erkännanden uppenbararar ytterligare en aspekt av den journal-

istiska institutionsidentiteten. Foucault beskriver hur mottagandet av en bekän-

nelse skapar en maktposition utfrån vilken myndigheten kan välja att döma eller 

frikänna bekännaren (Foucault, 1978: 61, 62). Mottagandet av ett erkännande är 

ett kvitto på auktoritet som moraldomare. Institutionen ges en förlåtande och 

försonande makt att hantera efter gottfinnande. Men i inslagen ger journalistiken 

ingen förlåtelse. När rektor Möller-David och Pär Johansson erkänner felsteg ges 

de ingen bekräftelse, ingen förståelse och ingen sympati. Erkännanden, bekän-

nelser och ursäkter tas emot på ett neutralt konstaterande sätt. Journalistiken i 

UG tar inte på sig en försonande uppgift och ger inte de erkännande överträdarna 

någon absolution. I de undersökta inslagen är UG:s roll att avslöja och definiera 

överträdelse och att exponera överträdare, inte att försona och förlåta. 
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Grafström, Petrelius-Karlberg och Windell menar att risken att bli granskade av 

medierna förändrar organisationers rationalitet och organisationsstruktur. Det 

mediala perspektivet blir en faktor i organisationens sätt att betrakta och värdera 

sig själv. Det bidrar till att organisationen låter medielogiken, eller risken för hur 

vissa delar av verksamheten skulle kunna uppfattas i medierna, bli en organise-

rande princip utifrån vilken moraliska överväganden görs och presenteras 

(Grafström et al., 2013). I UG:s granskningar kommer detta bland annat till ut-

tryck då organisationer under pågående granskning försöker möta anklagelserna 

med olika typer av åtgärder. Ett exempel på detta var Hudiksvalls kommuns kris-

möte och engagemang av en PR-konsult i syfte att hantera UG:s granskning. Den 

moraliska sensibiliteten formas således både av en pågående granskning och av 

föreställningen om möjliga framtida granskningar. 

Den sociala relation som skapas mellan UG och de som ställs till svars kan besk-

rivas som i huvudsak en retributiv relation i vilken institutionens roll är att iden-

tifiera överträdelse, avslöja och exponera. UG:s granskningar kan alltså sägas vara 

rehabiliterande på samhälls- och i viss mån på organisationsnivå, men i huvudsak 

retributiva på individnivå. 

Granskningsobjektets underordning 

Vissa individer och representanter för organisationer agerar också i mötet med 

UG:s reportrar på ett sätt som konnoterar underordnande och till och med un-

dergivenhet i en maktrelation. I inslaget om friskolor reagerar rektor Möller-Da-

vid med ett erkännande och en ursäkt – en så kallad pudel. Senare i intervjun 

framgår dock att det är ganska osäkert vad det är hon pudlar eftersom hon för-

svarar sig på alla anklagelsepunkter. Hennes reaktion kan tolkas som en slags 

symbolisk underkastelse i hopp om en mildare bedömning. Ett annat exempel är 

Pär Johanssons reaktion i den ansvarsutkrävande intervju som görs av program-

ledaren i slutet av inslaget. Johansson accepterar i mötet med Josefsson UG:s rätt 

att ställa till svars, han försvarar sig, men gör inga försök att ifrågasätta eller mot-

stå den. Det finns i Johanssons beteende inget oppositionellt, ingen anlagd mot-

makt, trots att han med största sannolikhet upplever intervjun som en aggression 

och har försökt att undvika den. Istället uttrycker han något som i sammanhanget 

upplevs som överdriven, omotiverad och något svårtolkad tacksamhet. ”Och att 

ni har påpekat det här är jag jätteglad för. Det är nyttigt att man granskar verk-

samheten ibland (…), och jag är jätteglad för …” [UG111012:49.04]. Den kan 

tolkas som ett erkännande av det legitima i journalistikens maktanspråk och sam-

tidigt ett försök att ängsligt blidka den makten. Som intervjustudien visade be-
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kräftar flera av UG:s reportrar att den typen av ängslan möter dem när de pre-

senterar sig som reportrar på Uppdrag granskning. De talar bland annat om hur folk 

blir ”skräckslagna” och ”den där tystnaden som uppstår när man presenterar 

sig”48. Reaktionen kan ses som insikten att ”makten över” den offentliga bilden 

av den egna personen eller personan nu i hög utsträckning ligger i reporterns eller 

redaktionens händer och att det innebär ”makten att” (Sköldberg, 2014: 101) an-

vända den till olika grader av förfång för vederbörande. 

Den som ändå vägrar att låta sig intervjuas eller som gör ett visst motstånd genom 

att ställa krav på medverkan blir ändå föremål för den journalistiska maktutöv-

ningen. I inslagens rättsnarrativa struktur framstår motstånd, invändningar och 

vägran som ett försök till undvikande av rättvisans gång, och konstrueras som en 

form av obstruktion av rättvisan. De som vägrar eller ställer krav i hög grad fram-

står som om de motverkar en legitim och demokratiskt förankrad rättviseprocess. 

De individer som motsätter sig den journalistiska granskningen framstår därför 

som suspekta både i förhållande till de specifika anklagelser som de ställs inför 

och dessutom i sitt personliga förhållande till ansvarstagande, rätt och rättvisa 

samt demokratiska procedurer. Mølster pekar på att till och med en intervju som 

inte blir av kan ”ha den funksjonen att den setter ’motparten’ i dårligt lys, och det 

utan att journalisten behøver å explisitt si noe negativt om vedkommende” 

(Mølster, 2007: 62). 

Kunskaps-, erfarenhets-, och känsloasymmetri 

Lorenzo-Dus menar att televisionens kommunikativa etos i huvudsak är inter-

personligt, och att det, trots att det är ett publikt medium, kommunicerar genom 

ett modus och genom koder som hämtas från den privata sfärens samtal men att 

det gör våld på dessa genom att omforma vissa och lämna andra utan beaktan 

(Lorenzo-Dus, 2009: 62, 63). Kunskap och förståelse skapas i lika hög utsträck-

ning i interaktionen mellan aktörerna som i berättarens interaktion med tittarna. 

En typ av makt som utövas i programmet kan därför belysas genom skillnader 

mellan interpersonel social interaktion och institutionell interaktion, eller det som 

Clayman och Heritage kallar ”institutional talk” (Heritage och Clayman, 2010: 2). 

I vissa skeden av inslagen finns i relationen en markant obalans i kunskap. Även 

i fråga om den interpersonella makten över individen spelar kunskap en roll i de 

fall då det i interaktionen mellan den som ställs till svars och reportern råder en 

kunskapsassymmetri. 

                                                      
48 Intervjuer med Djiobaridis och Yllner den 15 respektive 16 december 2014. 
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I den medierade intervjurelationen är utlämnandet av information asymmetriskt. 

Lorenzo-Dus pekar på att reportern i normalfallet inte lämnar ut, eller förväntas 

att lämna ut någon som helst personlig information, medan den granskade för-

väntas att svara för och kommentera personliga förhållanden som kan röra både 

hens privata och publika liv (Lorenzo-Dus, 2009: 101). En reporter har gjort re-

search och känner till saker om den intervjuade. Dessutom vet ofta reportern 

något som den granskade inte vet att hen vet. Reportern sitter inne med en kun-

skap som den intervjuade inte har tillgång till.  

När Greger von Sivers tar emot reportern för att låta sig intervjuas har han up-

penbarligen inte full kunskap om vad som väntar honom. Den kunskap och den 

information som fungerar som ett ramverk för representationen av honom har 

han inte fått ta del av i förväg. När Pär Johansson får frågan om sina ungdoms-

ambitioner har han uppenbarligen inte förstått att hans svar kommer att använ-

das för att dokumentera äregirighet. När kommunchefen i Hudiksvall får frågor 

om hur väl kontrollsystemet för betalning av fakturor fungerar vet han inte att 

intervjuaren redan har dokumenterat brister. Denna kunskapsassymetri blir ett 

maktmedel som journalisten under intervjuns gång använder sig av för att påvisa 

och belägga överträdelse samt konstruera karaktärsbrister. 

I och med tv-mediets exponeringsintensitet kan också enskilda ögonblick få en 

stor inverkan på gestaltningen av medverkande. I ett personligt samtal ger man 

hela tiden varandra känslomässig och förståelsemässig feed-back genom verbala 

och icke-verbala signaler. Båda parter kan signalera olika grader av misstycke med 

sättet den andre uttrycker sig på och sedan justera både sina egna och motpartens 

uttalanden så att de framstår som acceptabla. Goffman kallar proceduren footing 

(Goffman, 1981: 128), något som för tankarna till de små fotrörelser någon gör 

för att hela tiden hålla balansen på ett instabilt underlag (se kapitel tre). Om man 

hör att något man sagt inte låter som man hade tänkt sig, eller man upplever en 

bister reaktion har man möjligheten att korrigera eller moderera det man sagt. I 

en intervju som ställd till svars ges inte alltid tillfälle till sådan justering. Den re-

digeringsmakt journalistiken har gör att ett enda uttalande eller till och med en 

gest kan få en betydelse som representerar hela den intervjuades karaktär. 

Ett exempel på en sådan sekvens är intervjun med den präst som upplåtit kyrkan 

för skolavslutningen i inslaget om våldtäkterna i Bjästa. På skolavslutningen har 

gärningsmannen tillåtits att komma och dela ut blommor till sina klasskamrater. 

När reportern sedan under pågående intervju talar om för prästen att våldtäkts-

mannen efter avslutningen våldtagit ytterligare en flicka utbrister prästen spon-

tant och engagerat: ”Stackars kille!” och efter en kort paus säger han lågmält och 
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betydligt mer distanserat: ”Och tjejen också, förstås” [UG100324:33.46]. Sekven-

sen skapar i ett ögonblick den bild av känslokyla gentemot offren och en omfam-

nande attityd visavi gärningsmannen som definierar prästens hela framträdande i 

inslaget och som sedan reproduceras i en rad olika sammanhang. Prästen repre-

senteras i den mediala offentligheten som någon som tar våldtäktsmäns parti och 

som hanterar offer känslokallt. Den korta sekvensen definierar hans karaktär i 

förhållande till den överträdelse som behandlas i inslaget och gör honom till en 

symbol för hela det missförhållande som inslaget handlar om. Om det inte var 

det han menade är han hänvisad till andra kanaler för att försöka korrigera den 

föreställningen. Något som kräver tillgång till media och som hursomhelst inte 

kan ske i direkt anslutning till den sända sekvensen. Dessutom riskerar ett bemö-

tande att snarare reproducera den ursprungliga skammen än att bidra till ett åter-

upprättande av heder. Madianou menar att det anseende och den trovärdighet 

som ofta tillskrivs etablerad medieinstitution och den skambelagdes begränsade 

möjligheter att kontrollera mediebilden av det egna jaget skapar ytterligare as-

symetri i maktförhållandet (Madianou, 2012: 5, 6, 10). 

Den granskades intressen i vilket givet inslag som helst är att framstå som så lite 

moraliskt klandervärd som möjligt. Den makt UG utövar innebär då förmågan 

att representera den granskade på ett sätt som strider mot det intresset genom att 

i den mediala offentligheten framställa bilden av denne som mer moraliskt klan-

dervärd än denne uppfattar sig själv eller önskar se sig själv representerad som. 

UG utövar en redigeringsmakt över den offentliga bilden eller representationen 

av personen som granskas. Redaktionen har kontroll över hur de fakta och de 

narrativa element som bygger upp berättelsen ska redovisas och kontextualiseras. 

Personen själv ges i inslagen tillfälle att utmana och komplettera den bilden, men 

ges begränsade möjligheter att presentera ett eget narrativ som förståelseram 

kring de händelser eller de förhållanden som granskas och den egna rollen i dessa. 

Redigeringsmakten ligger i händerna på redaktionen (Urniaz, 2013). I relationen 

mellan journalist och granskad är således resurser för representation och gestalt-

ning asymmetriskt fördelade. Eventuella för produktionen ovälkomna inslag kan 

klippas bort eller kontextualiseras, medan de för den granskade ovälkomna eller 

ofördelaktiga sekvenser eller scener kan repeteras, iscensättas och kontextuali-

seras utifrån produktionens logik och intressen. 

Dold kamera som maktinstrument 

Kombinationen av användning av filmning med dold kamera, provokation och 

falska identiteter är ett maktmedel som i högst grad inkräktar på den till svars 

ställdes integritet. Att filma någon utan dennes kännedom; och att när man gör 
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det använda sig av provokation och falsk identitet (ibland även simulera en slags 

vänskapsrelation med vederbörande), i syfte att få fram och dokumentera kom-

prometterande uttalanden eller handlingar, och sedan exponera det förödmju-

kande materialet mot personens vilja på nationell tv, skulle under de flesta om-

ständigheter räknas som ett grovt angrepp på personens integritet. 

Filmningen med dold kamera blir en maktresurs som innebär att journalisten inte 

bara utan samtycke skaffar sig tillträde till de åsikter eller ett beteende personen 

ger uttryck för i ett sammanhang som denne inte uppfattar som publikt, utan 

också att denne exponerar och publicerar dessa inför en för personen oöverblick-

bar tv-publik. Ur ett rättsperspektiv innebär praktiken att journalisten använder 

sig av ett processuellt tvångsmedel eller att man ”tar sig rätten” att agera mot en 

persons vilja (Lundberg et al., 2011: 33, 576) för att få tillgång till uppgifter som 

kan föra processen mot personen framåt. Det innebär också att man tar sig mak-

ten att bedöma även åsikter som endast kommer till uttryck i ett begränsat sam-

manhang som så klandervärda att de meriterar ett offentligt exponerande.  

I förlängningen innebär det också att makten att granska och därigenom själva 

granskningsuppdraget utsträcks till att omfatta makthavares enskilt uttryckta 

åsikter. Användningen av dold kamera och falsk identitet blir således en social 

förhandling i vilken uppdraget att granska makten utsträcks till denna makts en-

skilda sfär. Den inbegriper också att journalistiken utsträcker sin myndighet till 

att omfatta en befogenhet att inte bara avslöja något som händer utan institut-

ionens påverkan utan också till att aktivt initiera och provocera fram moralisk 

överträdelse och sedan exponera denna.  

I boken Janne Josefsson – älskad och hatad refererar Josefsson till ett samtal med en 

politiker som filmad med dold kamera under arbetet med valstugorna 2002 gått 

emot den provocerande reporterns främlingsfientlighet. Josefsson berömde ho-

nom för det. 

Då svarade han att enbart det faktum att jag spelade in honom med dold kamera 

utan att han visste om det var kränkande. Jag gjorde en klar distinktion mellan att 

göra intervjun och att sända den. Men han tyckte att kränkningen inträffade i det 

ögonblicket jag spelade in honom i hemlighet. Det var en annan syn än min och 

jag ger honom delvis rätt. Det var nyttigt för mig att få höra det han sa (Hansén, 

2008: 217).  

Den maktutövning som bruket av dold kamera innebär utövas i det avseendet 

dessutom, om än på ett mindre dramatiskt sätt, också över dem som filmas med 

dold kamera, men vars agerande inte blir föremål för publicering i något inslag. 

Deras integritet står också på spel när kameran utom deras vetskap riktas emot 

dem. 
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Ställd till svars – och kommodifierad 

Den makt som utövas gentemot den till svars ställde kan också ses i termer av 

kommodifiering. I relation till reportern har till exempel von Sivers rollen av en 

makthavare som misstänks för någon form av missgärning och som därför ska 

granskas. Men samtidigt är han en resurs som bidrar med material till ett tv-pro-

gram. Han utgör ett narrativt element som bidrar med dramaturgisk attraktion 

på flera nivåer. Redaktionens relation till Sivers är därför komplex. Dels repre-

senterar programmet en myndighet som censurerar och sanktionerar Sivers i 

egenskap av makthavare, dels ägnar sig programmets reportrar åt resurshantering 

i en process där von Sivers utgör resursen. 

Den journalistiska maktutövningen har i det avseendet paralleller till Foucaults 

beskrivning av ett drag hos förhållandet mellan den dömande makten och den 

dömde i det tidigmoderna Västeuropa. Han beskriver hur den dömde betraktades 

som suveränens ägodel och hur det ägandeförhållandet sedan under upplys-

ningen fördes över till samhällsnyttan som en ”samhällets ägodel, ett föremål 

som kollektivet tillägnar sig och drar nytta av” (Foucault, 1987: 111).  

I och med framträdandet i ett inslag blir den till svars ställde eller åtminstone 

representationen av denne, införlivad i UG:s professionella produktion, i vissa 

fall mot sin vilja. Redaktionen tillägnar sig representationen som i och med det 

får ett kommersiellt värde i och med att inslaget kan säljas till andra medieföretag. 

Den till svars ställde kan ur den synvinkeln sägas utföra ett arbete till förmån för 

UG och SVT. Med en logotyp markeras att just den här filmade sekvensen med 

den här personen tillhör UG. Dessutom äger företaget SVT den filmade repre-

sentationen av den till svars ställde. Upphovsrätten ger företaget rätt att använda 

den elektroniska representationen av personen för egna syften på webbsidan, i 

repriser, uppföljningar och återblickar. Man har också rätt att sälja programmet 

på en kommersiell marknad och dessutom den unika rätten att reproducera och 

rekontextualisera personens framträdande i olika sammanhang. Om någon annan 

vill använda bilder av till exempel von Sivers medverkan i UG är det inte honom 

man ska vända sig till. Det är inte han som har rättigheterna till representationen 

av sig själv – den rätten har SVT. 

Representationen av individen blir också i processen en ”samhällets ägodel, ett 

föremål som kollektivet tillägnar sig och drar nytta av” i egenskap av ett element 

i en public serviceproduktion som vi som allmänhet har tillgång till och som vi 

kan ta del av och bruka. Vi kan titta på inslaget som upplysning, för att skapa oss 

en uppfattning i en samhällsfråga eller för vår förströelse. På sociala medier kan 

vi som allmänhet och tittare kommentera, referera till och dela det filmade 

materialet inom ramarna för upphovsrätten. 



 239 

Den publika exponeringen utgör en appell till allmänhetens känslor och blir en 

uppmaning att känna upprördhet och uttrycka indignation både över personens 

missgrepp och över den till svars ställdes hantering av anklagelser och skuld. Nar-

rativen konstruerar implicita förslag på lämpliga reaktioner. Det kan jämföras 

med Garland förklaring att rättsinstitutionens presentation av och interaktion 

med missdådaren ”help suggest the proper emotional attitudes which we should 

adopt in the face of deviant behaviour, whether it be anger, or righteous indig-

nation, compassion or indifference” (Garland, 1990: 272). 

I samband med den publika exponeringen blottställs den till svars ställde för pub-

lika reaktioner och uttryckta känsloyttringar riktade mot hens person. Dessa kan 

komma till uttryck i andra medier, i debatter, på sociala medier, i chattrum och i 

andra publika forum, som privata meddelanden direkt riktade till individen i fråga 

eller i vissa fall som direkta sociala aktioner. Det skambeläggande medieframträ-

dandet registreras, permanentas och arkiveras, och kan därför närsomhelst åter-

brukas för att identifiera individen som någon som är offentligt skambelagd.  

Makt till förmån för offren 

Lukes menar också att det i en diskussion kring makt kan vara fruktbart att ställa 

frågan: Makt - till förmån för vem? Och att förstå att ”man kan mycket väl vara 

mäktig genom att tillgodose och främja andras intressen” (Lukes, 2008: 20). UG 

utövar makt, inte bara gentemot de som ställs till svars. Programmets maktutöv-

ning har också i motsvarande grad förmånstagare utöver den egna maktposition-

eringen, individer och ibland organisationer som i och med UG:s program kom-

mer i en annan maktposition än de tidigare var. 

Upprättelse 

Ett utslag av den makt som utövas till förmån för offren är den restitutions- eller 

upprättelseaspekt (Harris, 1997: 57-60) som utgör ett återkommande element i 

inslagen. Ett uttryck som regelbundet förkommer i intervjuer med offer är ”upp-

rättelse”. Ställandet till svars ger den förfelade någon form av upprättelse eller 

någon form av ursäkt. I vissa fall uppmanar reportrar den till svars ställde att be 

om ursäkt och det görs en sak av att individer eller organisationer inte ens bett 

om ursäkt.  

Men upprättelsen kan också innebära ändrade myndighetsbeslut, som den upp-

hävda fängelsedomen i det välkända ”Fallet Ulf”, mannen som blivit oskyldigt 
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dömd för sexuella övergrepp på sin dotter [UG040203] eller den höjda ersätt-

ningen till de funktionshindrade skådespelarna i Glada Hudik-teatern 

[UG120321]. Generellt sett består upprättelsen i att någon form av sanning eta-

bleras till offrens förmån. Linnéas (våldtäktsoffret i Bjästa) upprättelse ligger i 

inslagets sanningsproduktion. Den sanning som bygdens röster förfäktat till hen-

nes nackdel förvandlas till, i bästa fall oförstånd och missförstånd, och i värsta 

fall lögn och illvilja. Hennes berättelse blir den i inslaget sanna och accepterade. 

De funktionshindrades upprättelse i porträttet av Pär Johansson består inte bara 

i den höjda ersättningen. Den innebär också att myten om deras glädje och lycka 

över att bli sedda punkteras och problematiseras. Deras legitima krav på bättre 

villkor maskeras inte längre av föreställningen om deras emancipering utan lyfts 

fram i ljuset som ett rättmätigt krav och en viktig sanning om dem som grupp. 

Reportagen skapar solidaritet och empati med människor som farit illa på något 

sätt och låter deras upplevelser och känslor komma i förgrunden. Inslagens nar-

rativ skapar en förståelse för de missgrepp de utsatts för och ett erkännande av 

deras känslor i samband med det. Den kunskap som formas i fråga om övergrep-

pen och missförhållandena baseras på offrens upplevelser och reaktioner på 

dessa. 

Omkastade maktförhållanden 

Genom att dessutom ta sig an offer som i hög grad utelämnas i övrig medierap-

portering (Lindgren och Lundström, 2010: 111) bidrar UG till skapandet av så-

dan förståelse för och medkänsla även med offer som i någon mening befinner 

sig på samhällets skuggsida och vilka vi som tittare kanske i ett annat samman-

hang skulle upplevt som förfrämligade och ha svårt att känna sympati för. Ettema 

och Glasser beskriver det arbetet med orden ”sometimes reporters must work 

very hard to create the conditions for empathy with victims who do not at first 

seem deserving” (Ettema och Glasser, 1998: 198). 

UG kommer offret till undsättning, reducerar översittarens makt och inspirerar 

denne till gottgörelse. I vissa fall får offret till och med uppleva en upprättelse 

som framstår som ett försök att blidka den journalistiska makten. Ett förhållande 

som uppträder och accentueras av de återkommande tillfällen då UG beskriver 

hur myndigheter eller makthavare från att ha varit oförsonliga börjar agera till 

offrets förmån när de förstår att de är under granskning.  

Det finns också ett karnevaleskt drag i offrens erfarenhet av hur de makthavare 

och de inflytelserika i samhället som behandlat dem illa beslås med överträdelse 

och skambeläggs. Journalistiken bidrar till att kasta om rollerna när det är de 
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mäktiga i samhället som blir utskämda och skambelagda. Ställandet till svars er-

bjuder en tillfällig lättnad från den etablerade ordningen och konstituerar därmed 

en motsvarighet till karnevalens skenbara upphävande av samhällets makthierar-

kier och privilegier (Dentith, 1995: 66, 72). Av intresse är Poggi, Caviccio och 

Magno Caldonettos (2007) forskning kring användning av ironi och förlöjligande 

i samband med korruptionsrättegångar i Italien. En av deras slutsatser är att ironi 

under rättegångar mot samhällets toppar kan ha en funktion av social utjämning. 

Att utsätta de anklagade för förlöjligande ironi i samband med anklagelser om 

korruption eller annan överträdelse har en karnevalesk effekt som punkterar 

myndighetsrollen och skapar föreställningen att de trots sin sociala position juri-

diskt sett, åtminstone temporärt, befinner sig i en likvärdig ställning inför lagen 

som den vanliga lilla människan (Poggi, Cavicchio och Magno Caldognetto, 

2007). Genom ironin förser UG offren med ett maktmedel – skrattet och löjet. 

Det är de inflytelserika och mäktiga som får skämmas, och maktförhållandet mel-

lan dem och de drabbade kastas om i och med att deras svagheter och skuld 

blottläggs. I inslagens narrativ har den drabbade journalistiken och skrattet på sin 

sida. 

UG:s granskningar skapar föreställningen att det finns någon som tar de svagas 

parti och som hjälper dem att få rätt. För vissa individer blir det en realitet, men 

för de flesta förblir förhoppningen om att UG ska ta sig an just deras fall en 

illusion. I programmet den 26 augusti 2015 deklarerar Sophia Djiobaridis att bara 

Kommungranskarna fått mer än 10 000 mejl med tips om missförhållanden och 

förslag på potentiella granskningar [UG150826]. Siffran kan ses som ett mått på 

ett förtroende för UG som en institution som har förmåga att ta itu med upp-

levda missförhållanden och som man därför vänder sig till för att för att få sådana 

hanterade. Samtidigt antyder de 10 000 tipsen programmets institutionella be-

gränsningar. Fram till och med 2014 hade Kommungranskarna sänt 7 inslag. Det är 

inte alla som kan räkna med att få sitt fall prövat av UG. I en intervju uttrycker 

Kicki Hultin, tidigare reporter på UG, hur känslan av makt i ett enskilt fall kan 

generera en frustration över att inte kunna göra mer. På frågan om hon kände 

makt i samband med den granskning som fick till resultat att en på tveksamma 

grunder vräkningshotad kvinna fick bo kvar, svarade hon. 

Ja, det är klart att man gör. Vi har ju en grym makt och då kan man bli lite så där: 

”fy fan”. För tänk hur många vräkningshotade människor det finns som jag inte 

berättar om49. 

UG fungerar som en representant för den journalistiska institution som utövar 

en form av domsmakt i samhället, men samtidigt är det ett tv-program. Format, 

                                                      
49 Intervju med Kicki Hultin den 15 december 2014. 
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medielogik, resurser och produktionsvillkor sätter gränser för hur många och 

vilka fall man kan och vill ta sig an och hantera. Varken UG eller ens journalisti-

ken som institution kan berätta alla berättelser om maktmissbruk som finns att 

berätta. 

Men i inslagen konstrueras också en mer anonym och större grupp som på en 

indirekt och kollektiv nivå kan ses som förmånstagare av den journalistiska mak-

ten. De som antas dra nytta av dess resultat på samhällsnivå. Inslaget om frisko-

lorna projicerar bilden av alla de elever som tack vare programmets uppmärk-

samhet inte kommer att bli ratade. Rapporteringen om våldtäkterna i Bjästa gör 

problematiken så uppmärksammad och förstådd att vi som tittare och medbor-

gare framför oss ser hur hanteringen av våldtäktsmän och bemötandet av våld-

täktsoffer i framtiden kommer att förändras till det bättre. Både avhandlingens 

intervjusvar och inslag identiferar grupper av människor som inte i fortsättningen 

kommer att drabbas av i alla fall just det maktmissbruk som blottlades i inslagen. 

Dessa förmånstagare konstrueras implicit i programmens redovisningar av sam-

hälleliga resultat och ges också ibland ett ansikte i uppföljningar av inslag och i 

tittarkommentarer.  

Legitimitet 

UG:s maktutövning har en formell legitimeringsnivå där en uppsättning ”in-

omdiskursivt reflektiva mekanismers formalisering och dokumentalisering” ut-

gör ett legitimeringsinstrument (Bertilsson, 1987: 342). Denna formalisering och 

dokumentalisering är etablerad på åtminstone tre nivåer, dels på professionsnivå 

(Journalistikens etiska regler), dels på företagsnivå (SVT:s sändningstillstånd) och 

dels på redaktionsnivå (UG:s egna riktlinjer). Dessa nivåer utgör i Bertilssons 

terminologi en ”inomdiskursiv processrätt” som verkar som en legitimerings-

grund för verksamheten och till vilken man hänvisar vid ifrågasättande av prak-

tiker och metoder (Bertilsson, 1987: 327). 

Underordnande som legitimeringsfaktor 

Att utses till föremål för granskning placerar den granskade i en situtionsbundet 

underordnad position oavsett dennes maktposition i samhället. De som låter sig 

granskas och medverkar i processen inordnar sig i den strukturen och erkänner 

antingen medvetet eller omedvetet på så sätt journalistikens granskningsuppdrag 

och den situationellt överordnade roll i vilken denna positionerar den makt som 

gör anspråk på att granska dem.  
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Lukes identifierar en maktdimension som ”en inskränkning eller ett hinder som 

missgynnar intressena hos dem som underkastas den” och han menar att legiti-

mering i den dimensionen åstadkoms och förstärks av de dominerade i den mån 

de ”ger legitimitet åt dem som dominerar dem” (Lukes, 2008: 119).  

De tills svars ställda som deltar i processen utan synbara invändningar konfirme-

rar UG:s rätt att döma dem och legitimerar således UG som social rättsinstitut-

ion, inte bara generellt utan även i deras specifika fall. Även de skriftliga försvar 

som ibland lämnas till redaktionen och läses upp i samband med inslagen är ett 

erkännande av rätten att ställa till svars. Förhållandet att man står inför en makt 

som har rätten att granska legitimiseras av den egna acceptansen av och medver-

kan i processen. 

Resultat som legitimitet 

Legitimering sker också genom en fortlöpande och omfattande redovisning av 

institutionens resultat (Beetham, 1991: 6). I granskningarna redovisas resultat 

både i slutet av själva inslaget och i därpå följande inslag. Dessutom återutsänds 

inslag eller följs upp, och då sker en redovisning av resultat som uppnåtts sedan 

inslaget sändes. I UG:s sommarspecial ingår dessutom en resultatredovisning ef-

ter varje inslag man återvänder till. De resultat som redovisas är bland annat upp-

väckta tittarkänslor, åtgärder vidtagna av myndigheter, företag och organisat-

ioner, att andra medier har uppmärksammat granskningen och att granskade per-

soner ställts inför rätta, dömts, blivit sanktionerade internt och/eller avgått. När 

UG med början 120418 rullade upp de muthärvor och den övervakning av op-

positionella som omgärdade Telia-Soneras affärer i forna sovjetrepubliker fick 

skandalen ett ansikte i dåvarande vd:n Lars Nyberg. Ju mer Nyberg försäkrade 

sin och företagets oskuld desto fler graverande bevis grävdes fram. När han till 

slut tvingades avgå annonserades det i inte mindre än fem av UG:s program 

[130515, 130522, 130529, 130731 och 131218]. 

Institutionell egenlegitimering 

När reportern i inledningen av inslaget Den goda viljan diskuterar en möjlig jävs-

situtation framträder en annan form av legitimeringsprocess.  

Att som journalist granska journalister är att riskera att bli jävig. Jag ska nu träffa 

två kollegor som arbetat för UG och jag har dessutom jobbat på två medieföretag 

som nu ska beröras, Sveriges Radio och TV4:s Kalla Fakta. Vi inser att man kan 

misstänka oss för vänskapskorruption. Försvarar vi gamla kollegor eller tvärtom, 

kritiserar vi någon extra hårt? Vi bestämmer oss för att det är rätt att granska – om 

vi redovisar allt öppet för er tittare [UG130514:03.22]. 
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För att granskningen ska kunna valideras hänvisas till en internt konstruerad pro-

cedur där institutionens egna deliberation utgör själva legitimeringsgrunden. Le-

gitimeringsmekanismen utgörs helt enkelt av ett inominstitutionellt godkännande 

av den egna handlingen (Berger och Luckmann, 1979: 112). 

Att legitimeringsproceduren i inslaget hänskjuts till institutionsnivå framkommer 

genom att reportern går från ett ”jag” till ett ”vi” i diskussionen. Det är ett vi och 

inte ett jag som hanterar frågan, bestämmer sig för en lösning och beslutar att 

lösningen är tillräcklig för att rädda granskningsprocessens legitimitet. Det förs 

ingen diskussion kring bakomliggande principer och det refereras inte till något 

regelverk, precendensfall eller någon annan legitimeringsgrund än transparensen; 

att redovisa allt. Och det förklaras inte heller vad denna ”redovisning av allt” i 

praktiken innebär och varför den skulle upphäva misstanken om jäv. Ingen annan 

institution kopplas in för att bedöma frågan. UG konstituerar sig som en institut-

ion som har rätt att själv konstruera och genomföra legitimerande åtgärder för 

den egna verksamheten och att rättfärdiga dessa genom att bestämma att ”det är 

rätt” (Berger och Luckmann, 1979: 138). 

Narrativ och ceremoniell legitimering 

Inslagens rättsnarrativa uppbyggnad utgör också en legitimeringsgrund i sig. När 

journalistiken ikläder sig rättssystemets praktiker och attribut så gör den också 

performativt anspråk på dess auktoritet och legitimtitet. Ehrat menar att ”this 

operative imitiation, as the semantics suggest, amounts to hitching journalistic 

operations to the state’s judicial authority, thus to share epiphytically in that le-

gitimacy” (Ehrat, 2011: 223). 

Legitimiteten vilar också på föreställningen om opartiskheten, att den tilltalade 

ska ges chansen att förklara sig och svara för sig, att själva processen ska vara 

rättvis och att rapporteringen dels är saklig och dels opartisk. Opartiskhetskravet 

innebär bland annat balans i rapporteringen, att ge två antagonistiska parter lik-

värdiga möjligheter att uttrycka sina åsikter och sin syn på saken. Saklighetskravet 

vilar på begreppen sanning och relevans. Att i nyhetssammanhang vara opartisk 

innebär således att rapporteringen är neutral, sanningsenlig, balanserad och rele-

vant. Kriterier som i huvudsak uppfylls så länge fakta stämmer, båda parter har 

fått komma till tals och journalisten inte tagit uppenbar ställning (Westerståhl, 

1987). 

När det gäller den granskande journalistik som bedrivs i UG finns en inneboende 

motsättning mellan opartiskhetsaspekten och den granskande journalistens roll 

som allmänhetens företrädare. 
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I inslagen hanteras denna motsättning genom att opartiskhet konstrueras, inte 

bara genom intervjuer där de till svars ställda får uttala sig, utan också i tillfällen 

att skriftligen inkomma med kommentarer och försvar. De journalistiska kraven 

på rättvisa och opartiskhet konstrueras i UG:s riktlinjer.  

Vi ska vara generösa med bemötande och publicera den ansvariges bästa argument. 

Finns det dessutom annan förmildrande omständighet som är relevant ska även 

den tas med i reportage (SVT, Uppdrag granskning, 2016).  

Och när den till svars ställde inte ställer upp på intervjuer och inte kommenterar 

anklagelser så redovisas det tydligt att vederbörande getts chansen att göra det. 

På så sätt legitimeras granskningen enligt vedertagna professionella etiska nor-

mer. 

En legitimeringsform som också förekommer är en myndighetspersons bekräf-

tande reaktioner på inslaget. Myndighetspersonen uttrycker uppskattning för 

granskningen, vädrar sitt missnöje med det avslöjade missförhållandet och kon-

firmerar granskningens vikt och betydelse. Ett tidigare nämnt exempel är inter-

vjun med dåvarande utbildningsminister Jan Björklund. Han bekräftar gransk-

ningens moraliska värde genom att validera och konfirmera dess moraliska ut-

gångspunkt och bekräfta att granskningen är något att bli upprörd över. Björk-

lund ger inslagets journalistik dessutom en utvidgad status50 i och med att han 

inte bara legitimerar reportrarnas arbetssätt utan också beskriver journalisternas 

agerande som effektivare än den berörda myndighetens hantering eller brist på 

hantering av frågan.  

I programmen finns också exempel på ceremoniell legitimering. Genom uppfölj-

ningar och återutsändningar ges vissa inslag en episk status och inlemmas i en 

institutionsmytologi såsom definierande för vad institutionen kan åtstadkomma 

och har åstadkommit. Programmets årskrönikor och sommarprogram fungerar 

som en slags resultatredovisning, men också som en ritual för att högtidlighålla 

och uppmärksamma vissa program som är värda speciell uppmärksamhet och 

definiera de framgångskriterier vars uppfyllande fungerar som en legitimerings-

faktor.  

En aspekt av den ceremoniella legitimeringsprocessen är också omfattande refe-

renser till erhållna priser och utmärkelser. SVT:s ledning har uppfordrat Uppdrag 

gransknings redaktion att vinna två nationella och två internationella priser per år 

(Hanson, 2009: 48). Inslaget om Pär Johansson tog hem priset Prix Circom 2012 

som ”Bästa undersökande journalistik” i konkurrens med granskande program 

                                                      
50 En av Propps narrativa funktioner innebär att hjälten efter att ha utfört sitt uppdrag ges en ny och utvidgad 
status. Propp beskriver hur hjältens nya status är ”directly affected by means of the magic action of a helper” 
(Propp, 1928/1968). 
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från Europas Public Servicekanaler (SVT, 2012). Inslaget om våldtäkterna i Bjästa 

belönades dels med priset Kristallen för årets granskning 2010 (Kristallen, 2010), 

dels belönades reportrarna Nicke Nordmark och Hasse Johansson med Stora 

journalistpriset 2011 för ”årets avslöjande” (Bonnier AB, 2011) och dels gick pro-

grammet i internationell konkurrens till final i världens mest prestigefyllda tävling 

för granskande journalistik, IRE Awards 2010 (IRE - Investigative Reporters & 

Editors, 2010). Inslaget om friskolorna nominerades till Stora journalistpriset 

2014 (Bonnier AB, 2016). I programmet om friskolorna redovisas dessutom ett 

annat av de priser programmet tagit hem. 

Uppdrag gransknings reportrar Sven Bergman, Joachim Dyfvermark och Fredrik 

Laurin nominerades igår till Stora Journalistpriset i klassen ”Årets avslöjande” för 

sin granskning av Telia Soneras affärer i Uzbekistan. Samma avslöjande belönades 

nyligen med det internationella priset Daniel Pearl Award vid den globala konferen-

sen för grävande journalistik i Rio de Janeiro. [UG131028:56.56] 

Branschutmärkelser fungerar legitimerande i den meningen att de märker ut pris-

tagarna som speciellt högkvalitativa representanter för den journalistiska institut-

ionen. Redaktionen ges en kvalitetsstämpel som bekräftar det egna värdet både 

externt och internt (Lindholm, 2015: 30). 

Sammanfattning 

Journalistiken ingår i ett nätverk av institutioner som i en vidare mening hanterar 

frågor om överträdelse, skuld, avslöjande och ställande till svars. Den granskande 

journalistiken utövar genom granskningar som presenteras i form av rättsnarrativ 

och genom exponering av makthavare som begått överträdelser en form av in-

stitutionell makt att döma och sanktionera dem för dessa.  

I inslagen konstrueras en makt över moralen då utvärderingar talar om för oss 

inte bara att något är ett missförhållande, utan också förser missförhållandet med 

olika grader av moralisk laddning. I samband med granskningarna utövar journa-

listiken dessutom makt över de procedurer och metoder som används för att 

ställa till svars och en makt över urval i fråga om vad och vilka som ska granskas. 

I och med att granskningarna presenteras som medierade berättelser utövas i den 

processen också en beskrivningsmakt över bilden av sig själv som en sådan 

domsmakt och över bilden av dem som blir föremål för granskningarna. 

I den beskrivningsmakten ingår också makten över representationen av den som 

ställs till svars. Denne inlemmas i ett rättsnarrativ och blir såsom element i detta 

kategoriserad som överträdare. Genom att medverka till granskningen erkänner 

den till svars ställde den journalistiska rätten att granska. De som inte låter sig 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallen_2010
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_journalistpriset
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_journalistpriset
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intervjuas inkorporeras ändå i narrativet och exponeringen av dem blir en form 

av tvångsmedel. Det blir också sekvenser med dold kamera och falska identiteter 

som i sig konstruerar en långtgående makt i fråga om att intervenera och expo-

nera som överträdare. Den till svars ställde blir också i en mening journalistikens 

egendom i och med att rätten till reproduktionen av personens medverkan oav-

sett om den skett med eller mot dennes vilja ligger hos redaktionen eller medie-

bolaget.  

De offer som framställs i inslagen blir i olika grad förmånstagare av journalistisk 

makt. Ibland i fråga om direkta åtgärder eller förändrade myndighetsbeslut, men 

också i fråga om upprättelse och möjligheten att komma till tals och ge sin syn 

på de missförhållanden de ställts inför. 

Utöver en formaliserad regelsamling legitimeras den granskande journalistikens 

makt också i inslagens narrativ. Detta sker genom de granskades synbarliga sam-

tycke, upprepade referenser till resultat, genom praktiker och metoder som liknar 

rättsväsendets, genom egenlegitimering av praktiker, genom konstruktionen av 

journalistisk opartiskhet, genom att myndighetspersoner i inslagen bekräftar 

granskningarnas betydelse och effektivitet samt genom referenser till speciellt 

framstående program och erhållna priser. 

Den till svars ställdes yrkesroll är i normalfallet grunden till granskningen. Felsteg 

i privatliv figurerar mycket sällan i UG, men personliga fakta kan användas för 

att fördjupa personens status som moraliskt klandervärd. 

Den sociala relationen mellan journalist och till svars ställd skapar ett motsats-

förhållande i vilket reportern företräder en förorättad allmänhet eller speciellt 

drabbade individer som den till svars ställde på något sätt svikit eller förorättat.  

I den ansvarsutkrävande intervjun formas bilden av den granskade genom att 

denne attribueras en roll i narrativet och att försöken att omdefiniera den rollen 

motarbetas. I intervjuerna förekommer också olika grader av förödmjukelse då 

dessa skapar situationer där den intervjuade framstår som inkompetent, okänslig 

eller bedräglig.  

Den moraliska utsagan och utvärderingen av personen baserar sig dels på det 

som lett fram till granskningen, men också på vad som händer under själva 

granskningen och hur personen agerar under denna. 

Den form av rättvisa som den granskade blir föremål för är i huvudsak retributiv. 

Personen som ställs till svars tillskrivs en plikt att framträda och ta någon slags 

ansvar. Den negativa exponering som detta innebär framstår som en konsekvens 
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som måste accepteras. En vägran att göra det framstår som ett flyende från rätt-

visan och en brist på erkännande av en viktig demokratisk funktion. När resultat 

redovisas har organisationer och samhället förbättrats. Den till svars ställde kan 

erkänna fel, lova bättring eller avgå, men den rehabiliterade maktmissbrukaren är 

sällsynt i narrativens rollbesättning. 

Dessutom finns en underförstådd preventiv rättviseeffekt. Bilden av den skam-

belagde makthavaren skickar ett budskap till andra makthavare att maktmissbruk 

kan leda till en skamfylld exponering i nationellt tv på bästa sändningstid. 
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11. Slutdiskussion 

I det inledande kapitlet angav jag avhandlingens övergripande problemställ-

ningen som: Hur definierar granskandet av makten i Uppdrag granskning journalistiken 

som institution? Avsikten med avhandlingen har varit att analysera hur utförandet 

av uppdraget att granska makt i egenskap av meningsskapande praktik konstrue-

rar specifika drag hos journalistiken.  

Det centrala bidraget till journalistikforskningen utgörs av en kompletterande 

förståelse för och en beskrivning av journalistiken som institutionell hantering av 

moralisk överträdelse. Journalistiken som institution har i tidigare forskning un-

dersökts ur en rad olika aspekter (Allern och Blach-Ørsten, 2011; Asp, 2014; 

Cook, 1998) och analogier mellan journalistik och rättsväsende förekommer 

(Mølster, 2007; Ettema och Glasser, 1998), men någon systematisk studie med 

direkt inriktning på journalistisk maktgranskning i ett rättsnarrativt perspektiv har 

inte tidigare gjorts. 

Genom att koppla samman institutionsteori, maktteori, narrativ teori och rätts-

teoretiska perspektiv har avhandlingen skapat ett teoretiskt ramverk för att belysa 

och analysera granskande journalistik som ett institutionellt hanterande av miss-

gärning, skuld och sanktion både i specifika fall och på samhällsnivå. 

Utifrån utgångspunkten att journalistiken i sina egna berättelser performativt ut-

trycker och formar sin egen samhällsroll har den narrativa analysen utgjort det 

metodologiska instrument som använts för att undersöka hur institutionell iden-

titet i det avseendet kommer till uttryck i de egna texterna. Det metodologiska 

bidraget utgörs av definition, metodologisk tillämpning och en operationalisering 

av begreppet rättsnarrativ. 

I mitt slutkapitel återvänder jag till min övergripande problemställning och dis-

kuterar några av de drag hos journalistiken som institution som avhandlingens 

resultat har identifierat. 
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En topografi över Problemsverige 

Ett empiriskt material bestående av de 1034 inslag fördelade på 643 program som 

sänts mellan 2001 och 2014 utgör det totalurval på grundval av vilket den kvan-

titativa undersökningen baseras. Redovisningen av dess resultat i kapitel fem ger 

ett svar på forskningsfrågan: Vilken typ av makt granskas, och inom vilka områ-

den?  

Ett program med UG:s långa sändningstid, höga tittarsiffror och speciella fokus 

på missförhållanden formar över tid en referensram för samhällets mest ange-

lägna problemområden och utövar därigenom ett inflytande över vilka frågor 

som uppfattas som viktiga. I programmet utövas därigenom makten att föreslå 

hur man ska tänka kring viktiga frågor, makten att skapa en uppsättning bedöm-

ningspunkter enligt vilka politiska ledare och andra makthavare ska bedömas 

samt makten över hur tittare bör uppfatta problemen eller vissa aspekter av dem 

(Strömbäck, 2014: 129; Iyengar och Kinder, 1987; van Gorp, 2010; McCombs, 

2014). 

Genom att identifiera områden där missförhållanden råder ritar Uppdrag gransk-

nings samlade programutbud upp en topografisk karta över Problemsverige, en 

karta som utgör en uppfordran om vad som borde uppröra medborgarna och 

vad politiker och andra makthavare borde ta itu med. Den kvantitativa innehålls-

analysen bidrar med en uppfattning om hur vissa aspekter av den kartan ser ut i 

fallet Uppdrag granskning. 

En vid uppsättning problem och ansvariga passerar revy. Den offentliga sektorn 

dominerar. Men kronotopen (Bachtin, 1991) Sverige framstår som ett slags över-

gripande granskningsobjekt, ibland med en uttalad eller implicit undertext att det 

inte är så bra som vi tror. Sverige är inte så rättvist som vi tror [UG020326], inte 

så säkert som vi tror [UG010207], det är mer korrupt än vi tror [UG110608], det 

är mer segregerat än vi tror [UG140122], våra sjukhus är smutsigare än vi tror 

[UG060509], våra vägar är farligare än vi tror [UG130807] och våra skolor är inte 

öppna för alla [130921]. 

I vissa reportage är det andra länder som fungerar som jämförelsematerial, ibland 

fungerar Sverige förr som en jämförelse till Sverige nu. Granskningarna kontras-

terar mot en bild av ett idealt Sverige byggt antingen på föreställningen om Sve-

rige förr eller på brustna förväntningar och förhoppningar om vad Sverige och 

svenska myndigheter borde vara eller skulle kunna ha varit. I ett inslag om hur 

ledningen vid eternitfabriken i Lomma mörkade en asbestkatastrof där flera ar-

betare dog utbrast reportern: ”Man vill tro att det inte kan hända i Sverige. Man 

vill tro att det finns myndigheter som förhindrar det” [UG010418:56.08]. I ett 
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inslag om näthat mot kvinnor säger reportern uppgivet: ”Är det här Sverige 

2013?” [UG130206:01.35]. 

Reportagen definierar ett övergripande tillstånd i landet, talar om var problemen 

finns, vari dessa består, hur allvarliga de är och vilka som är ansvariga hur upp-

rörda vi bör bli och därigenom också vad vi ska tycka om det Sverige som gest-

altas. Programmet blir därigenom en del av det mediapolis, eller “moral space of 

(…) responsibility, obligation and judgement” (Silverstone, 2007: 44) vid vilket 

Silverstone liknar den samlade mediepåverkan i samhället (se kapitel tre). Det 

bidrar till formandet av kriterier för bedömning av samhällsproblem och styres-

mäns moral och prestationer. Dessutom utgör det ett av detta mediapolis verkstäl-

lande organ. Dels genom att missdådare avslöjas och exponeras, men också ge-

nom att granskningarna blir till en specificerad uppfordran till åtgärder som riktas 

mot berörda parter. Silverstone beskriver hur mediernas ”provision of resourses 

for judgement, for cognitive, aestetic and moral judgement in our confrontation 

with the world” innebär att rollen som tredje statsmakt får en utvidgad innebörd 

(Silverstone, 2007: 44). Uppdrag granskning granskar makthavare som missköter sig 

och exponerar dem, men de talar också om hur de borde ha gjort istället och hur 

de borde göra i fortsättningen, och ser till att de gör det.  

UG:s journalistik gestaltas som en metainstitution som influerar andra institut-

ioners agerande i de frågor man granskar. Inslagen konstrueras som skapare av 

ny insikt i fråga om överträdelse, moral och skuld. Myndighetspersonerna eller 

den ytterst ansvarige lämnar intervjun med inte bara en ny insikt utan ofta också 

med en ny föresats. Programmets uppföljningar skapar också ett incitament att 

följa den föresatsen, antingen egenformulerad eller underförstådd. Programmets 

bruk av uppföljningar skapar också en föreställning om att makthavaren som 

gjorde utfästelserna kommer att bli synad. 

Inslagen identifierar journalistiken som en institution som tar ett helhetsgrepp på 

problem i samhället, från avslöjande och exponering till uppfordran och uppfölj-

ning. 

Det moraliska samhällets uttolkare och väktare 

Det fokus på moraluppbyggnad som beskrevs i kapitel sex identifierar journali-

stiken som mer än bara en uppenbarare av moralisk överträdelse. De undersökta 

inslagen identifierar granskande tv-journalistik som en form av moralkonstrukt-

ion. Problem och missförhållanden presenteras inte bara, de förses också med 
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komplexa moraliska laddningar som byggs utifrån narrativa strategier och utvär-

derande element samt genom jämförelser med en uppsättning moraliska mått-

stockar (Ettema och Glasser, 1998; Labov, 1972). 

Utöver sin roll som avslöjare axlar reportern rollen som en moralens och karak-

tärens uttolkare. Vi får veta vad som gjorts och hur, men inslaget bygger också 

förståelse för hur dåligt det är och varför och på vilka sätt det är dåligt. Dessutom 

görs karaktärsbeskrivningar på olika nivåer av den till svars ställde. Genom detta 

skapas performativt en institutionell befogenhet att definiera och uttolka moral, 

göra moraliska överväganden, och tillskriva moraliska egenskaper.  

Som samhällsaktör bidrar den granskande journalistiken i processen till bilden av 

det funktionella samhället och bilden av den ideala makthavaren. Den patrullerar 

gränserna till inte bara till det laglydiga utan också det moraliska samhället i vilket 

en grovt definierad allmänmoral dikterar de makthavandes moraliska manöver-

utrymme.  

Det är i egenskap av hot mot det moraliska samhället som de till svars ställda 

presenteras och ställs till svars. De ställs fram som projektionsytor för indignation 

och som avskräckande exempel. Det är detta samhälles rättvisa som hinner upp 

dem och som exponerar dem offentligt som bevis på dels den rättvisans tempo-

rära seger. Granskningarna blir ett bevis på det demokratiska samhällets förmåga 

att identifiera och avlägsna hot och på journalistikens förmåga att verkställa den 

rättvisan. 

Tv-journalistikens granskningar blir genom detta ett sätt på vilket samhället sym-

boliskt hanterar återkommande problem. Ellis menar att televisionens narrativ 

på representationsnivå bearbetar oönskade samhällsförhållanden. Tv-mediet fat-

tar oss vid handen och hjälper oss att konfrontera och bearbeta det som händer 

och försäkrar oss genom repeterade blottlägganden av missförhållanden och si-

tuationsbundna åtgärder att någon hanterar problemen (Ellis, 1999: 74). Proble-

men löses inte. Orättvisor, korruption, maktmissbruk och manipulation försvin-

ner inte, men återkommande avslöjanden, exponeringar och fördömanden som 

paras med episodiska framgångssagor gestaltar ett samhälle där missförhållanden 

uppmärksammas och skurkar på höga myndighetsposter avslöjas, åker fast och 

får sona för sina brott. Rättsnarrativet i inslagen i UG bidrar till att skapa en 

föreställning om att rättvisan i samhället är aktiv, operativ och till och med kan 

nå högre samhällsskikt. Den journalistiska institutionens framgångsrika gransk-

ningar blir till en ”tankemässig orienteringspunkt” (Petterson, 1989: 130) som 

bidrar till konstruktionen av ett samhälle som har metoder att leva med, hantera 

och hålla missförhållanden under kontroll, om än inte lösa dem permanent. Den 

skyldiges exponering och åskådliggjorda skam samt journalistikens rättsutövning 
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till förmån för den lilla utsatta människan bidrar så till föreställningen av ett sam-

hälle där rättvisan når även högt placerade missdådare och där även de svagaste 

har någon som står på deras sida. Samhällets problem identifieras, artikuleras och 

hanteras både på ett praktiskt och symboliskt plan i Uppdrag gransknings rättsnar-

rativ. 

Journalistikens och rättvisans symbios 

Kapitlen sju och åtta behandlar forskningsfrågan: Hur kan Uppdrag gransknings 

inslag analyseras som rättsnarrativ? Och vad innebär den analysen för format-

ionen av den journalistiska institutionens identitet och samhällsroll? I kapitlen 

diskuteras hur granskningar konstruerar journalistiken som en rättviseinstans 

som driver processer från misstanke via utredning och avkunnande av moraliska 

omdömen till verkställande av sanktioner.  

Granskningarnas sociala och geografiska räckvidd och former etablerar journali-

stiken som en översynsinstans för maktutövning inom alla samhällssektorer. En-

ligt Berger och Luckmann formas en institutions identitet delvis i svaret på frå-

gan: ”I vilket förhållande står de olika institutionerna till varandra på handlings- 

och betydelsenivån? (Berger och Luckmann, 1979: 99). Genom den granskande 

journalistikens fokus på avslöjande av missgärning, ansvar och konsekvens for-

mas ett partikulärt institutionellt förhållande till det formella rättsväsendet. 

För det första är polisarbete och domstolar områden som programmet granskar 

och inom vilka dess journalister söker missförhållanden och maktmissbruk. 

Granskningarna positionerar UG som en rättviseinstans som utövar uppsikt över 

de gängse rättsinstitutionerna. Journalisterna påvisar missförhållanden inom 

rättsväsendet och ställer poliser, domare och jurister till svars. Därför kan det 

sägas att UG på eget initiativ utövar en form av tillsyn över rättsväsendet och 

dess företrädare. 

För det andra är programmet också en länk i en samhällelig samarbetskedja för 

upprätthållandet av lag och ordning. Detta i de fall då journalisterna utför sin 

egen undersökning och i samband med denna upptäcker lagbrott. Lagbrotten blir 

en del av berättelsen och de ansvariga avslöjas, rannsakas, bedöms och exponeras 

av den granskande journalistiken. Men dessutom kan fallen föras över från UG 

till det gängse rättsystemet för behandling. Själva överförandet blir i vissa fall 

också en del av berättelsen. UG fungerar då som en samarbetspartner till rätts-

väsendet och positioneras tillsammans med detta som aktör i ett övergripande 

samhälleligt upprätthållande av lag och ordning. Detta är ett samarbete som re-

fereras till i UG:s program. Vi får veta vad rättssystemet gjort, eller inte gjort, 
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med de lagöverträdare som avslöjats av UG och lämnats över. I vissa av inter-

vjuerna uttrycks en besvikelse över att rättssystemet, eller de interna rättsproces-

serna i vissa organisationer, låter överträdarna komma undan för lindrigt, att man 

tappar stafettpinnen. I de analyserade inslagen gör journalisten sitt jobb, men den 

instans som borde ta vid och fullborda rättsskipningen misslyckas ibland med 

det. Betydelsen blir att trots att journalistikens utför sitt uppdrag riskerar skur-

karna att gå fria. 

För det tredje framställer inslagen UG som ett komplement till rättssystemet i 

fråga om vad för slags överträdelser samhället kan hantera. Fall av moralisk över-

trädelse som inte bryter mot lagen ligger utanför rättsväsendets möjligheter till 

sanktionering oavsett hur upprörande de än är och hur starka negativa reaktioner 

de än väcker (Lundberg et al., 2011: 516, 517). Men journalistiken har inte samma 

begränsningar. Överträdare av moral som agerar utom räckhåll för rättssystemet 

kan ändå bli avslöjade som överträdare, ställda till svars och exponerade i den 

mediala offentligheten.  

För det fjärde konstrueras UG som ett komplement till rättsväsendet på ytterli-

gare en nivå; i fråga om vem som ställs till svars. Förståelsen att de rika och mäk-

tiga i samhället står över eller kontrollerar rättvisan, eller kan köpa sig fria och 

därmed lättare kommer undan, är en utbredd socio-kulturell föreställning. I och 

med att makthavare är huvudobjekt för UG:s granskningar fungerar programmet 

också i det avseendet som en kompletterande rättsinstans som kommer åt dem 

som anses ha fördelar i förhållande till det gängse systemet. 

För det femte framträder UG i vissa inslag som en instans som gör det formella 

rättssystemets och andra granskande myndigheters jobb. Journalister avslöjar lag-

brott och överträdelser som polis och domsstolar borde ha avslöjat och lagfört. 

Reportrar gör något av utredningar som polisen lagt ner och åtstadkommer re-

sultat där rättsväsendet underlåtit att göra det som borde ha gjorts. UG exponerar 

överträdare som rättsväsendet borde ha straffat. UG representeras i vissa inslag 

som bättre och effektivare på att agera inom polisens och domstolarnas områden 

än myndigheterna själva. Detta gäller även andra granskande myndigheter. I in-

slaget som avslöjar att vissa friskolor sållar elever frågar Janne Josefsson i en in-

tervju med Jan Björklund, med hänvisning till skolinspektionens misslyckande på 

området: ”Varför upptäcker vi detta – och inga andra?” [UG131028:55.40]. Jour-

nalistiken framställs som effektiv. Myndighetsutövningen så i mindre grad. 

För det sjätte reparerar UG rättsväsendets misstag. Allern menar till exempel att 

ett engagemang från en granskande journalist kan öka möjligheterna för en fel-

aktigt dömd person att få sin sak prövad igen (Allern, 2015: 140). Det kanske 

mest uppseendeväckande exemplet på det i UG var Fallet Ulf. I en serie inslag 
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visades hur UG:s journalister upptäckte och avslöjade upprörande brister i be-

visföringen mot en man som dömts för övergrepp på sin dotter. Inslagen ledde 

till en ny prövning och att mannen blev frikänd [UG040203]. I den typen av 

inslag agerar UG som en form av rättslig instans för överklagan där den som 

uttömt rättssystemets möjligheter till upprättelse ändå har en chans att driva sitt 

fall vidare och till slut få rätt och upprättelse. 

För det sjunde förhandlar journalistiken lagarnas och rättviseutövningens värde 

och validitet. Som jag beskrev i kapitel sex samverkar de lagar som förekommer 

med och ställs i kontrast till olika typer av moraliska uppfattningar och mått-

stockar som antingen bekräftar deras giltighet eller utmanar den. I och med de 

olika typerna av objektifiering av moralnormer blir programmet en viktig för-

handlingsyta mellan lagen och moralen. Granskningarna blottar lagars brister och 

konfliktytor, men kan också ge dem tyngd och moralisk giltighet. Därigenom 

bidrar den granskande journalistiken till en fortgående bedömning och förhand-

ling av de lagar som gäller i samhället. Rättsväsendet agerar och dömer efter lagen 

som enda måttstock. I och med att journalistiken använder sig av en rad olika 

måttstockar i sin konstruktion av överträdelse och skuld sker en förhandling av 

lagens giltighet i förhållande till andra värdesystem. 

Som institution konstrueras alltså journalistiken som både en granskningsinstans 

av och en samarbetspartner till det formella rättssystemet. Den blottlägger och 

avslöjar individuella och systematiska brister och ofullständighet. Samtidigt kon-

strueras journalistiken performativt som en samhällsinstitution som tätar till läck-

orna i samhällets övergripande hantering av missförhållanden, brott och straff. 

Dömande utan att döma, och straffande utan att straffa 

I kapitel sju diskuterades den granskande journalistikens dömande och i viss mån 

straffande aspekter. Institutionens språkbruk och terminologi maskerar emeller-

tid dessa (Thompson, 1990: 60). Den lingvistiska objektifieringen (Berger och 

Luckmann, 1979: 89) antyder att UG är en institution som bedriver en form av 

rättsskipning men den är i huvudsak knuten till det journalistiska fältet. Den ter-

minologi som betecknar rollerna i programmet utgörs av allmänna journalistiska 

och tv-mediala typbeteckningar (reporter, programledare, redaktör, expert, inter-

vjuperson, osv). När journalistiken rör sig in på det rätts-moraliska området ut-

vecklas ett genrespecifikt språkbruk vars lingvistiska objektifiering både närmar 

sig och håller sig på avstånd från rättsterminologin. Programmet tar emot tips, 

inte brottsanmälningar, man utreder inte brott och överträdelse – man granskar 

missförhållanden. Reportrar åtalar inte – de ställer till svars eller utkräver ansvar. 
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Man kallar inte vittnen – man ber om intervjuer. Det företas inte förhör med 

misstänkta – men man utkräver ansvar. Även om det i reporterns kommentarer, 

programledarens omdömen, expertens utlåtanden, offrens slutsatser och den till 

svars ställdes framträdande finns element av performativt dömande och straff 

betecknas det inte som sådant. Den publika skammen framstår som ett resultat 

av personens eget agerande och inte som ett resultat av en institutionell sankt-

ionering i vilken en specifik straffteknologi används. Den terminologiska beskriv-

ningen av hela processen stannar vid att ”avslöja missförhållanden” och ”ställa 

till svars”. 

Om det sker ett dömande och straffande i programmen så sker det i så fall utan 

att vara lingvistiskt objektiferat och är därmed något som institutionen distanse-

rar sig från. I Grävande journalistik positionerar Hanson den grävande journalisten 

som utredare men isolerar rollen från dömande och utmätande av straff. 

Slutsatsen av ett grävjobb är ofta att en person är en skurk. Det innebär dock inte 

att man har rätt att kalla personen ”en skurk”. Den typen av slutsatser får överlåtas 

åt läsaren, tittaren eller lyssnaren. Du bör också avstå från att slå fast att en person 

gjort sig skyldig till ett visst brott – även om det är uppenbart att så är fallet. Det 

är domstolens uppgift att döma, inte din (Hanson, 2009: 278, 279). 

På samma sätt som ordförrådet gör gemensamma erfarenheter tillgängliga och 

framträdande, maskerar en brist på terminologi delar av identiteten och de makt-

förhållanden som är förbundna med denna (Berger och Luckmann, 1979: 85). 

Diskursivt dömer den granskande journalistiken utan att vara dömande och straf-

far utan att vara straffande. 

Några rättssociologiska perspektiv 

I kapitel sju beskrev jag också hur den granskningsprocess som vi får följa i de 

undersökta inslagen kan kommenteras i förhållande till begreppen inkvisitorisk 

och ackusatorisk process. Den gängse processrutinen i brottsmål är den ackusa-

toriska. Denna utmärks av att tre parter samverkar; åklagare, försvar och domare. 

Förfarandet utformas som en tvist (contradictio, dispyt) mellan två likvärdiga 

parter (åklagare och den tilltalade) som på lika villkor presenterar sina motstridiga 

utsagor inför en oavhängig domare. Den tilltalade företräds av en juridisk repre-

sentant vars professionalitet och kompetens förväntas motsvara åklagarens. I den 

inkvisitoriska processen däremot ”förenas åtalet (utredningen) och dömandet 

(beslutsfattandet) i händerna på ett subjekt. Den som utreder brottet fattar också 

beslut i målet” (Lundberg et al., 2011: 568). I svensk rättsskipning är den gängse 
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processrutinen i brottsmål den ackusatoriska. I en förundersökning kan emeller-

tid en inkvisitorisk princip i ”viss bemärkelse” (Lundberg et al., 2011: 568) sägas 

göra sig gällande.  

I diskussionen i kapitel sju pekade jag på frånvaron av en fullvärdig försvarsad-

vokat i de rättsnarrativ inslagen utgör. Att den till svars ställde får komma till tals 

uppfyller kraven på journalistisk opartiskhet och konstruerar legitimitet. Sättet på 

vilket och omständigheterna kring hur denne får komma till tals i vissa inslag 

skulle emellertid i en brottsmålsprocess vara problematiskt. Den ”contest of sto-

ries” (Olson, 2014: 371) som den gängse ackusatoriska rättsprocessen bygger på 

reduceras i inslagen till en ramberättelse i vilken den till svars ställdes berättelse 

ingår som ett element snarare än som ett konkurrerande narrativ. I vissa inslag 

framgår inte om de element förekommer som i en rättsprocess krävs för att den 

ska vara legitim – rätten till representation, rätten att i förväg få veta att vad man 

anklagas för och rätten att få ta del av bevis på förhand samt rätten att kalla vitt-

nen till sitt försvar (Lundberg et al., 2011: 568, 569). 

Det val vi har som tittare är inte att värdera två konkurrerande berättelser med 

likvärdiga förutsättningar. Vi har bara en berättelse att ta ställning till och insla-

gets narrativa roller och form antyder att det finns ett föredraget sätt att värdera 

den. Motstridiga uppgifter och försvar kommer till uttryck, men deras utrymme, 

roll och inramning kontrolleras av inslagets reportrar och utgör snarare element 

i en övergripande berättelse om skuld än konstituerar ett konkurrerande oskulds-

narrativ. Den instans som i inslaget hanterar ärendet från anmälan till slutom-

döme är UG. Makten över proceduren är redaktionens och makten att definiera 

vad processen handlar om och hur den ska värderas ligger hos inslagets berättar-

röster och intervjuare. 

Ackusatorisk kan granskningen eventuellt sägas bli först när inslaget blir en del 

av och behandlas på en diversifierad mediearena där den kan ses som en del av 

en större process i vilken en rad aktörer är inbegripna. På den arenan har den till 

svars ställde större möjligheter att utifrån resurser presentera ett försvar. Men då 

har UG:s inslag redan skapat en tolkningsram som alla andra aktörer måste för-

hålla sig till. 

Den typ av offentlig exponering av missdådare som utmäts och administreras av 

UG kan i det sammanhanget ses i ett större historiskt och rättssociologiskt per-

spektiv. Från att ha varit en publik angelägenhet där känslor och engagemang fick 

stort utrymme, har dagens straffutkrävande i hög utsträckning flyttats undan från 

allmänt beskådande. Straffet såsom det publika uttrycket för vrede över överträ-

delsen, har ersatts med en känsloneutral och objektiv straffadministration 

(Garland, 1990: 183). Garland menar att detta skifte har haft effekter på straffets 
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kulturella och sociala meningsskapande. Istället för att offentligt få känna på fol-

kets vrede blev brottslingen ett föremål för social ingenjörskonst i ett slutet rum 

dit allmänheten inte längre var inbjuden. Han skriver: 

What was once represented as an open, ritualized dialogue between the offender 

and the community is now a much more oblique communication carried out in 

institutions which give little expression to the public voice (Garland, 1990: 186, 

187). 

Att låta upprörda känslor av vrede, indignation och hämnd styra diskussioner 

kring och uppfattningar om straff har stigmatiserats som barbariskt, irrationellt 

och skamligt. Garland menar att detta i vissa kretsar skapat frustration och att 

dagens system misslyckats med att ”convey the social condemnation that crimes 

should properly receive” (Garland, 1990: 185). Det moderna strafförfarandet har 

kringskurit möjligheten att låta sanktionen bli en del av samhällets gemensamma 

rituella och känslomässiga hantering av frågor om brott, straff, skam, skuld, 

hämnd och rättvisa. 

Den typ av rannsakning, dom och sanktion som den granskande tv-journalistiken 

administrerar öppnar däremot för socialt deltagande och känslomässigt engage-

mang. I och med det offentliga skambeläggandet i den mediala offentligheten 

förvaltar UG:s granskningar en lång tradition av mediala praktiker som tagit vid 

när skamstraffet och den offentliga exponeringen avskaffandes som strafftek-

nologiska praktiker inom det gängse rättssystemet. Jag har i teorikapitlet diskute-

rat hur skillingtrycket, kriminalreportaget och förbrytarfotot i viss mån tog över 

skamstraffets roll. Dessa mediala uttryck kan på samhällsnivå ses som praktiker 

som tillfredsställde behov som rättssystemet inte längre tillgodosåg (Carney, 

2010: 20; Pollack, 2001). 

Det forum i vilket den granskade exponeras är den mediala offentligheten. All-

mänheten är genom sin mediekonsumtion inbjuden och ges tillfälle att låta sina 

känslor och sitt engagemang bli en del av rättsprocessen. Ekekrantz och Olsson 

menar att ”En av journalistikens sociala produkter är nämligen berördheten (förfat-

tarnas kursivering)” (Ekekrantz och Olsson, 1994: 23).  

Den mediala offentlighet i vilken UG agerar skapar förutsättningar för en publik 

upplevelse av en typ av hantering av missdådare. Tittaren ges tillfälle att beröras 

av granskningen, känna att något måste göras och ge sitt emotionella bifall när 

överträdaren demaskeras och i förekommande fall förödmjukas. När journa-

listerna i programmet lägger tonvikt på hur starka känslor inslagen har väckt ut-

gör detta en del i en lång medial tradition att återkoppla samhälleliga överträdelser 

till publik exponering, engagemang och reaktion. 
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UG:s granskningar sker i hög grad enligt någon form av allmänmoraliska normer. 

Argumenteringen följer en binär logik (ond – god, bra – dåligt), appellerar till 

sunt förnuft och förs på ett språk som är förståeligt för gemene man. Utvärdering 

och slutsatser är entydiga och kopplade till händelser och fakta. Att processen är 

dramatiserad och bildsatt skapar känslomässiga kopplingar till narrativet. Pro-

grammets process kontrasterar därför med de juridiska termer som många upp-

lever som ett fördunklande ”fikonspråk” och de processer och domsgrunder som 

ibland kan upplevas som byråkratiska eller obegripliga. I Uppdrag gransknings rätts-

narrativ blir överträdelse och skuld begripliga och blottläggs därför för en okom-

plicerad känslomässig reaktion. 

Garland beskriver hur formella rättsprocesser genom historien inneburit tillfällen 

att bejaka och ge uttryck för individuell och kollektiv rättskänsla. Han menar att 

engagemang i rättsfall och betraktelser av hur överträdare får vad de förtjänar, 

eller inte, har gett utlopp för starka känslor av indignation och hämndlystnad, 

men också fungerat som symbolisk tröst, hugsvalelse och försäkran om sam-

hällets funktionalitet och rättvisans seger. 

People look to such procedures not just as instrumental mechanisms which will 

process the single offender in question but as symbolic reassertions of order and 

authority which help deal with the feelings of helplessness, disorder, and insecurity 

which crime introduces in their lives. It is a social occasion which simultaneously 

structures individual sentiment and gives cathartic release. The penal process, in 

other words, must be seen as a means of evoking, expressing and modifying pas-

sions, as well as an instrumental procedure for administering offenders (Garland, 

1990: 68). 

Foucault beskriver hur massornas behov av sådant känslomässigt engagemang 

tillfredsställdes av närvaron vid det publika rättsspektaklet (Foucault, 1987: 62). 

Den enskilde fick som en del av folkmassa tillfälle att lufta sin avsky mot miss-

dådaren och fick själv känna den skräckblandade förtjusning det innebar att se 

när denne fick vad man upplevde att han eller hon förtjänade. Ritualen gav tillfälle 

att temporärt vädra ut den frustration, osäkerhet och rädsla som brott och hot 

om brott skapade i samhället, att med egna ögon se hur rättsutövningen tog re-

vansch på en missdådare som utsatt sin omgivning för terror samt att kollektivt 

ge uttryck för tillfredsställelse över skipad rättvisa (Foucault, 1987: 61-63; 

Garland, 1990: 65). 

UG:s inslag skapar möjligheter att få utlopp för rättskänsla i samband med myn-

dighetspersoners moraliska överträdelser. Inslagen hjälper oss att hantera de 

känslor av hjälplöshet, den osäkerhet och brist på förtroende som deras missgär-

ningar skapar både på individuell och samhällsnivå. Politiska makthavare och nä-

ringslivsföreträdare som missbrukar makt, är korrumperade, orättvisa, okänsliga, 
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inkompetenta och maktfullkomliga skapar olust. Myndighetspersoner som fuskar 

med säkerhet, skor sig på utsatta, duckar för ansvar och missköter sina uppgifter 

genererar en känsla av utsatthet i samhället och bidrar till brist på förtroende för 

myndighet. Att se representanter för denna grupp bli avslöjade och exponerade 

i tv konstruerar en seger för rättvisan och en rättskänslans förlösning både på 

individ- och samhällsnivå. 

Tv-mediet är speciellt lämpat som scen för det känslomässiga engagemang som 

kan mynna ut i den katharsis, eller reningsprocess som Garland beskriver. I ka-

pitel tre tog nämnde jag att en av televisionens starkaste effekter är tillfredsstäl-

landet av tittarens känslomässiga behov (Fiske och Hartley, 2003: 53). Berger be-

skriver hur tv skapar en känsla av att faktiskt vara tillsammans med de människor 

som agerar på skärmen (Berger, 1997: 114). Tv-mediets illusoriska intimitet bi-

drar till att tittarens känslor engageras på ett speciellt sätt. Illusionen av att vi har 

överträdaren framför oss, på armlängds avstånd, gör att vi som tittare själva kan 

se oss som ett symboliskt element i själva rättsprocessen och därmed bli något 

mer än bara åskådare. I inslagen ges tillfälle att reagera på någons moraliska 

övertramp och känna tillfredsställelse när det avslöjas och exponeras, inte bara 

på avstånd eller enligt hörsägen utan i personens närhet. När en makthavare för-

nekar vad som sagts eller gjorts hör vi inte bara någon relatera hyckleriet, vi upp-

lever det. Vi ser reaktionen i närbild. Vi kan känna personens skam och i pro-

portion till vår moraliska värdering av övertrampet kan förödmjukelsen fungera 

som en katharsis för vår rättskänsla. I kapitel nio uttrycker Sophia Djiobaridis en 

medvetenhet om den verkningen när hon säger att hon tror att en av orsakerna 

till Kommungranskarnas popularitet är att hon gör det folk längtar efter att få göra51. 

I beskådandet av en moraliskt ifrågasatt myndighetsperson som konfronteras och 

under skambeläggning tvingas svara för sina gärningar ges också känslan av en 

symbolisk revansch för de individer som upplevt sig orättvist behandlade av nå-

gon typ av myndighetspersoner. Reportern blir då en ställföreträdande revansch-

tagare på en representation av plågoanden. 

Det innebär naturligtvis att journalistiken blottar sig för populistiska känslor och 

summariska reaktioner. Henrik Bergsten beskriver i intervjustudien att gransk-

ningarna ibland kan uppväcka känslor som man som journalist inte upplever som 

positiva52. Han ger därmed uttryck för en yrkesparadox och en professionell ba-

lansgång. Som flera intervjusvar pekat på vill den granskande journalisten upp-

väcka känslor och reaktioner, det ingår i målbeskrivningen. Men tv-mediets po-

lysemiska natur gör det svårt att kontrollera eller ens förutse vilka känslor och 

                                                      
51 Intervju med Sophia Djiobaridis den 15 december 2014. 
52 Intervju med Henrik Bergsten den 15 december 2014. 
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vilka reaktioner granskningarna väcker och hur dessa tar sig till uttryck (Se kapitel 

9). 

Moralisk omoral 

I kapitel nio och tio gavs svar på forskningsfrågan: Hur gestaltas de granskade 

makthavarna, och hur konfigureras och legitimeras maktrelationen mellan den 

granskande journalistiken och granskningsobjekten? I kapitlen analyserades hur 

de som granskas framställs i de undersökta inslagen. Den bilden innefattar en 

polarisering där journalistiken står för sanningssökande och den granskade mak-

ten för förringande och ibland lögn. Övertygelsen om ”att befinna sig på rätt sida. 

Att kunna bråka med folk med gott samvete”53 och att stå på den lilla människans 

sida i en konflikt med makthavare och att vara inbegripna i en kamp om beskriv-

ningen av samhället. 

I den gestaltningen konstrueras journalisten som rättfärdigad i att använda hård-

föra och kontroversiella metoder. Rollen lånar drag av och sammansmälter med 

populärkulturens arketypiska detektiv eller polisutredare54. I den sammansmält-

ningen konstrueras en föreställning om hårdförhet och åsidosättande av sociala 

konventioner. I likhet med den populärkulturelle detektiven som på vägen mot 

sanning och avslöjande själv bryter mot en del lagar och konventioner rättfärdi-

gas journalistens tummande på sanning och vardaglig anständighet av det fram-

gångsrika avslöjandet och det därigenom möjliga ställandet till svars och expone-

randet av missdådaren. I den processen tillägnar hen sig en uppsättning metoder 

och arbetssätt som ibland upplevs som konfrontativa på grund av deras ifråga-

sättande karaktär. I den journalistiska granskningsrollen blir det kontroversiella 

och socialt normbrytande inte bara en attityd och en arbetsmetod utan också ett 

identitetsskapande element på institutionsnivå (Lee, 2004: 116). Avslöjandet och 

uppenbarandet av sanningen blir så viktigt men samtidigt också så svårt, att me-

toder som i sig själva innebär någon form av allmänmoralisk överträdelse fram-

står som rättfärdigade. Reportern står i sin institutionsroll utanför de konvent-

ioner som reglerar vardaglig social interaktion. Sanningen och avslöjandet är vik-

tigare än relationen och i rollen ingår därför befogenheten att sätta vardagliga 

sociala konventioner ur spel. Djiobaridis förklarar i en intervju att hon ibland i 

                                                      
53 Intervju med Joachim Dyfvermark den 10 december 2014. 
54 I populärkulturens draman finns en rad exempel på hur polisdetektiven och den granskande journalisten 
fyller liknande narrativa funktioner. I filmer, böcker och tv-serier som The Pelican Brief, Män som hatar kvinnor, 
Sprängaren och State of Play är det den granskande journalisten som har den roll av sanningssökare och onds-
kans nemesis som i andra produktioner innehas av någon form av polisdetektiv. 
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intervjuer där hon upplever att intervjupersonen ljuger försöker ”gillra en fälla 

eller hur man ska uttrycka det, för att bevisa att det där var osanning” 55. 

Som en del av den granskande journalistens identitet konstrueras också rätten till 

det rättfärdiga bedrägeriet. I Goffmans teorier om framing ingår begreppet ex-

ploitive fabrication som betyder att den part som har full förståelse för förutsätt-

ningarna har arrangerat förhållandena för att på något sätt kunna dra nytta av den 

andres okunskap för sina egna syften och till den andres förfång (Goffman, 

1974/1986: 103).  

Filmning med dold kamera är ett exempel på en sådan situation. Den filmade blir 

lurad att agera utifrån vissa premisser medan reportern vet vilka premisser som 

gäller och agerar utifrån dem för att uppnå ett visst syfte. Även i situationer då 

intervjupersonen tror att kameran är avslagen, fast fotografen i själva verket fort-

sätter att filma, råder en typ av exploitive fabrication.  

Mer subtila exempel är intervjuer där reportern har kännedom om fakta eller för-

hållanden som är komprometterande för den tilltalade, men som denne inte vet 

att reportern har tillgång till. Eller att personen kanske inte ens vet att den kom-

mer att ställas till svars för något och istället tror att den kommer att handla om 

något annat. Reportern kan därför styra intervjun för att få personens svar att på 

något sätt snärja honom eller henne eller provocera fram ett nekande eller någon 

annan form av tänjande av sanningen som reportern vet kommer att bli avslöjat, 

men som den till svars ställde kan inbilla sig att det kommer att kunna förbli dolt.  

Den granskande journalisten är någon som i sin yrkesroll kan luras för att avslöja 

lurendrejeri, ljuga för att avslöja lögn, använda falska förespeglingar för att avslöja 

falskhet, omoral för att avslöja omoral, och provocera fram stötande moraliskt 

beteende eller åsikter genom att själv agera moraliskt stötande eller ge uttryck för 

tvivelaktiga åsikter.  

Genom att den granskande reportern positioneras som ett oundgängligt san-

nings- och rättsinstrument och att journalisten är ”acting for the law" (Goffman, 

1974/1986: 104) når hens funktion i den narrativa konstruktionen en nivå där 

det institutionella bedrägeriet kan utgöra en del av identiteten utan att den över-

gripande statusen som moralens väktare i inslaget behöver beskrivas som kom-

prometterad. Snarare blir bedrägeriet en markör för ett moraliskt patos i det att 

det utgör ett bevis på hur långt man beredd att gå, vilka drastiska metoder man 

är beredd att ta till för att avslöja omoralen. Samtidigt som nödvändigheten av 

att tillgripa den mindre omoralen pekar på omfattningen av den större och där-

med också på vikten av att avslöja den. Agerandet konstrueras som en del av 

                                                      
55 Intervju med Sophia Djiobaridis den 15 december 2014. 
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journalistens befogenhet som genom social förhandling och repetition över tid 

och av hävd kommit att bli en del av den granskande journalistens professionella 

myndighet och identitet. 

Samtidigt ligger det också i begreppet ”acting for the law” en förståelse för varför 

metoderna uppfattas som kontroversiella. Vad som är ett legitimt rätts- och san-

ningsinstrument i inslagens narrativ och ur journalistens perspektiv kan ur andra 

intressenters synvinkel och i en annan narrativ ram upplevas som något som är 

långt ifrån lika legitimt. Lee menar att det råder ”a lack of shared values about 

journalistic deception” och att det i visa fall innebär att bedrägliga metoder mins-

kar trovärdigheten för det journalistiska arbetet i allmänhet (Lee, 2004: 117). 

Dessutom måste den avslöjade omoralen av tittarna upplevas som väsentligt 

mycket mer omoralisk än de metoder som används för att avslöja den för att 

metoden ska kunna uppfattas som rättfärdigad som en ’action for the law’ och 

inte bara ses som ett effektsökande dramaturgiskt grepp för att höja produktion-

ens underhållningsvärde. 

En identitetsmarkör som ges ett framträdande uttryck i inslagen är journalistikens 

roll som moralisk kontrast i förhållande till de till svars ställda myndigheterna och 

myndighetspersonerna. När samhället sviker finns journalistiken där och ser till 

att den drabbade får den erkänsla och den upprättelse som borde varit självklar. 

Där samhället är oförstående, kallt och hjärtlöst är journalistiken välinformerad, 

förstående och omtänksam. Samhällets och dess institutioners svek kontrasteras 

av UG:s engagemang och ställningstagande. 

Effektivitet är en ytterligare sådan markör. Journalistiken framstår som effektiv i 

förhållande till andra granskade institutioner. Inslagen beskriver inte journalister 

som misslyckas med att avslöja makthavare eller belägga ett missförhållande. I 

UG:s inslag lyckas journalisten. Sällan beskrivs en journalist som är osäker på om 

missförhållandena verkligen är missförhållanden och som tvekar över skuldför-

hållanden. Den identitet som konstrueras i inslagen är journalisten som någon 

som lyckas med sitt uppdrag att avslöja makten och vars moraliska omdömen är 

konsekventa och underbyggda, inte vacklande. Granskaren ger högst sällan ut-

tryck för osäkerhet på och ifrågasättande av de egna slutsatserna och moraliska 

omdömena. Den moraliskt förvirrade journalisten förekommer i vissa inslag, 

men är på det hela taget en mycket ovanlig rollgestalt i UG:s narrativ. 
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Utmaningar och reflektioner 

Som avslutning vill jag rikta uppmärksamheten på hur utförandet av journalisti-

kens granskande roll i UG skapar ytor för dialog, både gentemot det omgivande 

samhället och inomdiskursivt. 

Då myndighetspersoner och mäktiga i samhället ställs till svars för normbrott 

och moraliska övertramp på det sätt som görs i Uppdrag granskning tvingas de att 

delta i en viktig samhällelig dialog. Programmets konfrontativa journalistik och 

höga uppmärksamhetsvärde skapar en medial arena som inte kan undvikas. Som 

Ettema och Glasser mer allmänt har påpekat. 

The investigative reporter’s adversarial instinct – a deep desire to see that those 

who work suffering and injustice are held publicly accountable – promises forms 

of public deliberation in which the powerless are empowered to speak and the 

powerful compelled to do so (Ettema och Glasser, 1998: 200). 

I den dialogen förhandlas och omförhandlas ständigt makt- och myndighetsut-

övning i förhållande till medborgare i allmänhet och till speciellt utsatta individer 

i synnerhet. Den granskande journalistikens mediala resurser gör att maktinstitut-

ioner och personer med inflytande måste ta den dialogen på allvar och att de 

måste göra det ur ett perspektiv och på en arena som de själva inte valt. Det 

innebär också att journalistiken har ett ansvar för att hålla den arenan och den 

dialogen så relevant som möjligt, både för medborgare och makthavare. Kvalitén 

på kritiken och dialogen beror på i hur hög grad beskrivningar av missförhållan-

den och skuld lyckas fånga komplexitet och förklara innebörd. 

Svensson och Edström identifierar en närbesläktad dialogyta när de förklarar att 

det i ett medieklimat där underhållningsideologin i allt högre utsträckning styr alla 

typer av medieproduktioner, krävs ett allt mer markerat förtroendeskapande av 

journalistiken (Svensson och Edström, 2016: 11). Min analys styrker behovet av 

det förtroendet. I en rättsstat handlar ju rättvisa inte bara om att avslöja missgär-

ning och sanktionera överträdare utan också om att behandla dem som blir före-

mål för rättvisan på ett sätt som anstår en institution som har höga moraliska 

krav och som bekänner sig till principer som har med anständighet, rättssäkerhet 

och proportionalitet att göra. Ett fokus på underhållning och drama skapar ofrån-

komligt svårigheter att upprätthålla hela spektrat av rättviseideal.  

Med det inte sagt att granskande journalistik inte kan eller bör vara dramatisk och 

underhållande, heller inte att dramatisk journalistik inte kan vara förtroendeskap-

ande. Rättsnarrativ kan vara dramatiska och underhållande samtidigt som de upp-

fyller rimliga krav på rättvisa. Det dramatiserade rättsnarrativet är i juryrätte-

gångar i ett formellt rättssystem det huvudinstrument som används för att skapa 

förutsättningar för bedömning av sanningshalt. En dramatiserad berättelse kan 
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både i en domstol i ett inslag av granskande journalistik blottlägga fasetter hos 

överträdelser och missförhållanden som en strikt faktaredogörelse inte fångar. 

Men det ställs höga krav på journalister som har ambitionen att hantera gräns-

dragningen mellan rättvisa och drama i en berättelse om skuld och ansvar, speci-

ellt om den berättelsen inte utmanas av och bryts mot en konkurrerande version 

som berättas på lika villkor. 

En institution med stora resurser till sitt förfogande måste upplevas som rättvis 

för att inte verka despotisk. Som jämförelse och bakgrundsmaterial kan nämnas 

Foucaults förklaringar till att det publika straffet övergavs i det tidigmoderna 

Europa. En av dessa förklaringar går ut på att massorna för vilka straffen var 

utformade vid slutet av 1700-talet började uppleva dem som överdrivna och löst 

grundade. I och med att det i samhället började utvecklas en ny typ av rättsmed-

vetande som fokuserade på behandlingen av rättvisans objekt ställdes också nya 

krav på rättsväsendet. En upplevd orättvis behandling gjorde att bifallet byttes 

mot kritik (Foucault, 1987: 13, 14, 81). 

Dagens medielandskap ställer allt större krav på en granskande journalistik som 

vill uppfattas som rättvis. Uppgifter och händelser kan lättare kollas upp och 

missnöje med hur en granskning utförts får snabbare spridning. Vissa gransk-

ningsobjekt har stora resurser att publicera sin version av granskningen. Större 

krav på redovisning och transparens ställs. Redaktionen på UG har under de år 

jag arbetat med den här avhandlingen sökt anpassa sig till den utvecklingen. Ge-

nom bland annat etableringen av UG-referens (där man lägger ut manuset till 

sina granskningar och det referensmaterial man använt sig av) och genom att på 

hemsidan i detalj redovisa sina arbetsmetoder (SVT, Uppdrag granskning, 2016). 

En annan dialogyta är journalistikens krav på opartiskhet kontra ambitionen att 

väcka känslor och engagemang. Föresatsen att behandla den till svars ställde rätt-

vist, att ge chansen till bemötande, att ge personen chansen att komma med sina 

bästa argument och att ta hänsyn till fakta som talar för personen är uttryck för 

en ambition som konnoterar ett rättvist rättsförfarande. Samtidigt beskrivs fram-

gångsfaktorer i termer av tittarnas upprördhet och genomslag i andra medier. 

Berättelseutvecklingen i inslagen innefattar ett logiskt överbevisande om skuld, 

men den strävar samtidigt mot uppväckande av känslor av indignation. Något 

som är beroende av en narrativ moralisk polarisering. Graden av upprördhet är 

en framgångsfaktor och en betydande del av inslagen utgörs av olika typer av 

förstärkning och utveckling av den moraliska utgångspunkten. I de undersökta 

inslagen fann jag mycket lite av motsatsen, det vill säga förmildrande omständig-

heter och desarmering av moraliskt laddade anklagelser. 
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I den friktionsytan formas en utmanande identitetsparadox. Journalistiken kon-

struerar sig som relevant samhällelig rättviseaktör och som sådan upprätthållare 

av en värde-, moral- och principrationalitet. Den måste emellertid också konti-

nuerligt leverera sina granskningar i form av engagerande och känsloeggande me-

dieprodukter. Journalisten måste för att leva upp till bägge idealen hantera den 

till svars ställde både som ett objekt för juste rättviseutövning och som ett dra-

maturgiskt laddat narrativt element med potential att uppväcka starka känslor. I 

den processen kan rättviseprinciper som proportionalitet, humanitet och legalitet 

bli en utmaning (Lundberg et al., 2011: 516-519).  

Granskande tv-journalistik står alltid inför det dubbla fokus det innebär att han-

tera bägge idealen i en och samma produktion. Rättsnarrativets form är ett sätt 

att hantera den dubbelheten. Ett rättsnarrativ skapar ett ramverk som konnoterar 

rättviseförfarande, men det fyller också alla klassiska formella krav på bra drama. 

Det gör det väl anpassat för den granskande journalistikens krav och mål. Och 

som nämnts tidigare, dramatik och ironi kan blotta aspekter av ett missförhål-

lande som annars inte skulle ha framkommit. Så förtroendeskapandet handlar 

inte om att rättsnarrativet används som presentationsform, utan hur. 

Och man kan fråga sig vilka krav ska vi ställa på medierna i det avseendet? Om 

uppdraget att granska makten uppfylls genom berättelser som tar formen av ett 

rättsnarrativ – vilka krav ska då ställas på det rättsnarrativet? Vem ska ställa kra-

ven? Är det realistiskt att journalistiken ska tona ner underhållningsvärde och 

känslofokus för att uppnå en form av publicistisk rättssäkerhet? Är det ens önsk-

värt, eller är uppmärksamhetsvärdet och känsloaspekterna viktigare i den här for-

men av hantering av rätt och rättvisa? Mister den mediala maktgranskningen sin 

udd om den underställs striktare krav? Behövs det en lite mer vildvuxen och 

okontrollerbar rättviseform som komplement till den striktare och mer formella 

rättviseapparaten? Blir solidariteten med de som traditionellt är förmånstagare 

för den journalistiska rättvisemakten lidande om rättvisan blir mer förutsägbar 

och hanterbar för de makthavare som blir föremål för den? Och är det i så fall 

värt priset? Perspektivet öppnar för ytterligare forskning på området. 

Finns det utrymme att låta en reflektion med utgångspunkt i rättsnarrativets ut-

maningar och möjligheter utveckla journalistiken? Kan den berättarformen ut-

vecklas så att den i ännu högre grad definierar den granskande tv-journalisten 

som både en relevant samhällsaktör inom det moralgranskande området och en 

berättare som väcker intresse och känslor samt skapar förståelse? Avhandlingen 

ger inga direkta svar på de frågorna, men kan förhoppningsvis fungera som ett 

diskussions- och reflektionsunderlag.  
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I avhandlingens inledning beskrev jag hur ett samhälle utövar rättsskipning på 

olika nivåer och att journalistiken är en av de institutioner som hanterar rätt, 

överträdelse, moral, ansvar och konsekvens. Avhandlingen har visat att den rol-

len och dess omfattning är resultatet av en social förhandling som ständigt pågår. 

Journalistikens relevans och makt är beroende av den positionering och den ac-

ceptans den skapar i ett medielandskap som präglas av en rad nya och ibland 

motstridiga, förväntningar och krav. Reflektion och kreativitet blir därför allt vik-

tigare i utformningen av den roll som journalistiken kommer att spela i framtiden. 

Men vilka ska reflektera, och vilka ska stå för kreativiteten? 

Ett mindre antal inslag i Uppdrag granskning har varit mediegranskande, och andra 

typer av journalistik ägnar sig vid tillfälle åt intressant och relevant mediekritik, 

men i skrivande stund har SVT inget mediegranskande program. Sveriges Radios 

Medierna i P1 utgör etermediernas enda utpräglade mediegranskning. Medieforsk-

ningen utgör också en form av mediekritik som bidrar till reflektionen över jour-

nalistikens roll, men den är beroende av medierna själva för att i nå ut. Att jour-

nalistiken i hög grad är en institution som både granskar sig själv och som har 

kontroll över andra former av granskning, ställer höga krav på integritet och god 

vilja. Att sådan granskning är viktig framkommer inte minst i erkänslan från den 

ansvarige utgivaren, Nils Hanson, av att både Mediemagasinets och Scoops kritik av 

Uppdrag granskning hade bidragit till att höja kvalitén på programmet och arbets-

klimatet på redaktionen (se kapitel två). 

Under år 2016 fullbordar Uppdrag granskning sitt sextonde år. Att som avhand-

lingsprojekt följa de första fjorton av dessa har varit en intressant resa i nutidshi-

storien och en informativ inblick i utförandet av uppgiften att granska makt. 

Granskandet framstår i avhandlingens resultat som en mångfasetterad maktutöv-

ning med långtgående befogenheter. Som sådant har det en rad positiva effekter 

i samhället, men står också inför viktiga och svåra utmaningar. Som all makt kan 

den både brukas och missbrukas. Därför måste den vara föremål för en kontinu-

erlig diskussion. Min förhoppning är att avhandlingen kommer att utgöra ett re-

levant bidrag till den diskussionen. 
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Summary 

The Investigating Power 

It was no anti-corruption unit within the Police that discovered and exposed the 

large-scale corruption of the Swedish Telecom company Telia Sonera’s engage-

ment in former Soviet republics in 2013. Their immoral business practices were 

revealed by a group of journalists. When Frank Underwood, the fictitious senator 

turned president in the Netflix series House of Cards, tries to hide his criminal ac-

tions, his main concern is not the legal system but pursuing journalists.  

Since the late 1800s, journalism has been engaged in investigations of the deeds 

and misdeeds of the powerful in society at an institutional level; this is visible 

both in reality and as a part of popular culture. Journalism has, in the course of 

time, developed into an investigative power of its own. Journalists are not only 

reporting about transgressions and accountability; they do their own investiga-

tions, analyze guilt and gravity and confront those deemed guilty. 

The journalistic mission to investigate wrongdoing at high levels of society has 

been endorsed by parliamentary and non-parliamentary committees and reports 

(The Commission On Freedom Of The Press, 1947; Strömbäck, 2003). It has 

also been discussed and recognized as a normative role of journalism in a demo-

cratic society by media scholars (Roppen och Allern, 2010; Christians et al., 

2009). The practices of investigative tv-journalism have, however, been criticized 

by media scholars as having a preference for drama over accuracy (Mølster, 

2007), a propensity to use editing and special effects to enhance guilt (Urniaz, 

2013), and a tendency towards confirmation bias and anecdotic evidence 

(Ekström, 2002: 272, 273). 

This dissertation considers how journalism came to occupy the position of a 

meta-investigating institution in society and how that position it is maintained, 

legitimized, developed and practiced. It also explores how that investigative mis-

sion partly defines what type of institution journalism is as far as power, societal 

meaning and influence are concerned. 
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Aim and points of departure 

In The Sociology of News, Michael Schudson points out that the size and population 

of a region influence the media dynamics of that region and determine the impact 

of specific media outlets. He uses Sweden as an example, showing that, in a small 

country, “a very small number of news outlets have a very large degree of control 

over public discourse” (Schudson, 2003: 159). One of those outlets is the Public 

Service company SVT [Swedish Television]. Its most high-profile program of 

investigative tv-journalism is Uppdrag granskning [Mission Investigate]. It has been 

running weekly for sixteen consecutive years. One media scholar labeled it “the 

flagship of contemporary Swedish tv-journalism” (Johansson, 2006: 33 – my 

translation). 

The program consequently exercises a considerable influence upon how the pub-

lic and students of journalism categorize and practice investigative journalism. 

One of my points of departure is therefore that this program constitutes a valu-

able study object to reveal how televised journalistic investigation of power is 

perceived and carried out in a Swedish context. 

Uppdrag granskning’s programs define the role of investigative journalists and cre-

ate a notion of what investigative journalism means and how it may be practiced. 

Their mission to investigate power in society positions journalism as an institu-

tional power within itself and defines it as an institution. The programs could 

therefore be seen as a social negotiation concerning the construction and repro-

duction of journalistic practices, power and legitimacy. By analyzing the content 

of programs and interviews with reporters, I aim to contribute to an increased 

understanding of how that power is constituted and configured and how it con-

structs journalism as an institution and defines its role in society. 

The overarching inquiry is: 

How does the investigation of power in ”Uppdrag granskning” contribute to the definition of 

journalism as an institution? 

The dissertation is thus a contribution to the ongoing discussion of the media’s 

power and relation to power. 

My specific research questions are: 

 What type of power is investigated, and within what societal fields? 

 How are the investigated individuals portrayed, and how is the power 

relation between them and the journalists configured and legitimized? 
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 How could episodes of Uppdrag granskning be analyzed as legal narratives? 

What does such an analysis contribute to the understanding of journal-

istic identity and its institutional role in society? 

Theoretical framework 

Berger and Luckmann’s social theories of institutions are used to identify features 

that characterize institutions and explain how they establish and maintain posi-

tions in society (Berger and Luckmann, 1979; Alvesson and Sköldeberg, 2008). 

These theories suggest that journalism’s mission to investigate the powerful and 

influential in society, and the practices socially negotiated in connection with that 

idea, impute a certain social importance to the journalistic institution and con-

struct its power and legitimacy. 

Journalism has been researched as a political institution, as ideology, as media 

logic and as “a common good” (Allern and Blach-Ørsten, 2011; Ekekrantz and 

Olsson, 1994; Asp, 2014; Allern and Pollack, 2016). This dissertation’s particular 

contribution to this field is the analysis of journalism as an institution dealing 

with transgression, guilt and responsibility. This positioning makes journalism 

one of the institutions wielding symbolic moral constructing power, both on a 

societal and individual level. Accordingly, theories of sociology of law (Garland, 

1990; Foucault, 1995) have been included in the theoretical framework to sup-

port an analysis of how justice is defined and constructed by investigative tv-

reporting when stories are told in the form of a legal narrative.  

Since journalism to a high degree defines itself through its own stories, narrative 

theory is also a key perspective to consider. Narrative theories are employed to 

define the concept of legal narrative (Bond, 2012), to describe how narratives 

carry moral content (White, 1990; White, 1973), and to establish the theoretical 

foundations for how professional identity, power and legitimacy are constructed 

through narrative forms and role attributions (Czarniawska, 1997; Hydén, 2006). 

The analysis also calls for a set of theories of power to define the type of power 

constructed in the episodes. The overarching power perspective is Thompson’s 

definition of symbolic power as “the capacity to intervene in the course of events, 

to influence the actions of others and indeed to create events, by means of the 

production and transmission of symbolic forms” (Thompson, 1995: 17). Thomp-

son identifies this type of power as the means by which media institutions wield 

power and influence over other institutions, organizations and individuals. 
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A set of media-specific theories of power is also used as secondary perspectives 

to analyze how investigative journalism potentially exercises influence on opinion 

(Asp, 1986; Strömbäck, 2014) and how power is constructed in the relation be-

tween investigative journalists and those who are the objects of investigation 

(Goffman, 1974/1986; Goffman, 1981; Asp and Bjerling, 2014).  

Couldry’s theory of media meta-kapital considers how media exercises power by 

both defining other areas of social activity and creating categories according to 

which actors in those areas are described and judged. Media thereby influences 

how “certain types of capital are constituted as symbolic capital in the context of 

particular fields” (Couldry, 2003: 664). Media coverage also forms a meta-capital, 

a form of symbolic capital based on how an individual or an organization appears 

or is presented in the media (Couldry, 2003: 667, 668). Silverstone adds a moral 

constructing function to this type of power when describing the media as a me-

diapolis creating “a moral space, a space of hospitality, responsibility, obligation 

and judgement” (Silverstone, 2007: 44). Media is in this sense contributing to 

society’s moral discourse since it: 

Involves the provision of resources for judgement, for cognitive, aesthetic and 

moral judgement in our confrontation with the world, both that of face-to-face 

and that of mediated experience. This is the media’s primary responsibility in its 

functioning as a polis. This is an enlargement of its traditional role as a fourth 

estate (Silverstone, 2007: 44).  

Davis’ contribution to the framework is his specific theory of how elite persons 

are under a specific type of media influence since they (1) to a great extent con-

stitute the objects of media coverage, (2) are used as sources of choice, (3) are 

supervised and investigated by the media and (4) are a part of the elite networks 

to which prominent journalists and other representatives of the media also be-

long (Davis, 2007: 171). 

Materials and method 

The study is foremost an instrumental case study (Stake, 2005) in the sense that the 

program metonymically represents the journalistic institution as a whole. Bruhn 

Jensen states that the purpose of this type of case study is to “arrive at descrip-

tions and typologies which have implications for other, or larger, social systems” 

(Bruhn Jensen, 2002: 239). The investigative journalism in Uppdrag granskning is 

thus analyzed as a particular part of journalism as an institution. 

The research project also has features of an intrinsic case study, which means that 

the case is interesting by its own merit. “Intrinsic designs aim to develop what is 
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perceived to be the case’s own issues, contexts, and interpretations, its ‘thick de-

scription’” (Stake, 2005: 450). As a prominent part of the journalistic institution, 

“the case’s own issues” are also of interest since they say something about the 

power, identity and legitimacy of the whole institution, even though they are par-

ticular to this program. 

To determine in what societal areas the investigations take place and what types 

of power are under investigation, the dissertation includes a quantitative content 

analysis of 1034 episodes in 643 programs56.  

The units of analysis are episodes and interview persons. The analysis yields results as 

to diffusion of societal arenas of investigation, geographic focus of the investiga-

tions, professional identity of objects of investigation and of experts, gender bal-

ance of objects of investigation and extent of use of controversial methods. 

The episodes are either coded as original episodes (original material not con-

nected to an immediately previous episode) or follow-ups (episodes reusing pre-

viously aired material or succeeding a previous episode and following the same 

theme). 

Five episodes are selected for a performative narrative analysis. The method is 

based upon the assumption that narratives construct characteristics, power and 

authority according to the actors’ reenactments of cultural codes that construct 

meaning (Kohler Riessman, 2005). The way the narrative is structured, the inter-

action and dialogue between actors, the moral positioning of the author, the de-

scribed context and the modality of the address are considered communicative 

practices constructing character and identity of the actors and providing the 

moral content of the story (Kohler Riessman, 2005: 5). The application of the 

method also includes Propp’s roles and functions (Propp, 1928/1968) and 

Labov’s narrative elements (Labov, 1972) as parts of the analytical instrument. 

As background material, five semi-structured interviews (Kvale, 1997) with jour-

nalists working as reporters at Uppdrag granskning have been conducted. They 

were asked questions about their professional motivation, how they perceive 

their own power and how they view those they investigate. They were also asked 

to comment on the legitimacy of the investigations and the use of controversial 

methods. The purpose of the interviews is explorative (Kvale, 1997: 119), and 

the answers are therefore thematized according to ”The Framework Approach” 

(Bryman, 2008: 555), which means that the answers are structured in a matrix 

according to specific themes and presented quite plainly rather than as a part of 

                                                      
56 One program may include several episodes. 
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an elaborate analytical framework. The information derived is related to the re-

search questions and used for comments on the prevalent themes of the disser-

tation. 

Summary of results 

In Chapter Five the results of the qualitative content analysis are presented. The 

publicly financed sector is investigated to a greater extent than the privately fi-

nanced sector and civil society. The single areas most investigated were Medical 

and Social Care, Society Monitoring Power (Police, Legal System and Military) and 

Trade and Industry. Less investigated areas were Media, Culture and Gender. 

The most featured archetype of those held responsible for misconduct was the 

male politician or official in the public sector. Powerful figures in the business 

world were relatively often the object of investigation, whereas media and culture 

personalities rarely figured in the episodes analyzed. Women were investigated 

less frequently than men. Politicians representing the governing parties face in-

vestigation more often than those in opposition. Those who were objects of in-

vestigation were also coded for three types of moral transgression: incompetence, 

callousness and deviousness. Politicians and officials in public service were 

mainly charged with incompetence, whereas those in the commercial and indus-

trial world were portrayed as callous. The representatives for Civil Society had 

even scores in all three categories. 

A hidden camera was used in 7 percent of the original episodes. In follow-ups 

and in episodes where former material was used, this rose to 12 percent. Female 

and male reporters use hidden cameras equally often. 

More than 20 percent of those interviewed as commentators/experts were poli-

ticians or officials in public service. Representatives of academic research and 

education constituted 19 percent. Persons professionally engaged in the media 

made up 1 percent of those held accountable in the episodes, but they repre-

sented 10 percent of all commentators/experts. 

In more than 34 percent of the original episodes, positive effects of investigations 

were accounted for. In follow-ups and in episodes where former material was 

used, this rose to 66 percent. 

In Chapter Six, five chosen episodes are analyzed as to how the moral transgres-

sions used as points of departure for the investigations are constructed and ex-

panded upon. The concept of “objectification of standards” (Ettema och 

Glasser, 1998: 12) is used to analyze how transgressions are given a gradually 
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increased moral charge by means of a number of moral standards against which 

they are measured. Those standards could be laws, regulations, expert statements, 

codes of conduct, notions of common decency or anything else contextualizing 

and expanding upon the transgression in an unfavorable manner. Ettema and 

Glasser conclude that the journalistic construction of morality is in this way a 

contribution to the ongoing cultural process in which societal morals are formed 

and reproduced (Ettema and Glasser, 1998: 72). 

A number of narrative strategies (Labov, 1972) are also identified as devices to 

enhance audience perception of the degree of moral deviation. The narration 

suggests morally compromising motives. It introduces unfavorable comparisons 

and intensifies transgressions by repeating compromising scenes or by using the 

same facts and arguments in several different contexts. The way in which victims 

and their suffering is described adds gravity to transgressions. In the analyzed 

episodes, there are no instances where the narrative develops in the other direc-

tion, easing the guilt or attenuating the charges. 

The diversified step-by-step moral build-up identifies journalism as a moral con-

structor. The narrative not only proves those investigated to be transgressors, it 

also indicates how they transgress and how serious the transgression is. It does 

not only expose them as wrongdoers; it also states what their motives are and out 

of what character flaws those motives spring. 

The accusation and the definition of the transgression thereby constitute an es-

sential element in the legal narrative of the episodes. It is constructed as the nar-

rative nucleus around which the other narrative elements are organized and in 

connection to which the attribution of roles is made and actions and practices 

are given meaning (Kohler Riessman, 2005: 5). 

Chapter Seven outlines how repeated practices and role attributions in Uppdrag 

granskning dealing with transgression, guilt, evidence, shame and exposure form 

and define a particular segment of the journalistic institution. Socially reproduced 

practices negotiate the power and authority to investigate those in power and, 

sometimes, to do so using methods that could be perceived as devious, demean-

ing and debasing. 

These practices also negotiate the extent of journalistic authority. In the episodes 

analyzed, journalism is identifying and exposing not only legal, but also moral 

transgressions. In addition, personality flaws, wrong attitudes and offensive ut-

terances are also the objects of investigation. The journalistic institution is thus 



 275 

identified not only a censurer of deeds, but also of thoughts, opinions and char-

acter. The range of objects of investigation includes groups, organizations and 

sometimes the entire country or different facets of the social system itself. 

Chapter Eight is an analysis of how the attribution of roles and their functions 

(Propp, 1928/1968), the formation and order of narrative elements (Labov, 

1972) and the legal narrative form construct institutional identity. The analysis 

shows how the narration in the episodes suggests a number of elements of legal 

narratives: notification of crimes, investigation, presentation of evidence, inter-

rogations, victims, subpoenas, contempt of court, expert witnesses, character wit-

nesses, cross-examinations and sanctions of crime in the form of public expo-

sure. Journalists assume the roles of investigator and prosecutor. The exposure 

of the investigated party is not only an option to give his or her version of events. 

It also constitutes a public shaming constructed as a consequence of the trans-

gression. There is, however, no defense attorney operative in the episodes. The 

process and the settings are controlled by the journalists. 

By presenting the investigation in the form of a legal narrative, journalists are 

assuming the role of agents of justice, thus constructing journalism as an institu-

tion acting within the judicial-moral segment of society and negotiating the power 

and authority that position entails. 

The legal narrative makes investigative tv-journalism an arena where suspicion, 

investigation, presentation of evidence and sanction of transgression are regularly 

dealt with. The practices of investigative tv-journalism are thereby borrowing 

meaning and authority from legal practices. 

In Chapter Nine, five journalists at Uppdrag granskning are interviewed. They 

explain what motivates them, how they view their own power, how they legiti-

mize that power and what their views are of those they investigate. 

Their common motivational force is a strong sense of right and wrong. They 

perceive themselves as champions of justice who root for the underprivileged 

“little man” to whom injustice is done in an ongoing conflict with the powers in 

society responsible for that injustice. They feel that Uppdrag granskning is a work-

place where they have good opportunities to channel their sense of justice, and 

they feel that they do make a difference, even though in certain cases, it could 

take time. 

As effects of their work beneficial to society, they mention keeping people in 

power in check, exposing corrupt and wrongdoing officials and others in power 

for what they are, giving victims restitution and activating citizens for good 
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causes. Some do feel, however, that some programs evoke unwanted and rather 

uncivilized reactions towards the objects of investigation. 

As for themselves, they see their work as a means to evoke strong sentiments 

and to make people act upon misconduct and injustice. However, they have the 

desire to make this more structural than personal. There is in the answers a no-

tion of representing the good authority. The journalists emphasize that they feel 

for those they investigate and try to treat them in a fair manner. They are agents 

of justice with an ambition to be correct and humane. At the same time, they are 

under obligation to a higher cause, a societal maintaining of moral standards at 

high levels. This is construed as a task so important that controversial methods 

like false identities and hidden cameras can sometimes be justified and legitimized 

if the purpose is to expose transgressions that otherwise would remain hidden or 

impossible to connect to those responsible for them. 

When exposing wrongdoers, the journalists see themselves as executors of jus-

tice. The person exposed has done something wrong, they deserve to be held 

accountable, and there have to be consequences. The journalists view themselves 

as administrators of those consequences; it is their duty to expose the wrongdoer 

to retribution. However, there is also a matter of proportionality involved. Meth-

ods used and degree of exposure are dependent upon the degree of responsibility 

of the transgressor and of the gravity of the transgression. The grounds of judg-

ing the appropriate proportions are a matter of professional discretion and are 

established from one case to another. 

Retribution is also indexed as a source of legitimacy. The answers indicate that 

there is legitimacy in making someone pay who has made others suffer. If the 

responsibility of that person is considerable, so also is his or her obligation to 

face accountability, and the journalists feel institutionally legitimized in pursuing 

such accountability. Some also mention the public service mission to investigate 

as a legitimizing factor, as well as parliamentary support of the investigative mis-

sion of journalism. 

Chapter Ten analyzes different ways in which power configurations are con-

structed and how they play out. The analysis positions journalism as a part of 

society’s moral constructing bodies. It is included in a network of institutions 

dealing with moral transgression and its consequences. Investigative journalism 

is exercising the power to expose, evaluate and sanction transgression at high 

levels in society. This power is not limited to a mere pointing out of a transgres-

sion. It also involves evaluation of gravity and motives. When carrying out an 

investigation, journalism exercises a procedural power. The procedures and 

methods used are at the discretion of the journalists, as is the power to choose 
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whom to investigate and in what societal areas. The narratives are also examples 

of the journalistic power of representation, both of their own role and of the 

image conveyed of those investigated. In the episodes analyzed, those investi-

gated are given a specific role as transgressors in a legal narrative. This role at-

tribution entails a set of character-building features. When interviewed, the in-

vestigated party is given the opportunity to redefine that role and to present a 

competing narrative. Those efforts are, however, counteracted by the form of 

the legal narrative, and the story of the investigated party is not given value as a 

narrative on its own. It is interwoven into the overall narrative of guilt. The in-

vestigated party is given the opportunity to present his or her best arguments, 

but the power to put those arguments into a coherent narrative is in the hands 

of the journalists. 

By consenting to being a part of the investigation, those investigated symbolically 

legitimize the journalists’ right and power to investigate them. Those who refuse 

are nevertheless made a part of the narrative, and their exposure is thus forced 

upon them by the investigating power. Filming with hidden camera is a method 

testing the limits of journalistic power. Hidden cameras and false identities are 

methods that construct a far-reaching power over the integrity and sometimes 

over the privacy of objects of investigation. 

People of power are investigated in connection with their professional position. 

Gaffes in their private lives or in other contexts are seldom the object of an in-

vestigation in Uppdrag granskning. However, personal facts could be used to em-

phasize certain negative characteristics to deepen the investigated individual’s sta-

tus as reprehensible. 

Garland points out that, historically, the interaction between the legal powers and 

the transgressor has been determined by the social relationship between them 

(Garland, 1990: 271-273). The analysis shows that the social relationship between 

the journalist and the person investigated is based upon their positions in relation 

to an imagined public. The reporter acts as a representative of either an incensed 

public or particularly victimized individuals that are in one way or another bru-

talized by the investigated power. The investigated individuals or organizations 

are portrayed as having violated public trust and thus having put themselves in a 

position where they are accountable to the public. This sometimes includes an 

element of humiliation as the individuals are represented as incompetent, callous 

and/or devious. 

The basis for the evaluation of character and guilt is the transgression investi-

gated, but events and utterances that take place during the investigation and dur-

ing interviews are also evaluated. Actions and statements that are a part of the 
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media production also become a part of the indictment and of the basis for judge-

ment. 

The type of justice executed is generally retributive. The transgressor is con-

structed as accountable in the sense that he or she must pay for the transgression 

by appearing on television under shameful conditions to answer for what has or 

has not been done. The appearance is constructed as a consequence of the trans-

gression that has to be accepted. The summoning to being interviewed is evoca-

tive of a subpoena, and refusal is contextually perceived as a form of contempt 

of justice and a lack of recognition of an important democratic function. 

Victims of power abuse are often beneficiaries of the journalistic power exercised 

in the episodes. Sometimes they benefit directly through changed decisions or 

positive actions in their behalf. Another benefit mentioned is restitution. Those 

who are victimized express the satisfaction of being seen and heard and being 

given the opportunity to tell their side of the story. The practices of investigative 

journalism also create a notion that even those who are disenfranchised have a 

champion ready to fight for their cause against those oppressing them, no matter 

how powerful their oppressors may be. 

In addition to the consent of those investigated, episodes refer to results of the 

investigations as an implicit source of legitimacy. More than half of the follow-

up episodes include references to positive results of former investigations. A cer-

tain legitimacy is also symbolically imputed by the narrative suggestions of legal 

practices. Other sources of legitimacy are references to written codes of ethics, 

interviewing persons of prominence giving the investigation an air of importance 

and efficiency, references to journalism awards won and the identification of cer-

tain programs as especially important. 

Concluding discussion 

In the beginning of the dissertation, I stated my main line of inquiry as: 

How does the investigation of power in “Uppdrag granskning” contribute to the definition of 

journalism as an institution? 

The central contribution to the scientific field of journalism is a complementary 

and comprehensive understanding and description of journalism as an institu-

tional way of dealing with certain types of transgression in society. The purpose 

of the analysis has been to define how the execution of the mission to investigate 
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power as a socially meaningful practice constructs specific features of the jour-

nalistic institution. In my concluding discussion in Chapter Eleven, I give an ac-

count of some of those features.  

Firstly, the position of the program in the Swedish media landscape and the long 

period of time over which it has been running contribute to establish Uppdrag 

granskning as an indicator and interpreter of what is wrong in society. The pro-

gram emphasizes certain problem areas and identifies certain types of officials 

and people of influence as responsible. A kind of topography of problems is thus 

established. The confrontation of responsible officials and the engagement of 

experts construct journalism as not only an identifier of problems, but also as an 

institution that suggests solutions and courses of action to other institutions and 

urges them to take action. The follow-up feature of the program also creates an 

impression of surveillance over the executions and realizations of the suggested 

measures. 

Uppdrag granskning is thus constructing the journalistic institution as a wholesale 

problem handler, from revelation and identification of problems and those re-

sponsible, to suggestions of reparative measures and a nudging of institutional 

forces in society responsible for reparation and change. 

Secondly, journalism is constructed as a guardian and interpreter of societal mo-

rality. Moral transgression is not only discerned and exposed; it is also a subject 

of a symbolic negotiation as to gravity and magnitude. Journalism thus functions 

as an institution that both polices and defines morality. 

Thirdly, journalism is constructed as a both a supervising body and a complement 

to the regular legal system. Journalists act as a supervising body controlling the 

workings and practices of the legal system, pointing out shortcomings and mis-

conduct and calling those responsible to account. Programs of investigative tv-

journalism constitute a node in a societal network of moral enforcement. Inves-

tigations reveal cases of law-breaking that are subsequently turned over to the 

legal system. Investigative journalism can act in areas of moral misconduct and 

transgression that are not covered by the law and thus are beyond the reach of 

the legal system regardless of how outrageous they are. Moral transgressors op-

erating out of reach of the legal system can be investigated and publicly exposed 

by a journalistic institution not limited by the same regulations. 

Journalism also complements the legal system symbolically by modifying the so-

cio-cultural notion that the rich and powerful have the means to evade justice. In 

investigative tv-programs, they are the main subjects of investigation, and they 

are the ones exposed. 
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The episodes and interviews point to cases where journalism is doing the job of 

the legal authorities. Journalists are dealing with transgressions that the legal sys-

tem should handle, but does not have the resources to investigate. They also 

disclose criminals and instances of law-breaking that the legal system should have 

taken care of. Reporters sometimes reopen investigations closed by police and 

produce results where the police have failed.  

Journalism also repairs or patches flaws in the legal system. Allern states that an 

investigative journalist looking into a case can help a wrongfully convicted person 

to get his case reexamined (Allern, 2015: 140). Journalism is thus acting as a form 

of appeal court, making it possible for someone who has used up the resources 

of the legal system to be restituted. Episodes also negotiate the validity and value 

of existing laws and moral standards. The moral objectification by means of 

which journalism imputes moral value into the transgressions makes the investi-

gations a perpetual site of negotiation of moral standards and their relation to 

existing laws and regulations. In the episodes, those standards are either chal-

lenged or confirmed as to their validity and value in comparison with other sys-

tems of value. As an institution, journalism is thus constructed simultaneously as 

an agent of supervision of, a partner to, a complement to and a critic of the 

formal legal system. 

Fourthly, the legal narrative makes the journalistic institution a moral agent driv-

ing a process of justice that, from a legal point of view, could be seen as monop-

olistic, or loop-sided. Reporters and program hosts create the framework for par-

ticipating. They tell the story; they make the conclusions and deliver moral judge-

ments. No other institution supervises the production to monitor and approve 

of the process and its outcome. Uppdrag granskning does not have to gain permis-

sion from any other institution to act as agents of justice. Those investigated are 

given the possibility to defend themselves, but their testimony is inserted into a 

narrative of guilt and conviction, and the meaning produced in that context is 

aligned with that narrative. There is no contest of contradicting stories.  There is 

no defense attorney or similar role supporting the investigated parties. The moral 

direction of the narrative is one of guilt, and the suggested conclusions point in 

that direction. When the program ends and the issue becomes a part of a larger 

media discussion, new opportunities are opened for those investigated to publi-

cize and edit their story and their defense more according to their preferences. 

Fifthly, presenting episodes of investigative journalism in a legal narrative also 

makes journalism an institution catering to the need of citizens to engage emo-

tionally in judicial processes. This makes more sense when the public exposure 

of transgressors is seen in a wider historical and sociological perspective. The 
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mediated image of the transgressor replaced the public exposure of trial and pun-

ishment when the legal system moved its penal administration out of sight for 

citizens (Carney, 2010: 24). From having been a common public experience, 

sanctions became a clinical and instrumental process administered in seclusion. 

Garland claims that the shift had a negative effect upon the cultural and social 

construction of meaning.   

What was once represented as an open, ritualized dialogue between the offender 

and the community is now a much more oblique communication carried out in 

institutions which give little expression to the public voice (Garland, 1990: 186, 

187). 

He points out that this has created a certain frustration and that the modern penal 

system has failed to “convey the social condemnation that crimes should properly 

receive” (Garland, 1990: 185). This shift has circumvented the social, ritual and 

emotional processing of crime, guilt, sanctions, revenge and justice accessible to 

citizens in early modern Europe.  

The public treatment of transgressing officials and persons of influence in inves-

tigative tv-journalism enables a social participation and an emotional engagement 

in the trial and sanctioning in a way modern justice does not allow. The viewer is 

given an opportunity to be touched emotionally by the course of justice played 

out in the episode. In front of the television set, the viewer may be engaged to 

the point of either feeling that something has to be done, or acquiescing when 

the transgressor is unmasked or humiliated. When shaming people publicly, Upp-

drag granskning administers a long tradition of mediated practices that serve as 

substitutes for the abandoned public trials and sanctions. It thereby caters for 

needs that the legal system no longer satisfies (Carney, 2010: 20). 

The processes of justice in the episodes also follow a simple binary logic. As a 

contrast to the often bureaucratic and specialized language of the courts, argu-

ments are made in a simple and matter-of-fact way. The legal narratives dealing 

with transgression and guilt are comprehensible and allow for an uncomplicated 

emotional reaction. They thereby constitute occasions to form and affirm the 

individual and collective sense of justice. The footage allows for strong reactions 

of indignation and revenge, but could also operate as a sort of symbolic solace 

and reassurance of the functionality of society and a notion that justice prevails. 

Garlands comments that: 

People look to such procedures not just as instrumental mechanisms which will 

process the single offender in question but as symbolic reassertions of order and 

authority which help deal with the feelings of helplessness, disorder, and insecurity 

which crime introduces in their lives. It is a social occasion which simultaneously 

structures individual sentiment and gives cathartic release. The penal process, in 
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other words, must be seen as a means of evoking, expressing and modifying pas-

sions, as well as an instrumental procedure for administering offenders (Garland, 

1990: 68). 

Episodes of investigative tv-journalism presented in a narrative form constitute 

a way for society to deal with feelings of distrust, insecurity and uncertainty gen-

erated by incompetent, callous or devious officials or other representatives of 

power. Seeing their misdeeds disclosed and them exposed is a potential cathartic 

release of our sense of justice, both at an individual and at a societal level. The 

tv-medium is particularly suited for such a release since one of its main modes of 

communication is satisfaction of emotional needs (Fiske and Hartley, 2003: 53). 

Watching a morally transgressing official confronted and being shamed is also a 

symbolic revenge for those who feel they have been unjustly treated by some sort 

of societal power. The reporter thus acts as a substituting avenger upon a repre-

sentation of or metonym for his or her tormentor. 

Sixthly, the legal narrative form of investigative journalism contributes to defin-

ing journalism as an institution of high morality using immoral methods to ex-

pose immorality. In the examined episodes, journalists are constructed as con-

trasts to the incompetent, callous and devious officials and other representatives 

of power they deal with. They care for the victims, and they are efficient to the 

point of sometimes doing the job of police and other authorities. At the same 

time, they use devious methods such as hidden cameras and false identities to 

accomplish their mission. The meaning constructed is that the work of the jour-

nalist is so important that lies are justified to expose lies, deviousness to reveal 

deviousness and immorality to uncover immorality. Controversial methods thus 

become not only a means to an end, but also an element of the construction of 

professional identity (Lee, 2004: 116). 
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Bilaga 1 

KODSCHEMA (Analysenhet – Inslag) 

ID-nummer (program) 

1 –  

ID-nummer (inslag) 

1 –  

År 

1-14 

Månad 

1-12 

Dag 

1-31  

Inslagstyp 

1. Originalreportage 

2. Uppföljning/fortsättning 

Inslagslängd (minuter) 

1 – 60 

Sektor som granskas 

1. Offentligt finansierad 

2. Privat eller marknadsfinansierad 

3. Fler än en 

4. Ideellt finansierad 

Huvudsakligt granskningsområde 

1. Politik och Civilsamhälle 

2. Arbetsmarknad 

3. Ekonomi och finans 

4. Handel och industri 

5. Vård och omsorg 

6. Energi och miljö 

7. Utbildning och forskning 

8. Ordningsmakt 

9. Kultur och religion 

10. Integration 



 291 

11. Genus 

12. Media  

13. Övrigt 

Internationellt relaterad granskning 

1. Uteslutande svenskt fokus 

2. Svenskt fokus – internationella kopplingar 

3. Uteslutande internationellt fokus 

4. Internationellt fokus – svenska kopplingar 

Dold inspelningsutrustning 

1. Nej 

2. Ja 

Falsk identitet 

1. Nej 

2. Ja 

Kamera som rullar efter intervjuns slut 

1. Nej 

2. Ja 

Överraskningsintervju inför rullande kamera (Doorstep/Columbo) 

1. Nej 

2. Ja 

Reporter åker bil 

1. Nej 

2. Ja 

Åtgärder redovisade som en effekt av granskningen 

1. Inga åtgärder 

2. Åtgärder eller löften om åtgärder 

Reportrar 

1. Kvinna/kvinnor 

2. Man/män 

3. Både och 

Någon tilltänkt intervjuperson vägrar intervju 

1. Ja 

2. Nej 

Normbrott - Myndighet 



 292 

1. Inkompetens 

2. Okänslighet 

3. Bedräglighet 

Normbrott - Näringsliv 

1. Inkompetens 

2. Okänslighet 

3. Bedräglighet 

Normbrott – Civilsamhälle 

1. Inkompetens 

2. Okänslighet 

3. Bedräglighet 
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KODSCHEMA (Analysenhet – Intervjuperson) 

 

ID-nummer (inslag) 

1 –  

ID-nummer (program) 

1 –  

År 

1-14 

Månad 

1-12 

Dag 

1-31 

ID-nummer (person) 

1 –  

Typ av intervjuperson 

1. Expert/kommentator 

2. Person ställd till svars 

Kön 

1. Kvinna 

2. Man 

Representant för: 

1. Offentlig sektor 

2. Näringsliv 

3. Civila samhället 

4. Obestämbart 

Politisk tillhörighet (bara politiker) 

1. S 

2. M 

3. Fp 

4. C 

5. Kd 
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6. V 

7. Mp 

8. Sd 

9. Annat 

10. Framgår ej 

Politisk position (bara politiker) 

1. Minister eller partiledare 

2. Riksdagspolitiker 

3. Lokalpolitiker 

4. Annat/Framgår ej 

Verksamhetsområde  

1. Politik och offentlig förvaltning 

2. Ekonomi och näringsliv 

3. Ordningsmakt och rättsväsende 

4. Vård och omsorg 

5. Intresseorganisationer 

6. Religion, kultur och sport 

7. Utbildning och forskning 

8. Medier 

9. Annat/framgår inte 

Ansvarsnivå – Geografisk (bara ställda till svars) 

1. Internationell/Riks 

2. Regional/Lokal (Län, stad, kommun) 

3. Framgår ej 

Attityd till medverkan (bara ställda till svars) 

1. Inga synbara invändningar 

2. Ställer villkor, förhalar och/eller överraskas 

3. Vägrar 

4. Dold kamera 

5. Annat 
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Bilaga 3 

Intervjuschema 
 

 Bakgrund och motiv 
o Hur och varför blev du granskande journalist? 

 Vad har du haft för inspirationskällor? 

 Vad vill du åstadkomma med din journalistik?  
o Vilken eller vilka granskningar är du mest nöjd med? Var-

för? 
o När känner du störst tillfredsställelse? 

 Frustration? 
o Framgångsfaktorer? 

 Samhällsnyttan 
o Hur skulle du beskriva de olika sätt på vilka den grans-

kande journalistikens gör någon slags samhällsnytta? 
o Om du ser på dina egna reportage – vad skulle du fram-

hålla för konkreta nyttiga eller positiva resultat? 

 De till svars ställda 
o Hur skulle du beskriva den person som skulle kunna bli 

föremål för en granskning i UG? 

 Makthavare – på vilken nivå? 
o Kan du beskriva anledningarna till att ni ställer folk till 

svars? 
o Hur viktigt är det att de personer som är ansvariga för 

missförhållanden identifieras och syns? 
o Den ansvarsutkrävande intervjun 

 Vad vill du åstadkomma? 
o Känner du någon gång sympati för dem du granskar? 

 Vad utlöser den? 

 Har du någon gång hållit tillbaks av sympati för 
den granskade? 

 Du upplever gradskillnader i skuld hos dem du 
intervjuar – hur hanterar du det? 

o Har du någon gång känt att den till svars ställde kommit 
för lindrigt undan? 
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o Vissa har avgått eller blivit avsatta. Hur tänker och kän-
ner man som journalist i samband med något sådant? 

 Motmakt 
o Vad möter du för typ av motstånd? 

 Hur tar det sig till uttryck? 

 I hur stor utsträckning upplever ni att PR-företag 
och mediekonsulter utgör era samtalspartners? 

 Hur agerar de gentemot er? 

 Har du mottagit hot? 

 Vari har de bestått? 

 Är du någon gång rädd eller känner obehag? 

 Den egna makten 
o Ser du dig själv som makthavare? 
o Om du skulle beskriva den makt du upplever att du har? 

 Vad har du makt över? 
o I vilka situationer upplever du en känsla av makt? 
o Dold kamera och falsk identitet 

 Hur motiverar du användandet? 
o Hur legitimerar du den makten? Vad är det som gör att 

du tycker att du har rätt att utöva den här makten? 
o I hur hög grad påverkas era privatmoraliska övervägan-

den av era reportage.  
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Bilaga 4 

Indikatorer för typer av moraliska normbrott 
 

 

  

Normbrott Definition  Indikatorer 
 De drabbade Maktens agerande Underlåtenhet  

Bedräglighet Hyckleri. 

Lögner. Mör-

kande. Undvi-

kande. Sling-

rande. Skyllande 

på andra. 

Lurade 

Utnyttjade ovetandes 

Försäkrade om åtgär-

der – inget händer 

 

Hycklande 

Tystar ner 

Skor sig 

Svågerpolitik 

Manipulation 

Förfalskning 

Korruption 

Förskönande 

Säger olika saker i olika sammanhang 

Säger en sak – gör en annan 

Vilseleder med falska uppgifter 

Slingrande 

Undvikande 

Skyller ifrån sig 

Förnekar 

Manipulerar 

Döljer 

Agerar först då de uppmärksammas 

Gör sig oanträffbara 

Lämnar inte ut uppgifter 

Lovar – håller inte 

Förhalar 

Inkompetens Misstag och 

bristande kom-

petens. Under-

måliga rutiner, 

tillvägagångssätt 

och oskickligt 

handhavande av 

ansvarsuppgif-

ter. 

Felinformerade 

Felbehandlade 

 

 

 

Okunnighet 

Oskicklighet 

Bristande utbildning/kunskap 

Klarar inte att utföra sina uppgifter 

Bristfälliga rutiner 

Bristande teknik 

Fel kompetens 

Bristande resurser 

Agerar utifrån bristfällig information 

Förda bakom ljuset 

Utnyttjade 

Otillräcklig tid för uppgifter 

Långsamhet 

Utbildar inte 

Ger undermåliga resurser 

Ger undermålig eller 

ingen information  

Någon annan gör deras 

uppgift 

 

Okänslighet Empatibrist. 

Ovilja eller brist 

på intresse att 

hjälpa. Byråkrati 

eller profit ges 

företräde fram-

för mänskliga 

hänsyn. Behö-

vande och svaga 

behandlas kallt 

och föga tillmö-

tesgående. 

Förbisedda 

Vägrade ersätt-

ning/hjälp 

Hjärtlöst eller oförstå-

ende bemötta 

Kämpar utan att få ge-

hör 

Bara de stridbara får 

rätt 

Medvetet utnyttjade 

Okänsligt 

Bryskt 

Hånfullt 

Avsvär sig ansvar 

Skyller på den drabbade 

Förökar lidande 

Byråkrati går före mänskliga hänsyn 

Profit går före mänskliga hänsyn 

Tar den starkes parti 

Policy/Regler skadar 

Agerar först då missförhållandet fått 

uppmärksamhet 

Utredningar läggs ner 

 

Bryr sig inte 

Ärenden lämnas utan åt-

gärd 

Informerar sig inte om 

det de borde 

Underlåter att ta kontakt 

Negligerar plikter 

Gömmer sig bakom by-

råkrati 

Skyddar inte utsatta 

Struntar i missförhållan-

den 

Gömmer sig bakom by-

råkrati 
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