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1. Inledning 

    Tidningar har länge fungerat som ventiler för politiska partier och religiösa och sociala 

rörelser. Antingen ägde de dem eller så hade de nära band till dem. Den undersökande 

journalistiken fanns dock även på 30-talet då detta var vanligt, men den var mycket korrektare 

och inte lika djup som idag, en retorik som var väldigt förståelig om man tänker på 

sammanhanget de arbetade utifrån.1 De flesta av artiklarna publicerades i ett relativt nytt 

medium, i kontroversiella massproducerade tidningar, så som McCall, The Cosmopolitan, The 

Arena och The Outlook, tidningar med en karaktär som krävde att deras artiklar var välskrivna, 

korrekta och personliga. Detta ledde till att de undersökande journalisterna knappast skrev om 

de egentliga och djupare orsakerna till de fakta och situationer de beskrev. Samtidigt ansåg 

makthavarna att deras roll som journalister inte var av tillräcklig betydelse. Enligt dem skrev 

de berättelser och eftersom de varken var politiker eller präster eller något liknande, så ansåg 

man att journalisternas åsikter inte förtjänade någon betydelse i en offentlig debatt. Att lagen 

var och fortfarande är väldigt hård när det gäller ärekränkning bidrog till att de höll sig till 

sina fakta och inget mer. Men att de höll sig till fakta och var korrekta minskade ju inte det 

faktum att folk blev upprörda och eftersom deras berättelser lästes vida omkring ledde de 

fram till märkbar upprördhet inom både politiken och industrin. Det var också president 

Theodore Roosevelt som introducerade termen muckraker2 om de undersökande 

journalisterna som grävde upp skit, en term journalisterna gillade och istället för att känna sig 

förolämpade kände de sig ärade. Muckraker betyder skandalskribent på svenska och skandaler 

var kort sagt vad de grävde upp. Och antagligen var det inte så roligt för politikerna när 

journalisterna Bob Woodward och Carl Bernstein avslöjade Watergateaffären 1972-1974. En 

politisk skandal och det största scoopet i amerikansk historia som inspirerade flera svenska 

journalister och som bidrog till grundandet av föreningen Grävande Journalister, en 

dotterförening till Amerikas IRE.3 I Sverige hade det länge varit bestämt att de politiska 

partierna skulle ta itu med samhällsproblemen och den kris svensk journalistik infann sig i på 

80-talet berodde på de förändringar som var i rullning. Det gamla systemet uppluckrades, nya 

kontroversiella medieformer etablerades sig, den politiska kontrollen försvagades. Samtidigt 

                                                
1 Dick van Eijk, Bo G Andersson, Sarah Cohen och Torbjörn von Krogh, Investigative Journalism in the USA 
and Sweden: Lessons to the low countries, Amsterdam, Nederländerna: Vereniging van Onderzoeksjournalisten, 
2003: s.23
2 Muckraker betyder skandalskribent på svenska och refererar till de journalister som gräver upp skandaler, de 
kallas även just för grävande journalister.
3 Investigative Journalism in the USA and Sweden: Lessons to the low countries, s. 23
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uppdagades Watergateaffären i USA och Wallraff i Tyskland, vilket resulterade i att villkoren 

ändrades och journalisterna började kräva mer; de ville bekräfta och kolla upp mer fakta, läsa 

fler dokument, överväga fler kontakter och intervjua mycket fler människor. De ville helt 

enkelt få tillåtelse att arbeta hårdare.

Jag har alltid varit fascinerad av grävande journalister, de så kallade muckrakers och deras 

scoop som skapar debatt och uppståndelse i samhället när de uppdagar politiska skandaler och 

genom sitt engagemang i samhällsfrågor och orättvisor lyckas fria oskyldiga människor. Jag 

skulle ha kunnat skriva om de journalister som arbetar som frilansare i andra länder och som 

riskerar sina liv för sanningen och deras strävan för rättvisa. Men jag har valt att lägga 

fokuseringen på skillnader mellan svensk och amerikansk undersökande journalistik eftersom 

jag är intresserad av hur skillnaderna ser ut och hur amerikansk undersökande journalistik ser 

ut. Huvudfokus ligger på jämförelse mellan Uppdrag Granskning4 och det amerikanska 

programmet 60 Minutes5. Men för att få en så bra bild som möjligt av skillnaderna och 

likheterna länderna emellan kommer jag även att ingripa programmet To Catch a Predator på 

grund av att det är ett lysande exempel på just ’gotcha’-journalistik6 som jag kommer att 

skriva om och som är en vanlig term inom den amerikanska undersökande journalistiken. Jag 

kommer dessutom att komplettera med en analys av det amerikanska fenomenet Michael 

Moore, eftersom han är en av dem som står för det nya nyhetsmediet och ofta ses som en 

amerikansk motsvarighet till Janne Josefsson, frontfigur i Uppdrag Granskning. Orsaken till 

att jag valt just dessa tv-program och inte tidningar är för det de ger en bra och bred bild av 

undersökande journalistik. I min analys kommer jag även att gå in på termer som; wallraffare7

och muckraking. Det jag vill uppnå med den här uppsatsen är att få en bättre och tydligare 

bild av den grävande genren och komma fram till om kränkande metoder krävs för att kunna 

belägga missförhållanden i samhället. Samt om det är ”okej” att skapa debatt med vilka medel 

som helst och för att kunna göra detta använder jag mig huvudsakligen av retoriken och 

hermeneutiken, detta för att kunna tolka och analysera texter och filmer och komma fram till 

olika argument som jag ställer mot varandra. De filmer och tv-program jag valt att ingripa i 

analysen kommer jag att ställa mot litteraturen och bryta ner i småbitar för närmare analys, 

                                                
4 Uppdrag Granskning (2001-)
5 60 Minutes (1968-)
6 Gotcha-journalistik, härstammar från wallraffaren och ett ex. på just denna genre är när journalister ligger och 
lurar och spionerar på folk och sedan hoppar fram med dold kamera och frågar varför de gör som de gör. Det 
handlar om att fånga människor på bild. 
7 Wallraffare är de journalister som går under-cover för att komma bakom kulisserna och på sätt kunna 
dokumentera missförhållanden. 
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likaså med de litterära källorna. 

1.1 Syfte och frågeställning

    Denna studie ska undersöka skillnaden mellan svensk och amerikansk undersökande 

journalistik genom huvudsaklig analys av Uppdrag Granskning, 60 Minutes och Michael 

Moore, samt författarna Dick van Eijk och James L Aucoin. Huvudfrågan är:

 Hur ser skillnaden ut mellan Sveriges och Amerikas undersökande journalistik?

Utifrån jämförelsen kommer jag även att gå in på frågor rörande integritet och etik och de 

journalistiska metoder som används i både USA och Sverige, därav underfrågorna:

 Krävs tveksamma metoder för att kunna belägga missförhållanden?
 Är det okej att använda vilka medel som helst för att skapa debatt? 

1.2 Avgränsningar, metod och material

    Anledningen till att jag valt att avgränsa mig till Uppdrag Granskning och 60 Minutes är 

för att Uppdrag Granskning är ett välkänt program och 60 Minutes är ett någorlunda välkänt 

program i Sverige. Och eftersom det nästintill är omöjligt att inte komma in på termerna; 

muckraker, wallraffare och ’gotcha’-journalistik när man analyserar skillnader mellan svensk 

och amerikansk undersökande journalistik, kommer jag även utifrån olika exempel förklara 

vad termerna står för och diskutera innebörden av dem. Just detta är orsaken till att jag också 

valt att föra in diskussionen på To Catch a Predator eftersom programmet är ett lysande 

exempel på ‘gotcha’-journalistik och dessutom visar på skillnader mellan Sverige och USA. 

Programmet har dessutom sänts i Sverige under namnet; Jakten på nätpedofilerna. 

Anledningen till att jag också valt att vinkla in mig på Michael Moore är för att han är så stor i 

USA och kan ses som en grävande journalist genom sina filmer Fahrenheit 9/118 och Sicko9, 

han står dessutom bland flera för det nya nyhetsmediet, dessutom har han likheter med 

Sveriges Janne Josefsson som också liknats vid just Moore. Det tillvägagångssätt jag valt att 

använda mig av är främst analysering och tolkning. När det gäller Uppdrag Gransknings

program, har jag valt att inte bara titta på programmen utan även läsa om dem, detta för att 

skapa mig en bättre bild kring debatten runt dem, dessutom kommer jag att ställa dem emot 

varandra och jämföra uppbyggnad och metoder. Samma metod har jag använt mig av vid 

                                                
8 Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004)
9 Sicko (Michael Moore, 2007)
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analyseringen av Michael Moores filmer. Jag har dessutom haft möjlighet till en intervju med 

Uppdrag Gransknings projektledare, Nils Hanson. Jag har även noggrant analyserat 

dokumentären Manufacturing Dissent10 för att komma bakom Michael Moores filmer och för 

att få en bättre bild av de strategier och den taktik han använder sig av. Samt använt mig av 

bland annat Wikipedia i min undersökning av 60 Minutes.  

Frågeställningarna kommer att besvaras genom tolkning och noggrann analys av framförallt 

Dick van Eijk11 som ger ett brett perspektiv på svensk och amerikansk journalistik och James 

L Aucoin12 som skriver om olika journalistiska former i den undersökande genren. Samt 

genom Wikipedia13 där jag kommer att söka information om bland annat 60 Minutes för att få 

en bra bild av programmets upplägg och amerikansk undersökande journalistik. De olika 

litterära källorna kommer att ställas emot varandra, argument mot argument för att bredda 

tolkningen och förståelsen. 

De avsnitt jag valt att analysera från Uppdrag Granskning är följande: Rasismen i valstugorna

som skapade rabalder inför valet 2002, ICA och deras köttfärshantering, Not my Business där 

de dåliga arbetsförhållandena på bland annat McDonalds kom fram, samt det 

uppmärksammande incestfallet Ulf som ledde till att Ulf tillslut fick sin resning i rätten 

godkänd och senare friades på alla grunder. De avsnitt som valts är valda på grund av att de 

visar på olika arbetsmetoder och för att de uppmärksammats i media. För att ge en så bra bild 

av de olika reportagen har jag valt att ha med beskrivande stycken, framförallt när det gäller 

Fallet Ulf, eftersom man inte får tillräcklig förståelse för det journalistiska arbetet om man 

inte tar med de punkter som polis och åklagare totalt bortsett från, punkter som var avgörande 

för Ulf. När det kommer till Michael Moore kommer jag att framförallt analysera; Sicko och 

Roger And Me.14 Detta för att inte bli för fokuserad på Michael Moore och för att just dessa 

filmer spänner över en lång period och ger en bra bild av Moores metoder. Jag kommer dock

att nämna Fahrenheit 9/11 och Bowling for Columbine15, samt Manufacturing Dissent för att 

öka förståelsen och möjlighet till tolkning av frågeställningen kring hur ändamålen helgar 

medlen med riktning på politiska och samhällscentrerade debatter. Alla andra källor kommer 

att användas för jämförelse och förtydligande, (vilket också de beskrivande styckena jag har 

                                                
10 Manufacturing Dissent (Debbie Melnyk och Dick Caine, 2007)
11 Dick van Eijk, Investigative Journalism in the USA and Sweden: Lessons to the low countries.
12 James L Aucoin, Evolution of American Investigating Journalism, Columbia/USA: University of Missouri 
Press, 2005
13 http://en.wikipedia.org
14 Roger and Me (Michael Moore, 1989)
15 Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002)
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med, är till för), samt som grunder till påståenden. 

  

  2. Muckrakers – strävandet efter sanningen

    Samhällsengagerade filmmakare har funnits sedan filmens födelse. Termen ”documentary” 

myntades redan 1926 men handlade då mest om expeditioner till främmande länder och 

rekonstruktioner av händelseförloppet i verkliga strider.16 Dagens samhällsengagerande 

filmmakare använder istället mediet för att skapa debatt och uppmärksamhet i samhället. I den 

här uppsatsen kommer jag att rikta in mig på de samhällsengagerade journalister, muckrakers

som president Roosevelt kallade dem och som avslöjade Watergateaffären på 1970-talet vilket 

ledde till en hel generation undersökande journalister och även grundandet av Sveriges 

journalistförbund, Grävande Journalister.  

Journalister kan betraktas som elaka parasiter på samhällskroppen, som drevhundar eller som 

hänsynslösa karriärister som kräver mycket utrymme. Men journalister kan också ses som 

hjältar, sanningens riddare och som vår tids korsfarare gentemot maktsystemens monster. 

Och man kan ju fråga sig vad som utgör en grävande journalist, en muckraker. Författaren 

Dick van Eijk nämner i sin bok den nederländska författaren och poeten Pieter ´t Hoen som 

levde under andra delen av 1800-talet och som publicerade en tidning varje vecka 

innehållande politiska artiklar. Pieter var en person som avslöjade häpnadsväckande fakta och 

skandaler i en tid då Nederländerna var i en djup intern konflikt, men kan han klassas som 

journalist? Kan vår svenska motsvarighet till Pieter, Vilhem Moberg, som var en stridbar 

debattör och vars åsikter gentemot makthavarnas missgrepp som märks av i både 

debattskrifter, pjäser och romaner klassas som journalist?17 Kan man bara för att man sysslar 

med politisk aktivism och uttrycker sina åsikter betraktas som journalist? Just politisk 

aktivism kan ju ses i både litteratur, konst, utforsknings- och äventyrsresande, i 

fackföreningsrapporter, i kriminalartiklar och den allmänna forskningen.18 Att vara journalist 

och dessutom en grävande sådan handlar om så mycket mer, det är en person vars syften är 

moraliska men som väljer att avslöja fakta. Det är en person som gräver där andra inte letar 

och som strävar mot att återge den sanna bilden av verkligheten. Det handlar om att blottlägga 

missförhållanden i samhället, det handlar om att stöta sin egna hypotes med verkligheten fram 

                                                
16 Wikipedia
17 Investigative Journalism in the USA and Sweden s.7
18 Ibm
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till det läge då man blivit övertygad om att hypotesen stämmer. Kanske kan man kalla dem för 

sanningens ”riddare”, men det finns svartklädda och vitklädda, det finns de journalister som 

kallar sig grävande, men som enligt de förbund och riktlinjer som finns inte kan klassas som 

det. Att vara ”riddare” för sanningen handlar om att strida för sanningen, avslöja hemligheter 

och missförhållanden som ligger dolda och få har vetskap om och verka för ett bättre och 

öppnare samhälle utan att låta sina egna politiska åsikter komma emellan och samtidigt sträva 

efter objektivitet även om just det ordet inte ens finns på kartan för en grävande journalist. För 

det är ju så att man hamnar alltid på den sida där ens egna sympatier ligger hur man än vänder 

på det. Längre fram kommer jag att skriva om olika termer inom genren och om 

de ”grävande” journalister vars syften inte är moraliska och som strider mot de ”vitklädda 

riddarnas” journalistiska riktlinjer.

Ett fall där amerikansk journalistik kritiserats och där politiken hindrat människor i USA från 

att få reda på sanningen, är Irakkriget. Det faktum att nyhetsmedier ägda av kommunstyrelser 

och bolag allierade med George W Bush stod och fortfarande står på hans sida märktes 

speciellt inför och under Irakkriget. Under förberedelserna inför kriget hjälpte de allierade 

nyhetsmedierna Bush att driva fram kriget genom att upprepade gånger visa känsloladdade 

fotografier från 9/11 och genom ideologiska undermineringar visa att det enda sättet att 

avväpna Irak, var att på fredlig linje genomföra en demolering av landet.19 När kriget sedan 

inletts visades heller aldrig några bilder på döende amerikanska soldater eller soldater i kistor 

i amerikansk konventionell media. Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR) granskade 

nyhetsmedierna under kriget och fann att det bara var nätverken i Mellanöstern som visade 

bilder på irakiska civilinvånare som låg döda efter det att bomber släppts ner på deras hus. 

Deras studie visade att USA bara visade en död irakier två gånger och det var inte förrän 

Michael Moores film Fahrenheit 9/11 som amerikanarna såg den mer verklighetstrogna

bilden av resultatet av Irakkriget.20  Man kan ju fråga sig om de grävande journalisterna 

kommit så mycket längre än där de var då Roosevelt var president, för just det faktum att 

politiken styr vad som visas kan ses som en bromskloss i dagens samhälle. Tur är kanske att 

det bara är nyhetsmediets huvudutbud som visar den bild makthavarna vill och att det finns 

medier och grävande journalister som inte styrs av andras politiska åsikter som till exempel 

Michael Moore. 

                                                
19 Ben Dickenson, Hollywood’s New Radicalism: War, Globalisation and the Movies from Reagan to George W. 
Bush, London, Tauris & Company, Limited, 2006: s.174-6
20 Ibm 
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3. Svensk och Amerikansk undersökande journalistkultur

    Trots politikernas influens på nyhetsmedierna i USA så är deras grävande journalistik en 

stor inspirationskälla, framförallt för Sverige. Och dessutom är de grävande journalisterna och 

Watergateaffären talande exempel på att politik inte står i vägen för alla muckrakers.

Att dagens grävande journalistik är drabbad dels av de nedskärningar många medieföretag 

genomfört och dels den mediala utvecklingen som pågår är oroväckande. Framförallt 

Internetutvecklingen där man i allt högre grad prioriterar snabba nyheter går på tvären med 

den grävande journalistiken.21 Nils Hanson, projektledare för Uppdrag Granskning menar 

dock att den grävande journalistiken både är välmående och livskraftig då också den nya 

tekniken medför nya möjligheter för dem. Han berättar att Uppdrag Granskning helgen innan 

Valborg hade medarbetare som var till Berkeley University i Kalifornien där de var inbjudna 

tillsammans med ledande nyhetsorganisationer och företag i USA, så som; Washington Post, 

New York Times, CBS och ABC. Orsaken till att de var där var att Uppdrag Gransknings

många reportage gjort tydliga intryck på USA. Enligt Nils Hanson är man väldigt bekymrad 

över utvecklingen och då framförallt på dagstidningarna som står inför fruktansvärt 

bekymmersfulla utvecklingar där man lägger allt mindre resurser på undersökande 

journalistik.22

Man kan ju fråga sig var utvecklingen är på väg, för grävande journalister behövs i allra 

högsta grad. Risken är ju annars att makthavare gör sådant som inte tål offentlighetens ljus, 

eller att det som politiker och andra makthavare vill dölja förblir dolt för allmänheten, för att 

ingen bryr sig att undersöka hur det ligger till. För det verkar ju som om makthavare gillar att 

vara i strålkastarljuset för inte har de slutat göra bort sig. Och så länge vi har grävande 

journalister som lyfter på stenar och dammsuger myndigheter vet de att de kan åka fast. Nu 

vet de att de inte ska använda statens pengar till köp av Toblerone, att de inte ska använda 

svartjobbare och smussla med pengar, nu vet de att saker som politikers hycklande, 

konsekvenserna av EU-utvidgningen, Stockholms Stadsmissions lägenhetsaffärer, polisens 

agerande i EU-kravallerna och rättsrötan i Fallet Ulf tillslut hamnar på förstasidan, för när 

sanningen kommer fram och blottas i media, handlar det inte om en liten notis i tidningen.

                                                
21 Intervjun med Nils Hanson på Uppdrag Granskning
22 Ibm
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Allra minst är ju Watergateaffären ett lysande exempel på att sanningen alltid kommer fram 

tillslut. Och kanske beror detta mycket på att Sverige är väldigt influerat av amerikanarna, till 

exempel har den metodik som tillämpas här utvecklats i USA. 

Dagens undersökande journalistik är kritisk och djup, man gör verkligen skäl för ordet

muckraking, då man inte bara skriver om det som redan finns ute i ljuset, utan man lyfter på 

stenar ingen brytt sig om tidigare. Grävande journalistik handlar om att leta efter det som 

ligger gömt, det som det finns vetskap om men som behöver komma upp i ljuset för att 

problemen ska kunna påverkas till det bättre. Man synar helt enkelt missförhållanden. Dick 

van Eijk tar upp tre punkter som beskriver vad den undersökande journalistiken handlar om 

på ett väldigt bra sätt, tre punkter som samtidigt överlappar varandra och samtidigt står för sig 

själva.23

 Avslöja skandaler. Spåra och blottlägga kränkningar av lagar, regler eller moral gjorda 
av organisationer eller personer.

 Granska regeringar, företag och andra liknande organisationer och funktioner så som 
polisenheter.

 Beskriva sociala, ekonomiska, politiska och kulturella trender och granska 
förändringar i samhället.

                                                                               

Enligt Sarah Cohen, undersökande journalist på tidningen Washington Post, handlar 

amerikansk undersökande journalistik om att dokumentera systematiska problem inom 

regeringens institutioner, förtydliga genom bindande exempel och hålla officiella personer 

ansvariga för inkompetens, korruption och skador. Detta görs med hjälp av granskning av 

dokument och datorassisterade rapporteringar.24 Den första datorbaserade undersökningen 

avslöjade att oskyldiga rutinmässigt fängslades och att skyldiga gick fria i statens domstol. 

Detta kunde man komma fram till efter att journalisterna Don Barlett, Jim Steele och Philip 

Meyer med datorns hjälp loggat in detaljer om över 1000 domslut för att sedan göra en analys 

av Philadelphias agerande inom rättegångssystemet.25

Och det faktiskt så att undersökningar gjorda av till exempel Washington Post ofta leder till 

förbättringar; brottslingar döms, åtalsförhandlingar utvecklas till det bättre, det görs 

lagändringar eller nystiftade lagar. Bara dessa exempel ledde en enda undersökning om 

                                                
23 Investigative Journalism in the USA and Sweden, s.7
24 Investigative Journalism in the USA and Sweden, s.15
25 Ibm
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fosterbarn som forslas runt av socialen fram till. Allt började efter det att ett barn dött efter det 

att en åklagare tvingat ut henne ur socialsystemet för fosterhemsbarn. Journalisterna frågade 

sig bland annat; Hur många andra barn hade råkat ut för samma sak, på vilket sätt och på 

vilka grunder? 

Man förstår vad svenska journalister menar när de säger att de har mycket att lära av de 

amerikanska grävande kollegorna. Men en av de största skillnaderna länderna emellan är den 

ekonomiska resursen. I Sverige har till exempel inte en ensam tidning eller tv-redaktion den 

möjligheten att ensam påbörja en stor utredning gällande kraftiga missförhållanden. 

Resurserna inte är tillräckliga för att göra sådana stora och noggranna undersökningar som 

dessutom är tidskrävande och samtidigt befinner sig den undersökande journalistiken i en 

situation där medievärlden prioriterar snabba nyheter. Men Uppdrag Granskning har bevisat 

att man med små medel kan nå långt och bidra till att oskyldiga frias även i Sverige. Det 

behövs inte alltid stora utredningar, bara noggrannhet. Uppdrag Granskning fokuserar på att 

blottlägga missförhållanden, inte att arbeta nästintill som detektiver, som många wallraffare 

och muckrakers jobb kan liknas vid. 

Den amerikanska journalisten Michael Moynihan skriver i sin artikel Rättelser ökar 

förtroendet att Sverige har mycket att lära från USA även när det gäller journalistkulturen och 

rättning av faktafel eller bara vanliga triviala småfel.26 I sin artikel refererar Michael till 

kolumnisten Andrew Sullivan. Enligt Sullivan publicerade Times i januari 2005 fyra rättelser 

som rörde en artikel publicerad nästan tre år tidigare. Enligt Michael är det heller inte 

förvånansvärt eftersom Times enligt honom har ett elefantminne, till exempel erbjöd sig 

redaktörerna år 1969 att publicera en rättelse av en kolumn tryckt 1920 där det stod att 

rymdfärder var en omöjlighet. I juni 2005 publicerade de tjugo rättelser på en vecka; nio på 

måndagen och elva på fredagen. Rättelserna rörde sig om så triviala fel som, felstavningar, 

felaktiga datum och felplacerade decimaler.27

Michael Moynihan skriver vidare att han tydligt märkt av klyftan mellan de olika kulturerna 

då han jobbat och när han lite oförskämt pekade på ett dussin fel som en journalist på Dagens 

Nyheter gjort – allt från småfel till chockerande felaktigheter – schasades han bort med 

                                                
26 Rättelser ökar förtroendet, Michael Moynihan, Aftonbladet, 2005-06-26
27 Ibm
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förklaringen att kolumnerna var för gamla för rättelser.28 Dock inte menat att tidningar som 

Dagens Nyheter inte publicerar felaktigheter som tryckts i tidigare upplagor, bara det att de 

inte bryr sig om något så trivialt som att rätta ett påstående i en nästan femtio år gammal 

tidning. Skillnaden är att medan Dagens Nyheter 2003 publicerade 303 rättelser så 

publicerade amerikanska tidningar mer än dubbelt så många, tidningen The Oregonian

publicerade ensam hela 824 rättelser. Och även om det skiljer mer än dubbelt så många 

rättelser mellan tidningarna betyder det inte att de inte publicerar lika många felaktigheter, 

utan tvärtom, faktum är att det är vanligt med felstavningar och andra felaktigheter i tryckta 

tidningar.  

Även Olle Wästberg, förre generalkonsuln i USA och Expressens förre chefredaktör, håller

med om att Sverige och USA representerar två olika rättelsekulturer. Enligt honom ligger det 

till så att svenska redaktioner tror att mediets trovärdighet sjunker om man talar om för läsare 

och tv-tittare att det förekommer en massa fel. I USA har man en annan syn på det hela, de 

anser att om man talar om för läsaren vilka fel som varit i tidningen så förstår de att allt annat 

är rätt.29

I artikeln, När Josefsson ringer hukar makthavarna kan man läsa Clas Barkmans och Janne 

Josefssons diskussion kring en intervju med Niclas Rislund (tidigare stjärnreporter på

Expressen) där det kom fram att Rislunds egen kommentar till artikeln innan publicering 

var: ”Alla citat och fakta är korrekta, men jag känner inte igen bilden av mig själv.” 30

Janne Josefsson säger att det sällan är faktafel i medierapporteringen idag. Problemet är den 

information som ibland undanhålls mer eller mindre avsiktligt.31 Man kan ju fråga sig var 

gränsen går mellan att redigera ett material för att få fram en bra historia och ren manipulation.

Samtidigt kan man fråga sig om den verkliga sanningen kommer fram och vems sanning det 

är när journalister väljer att bortse från viss information för att förstärka den sida av historien 

de vill framhäva mest. Samt om vinkling kan ses som manipulation eftersom bara halva 

sanningen kommer fram gentemot om man frågat båda sidor och hållit sig på mitten. Kan det 

ses som faktafel om man enbart skriver utifrån vad en part sagt om en händelse och bortser 

från den andra? Kan det bli fel då? 

                                                
28 Ibm
29 Ibm
30Clas Barkman, ”Dagens Nyheter”, När Josefsson ringer hukar makthavarna, 20 maj, 2007
31 Ibm
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I USA och Sverige finns det exempel på den bästa undersökande journalistiken såväl som på 

den värsta. I Sverige kallar vi det Wallraffning eller dold kamera. Wallraffning som termen 

‘gotcha’ ursprungligen grundar sig i, är en metod vars teknik blir allt billigare och enklare och 

gränserna som finns flyttas ofta på. Många anser att wallraffare, journalister som förklär sig 

och utgör sig för att vara någon annan för att få fatt i en story är kränkande, andra anser att de 

behövs. I Sverige finns inga tv-program som specifikt sysslar med just ‘gotcha’-journalistik 

och på tidningarna är det ovanligt på grund av att många inte har resurser till att vara utan en 

reporter under en längre tid. Det är mest enskilda frilansare på tidningar som sysslar med 

Wallraff-reportage. Enligt Stig Hansén står man i dagens Sverige som journalist inför en 

situation där politikerna vill ta bort möjligheten för att använda dold kamera i det offentliga 

rummet och därför används den också endast som undantag och där missförhållandena är 

allvarliga.32 Just ‘gotcha’-journalistik är vanligt i USA och ett exempel på den värsta 

journalistiken. När journalister använder dold kamera för att filma utslagna människor som 

stjäl kläder ur en container, utan att det finns något som helst allmänintresse, kan man fråga 

sig vad de får ut av det. Att de sedan dessutom hoppar fram och frågar; Varför gör du detta? 

Hur kan du göra detta? gör det bara ännu mer kränkande.33 I Tyskland finns exempel på 

liknande reportage då man följt med Försäkringskassan och smygfilmat människor som 

misstänkts för att fuska med bidrag. Det är en otroligt kränkande metod som går över gränsen 

när det gäller integritet. Samtidigt menar Nils Hanson att utan denna metod så skulle det 

finnas många viktiga historier som inte skulle ha kunnat berättas och många skandaler som 

inte skulle ha avslöjats.34 Man får hoppas att Nils Hanson syftar på wallraffning, för när det 

gäller ‘gotcha’ så används manipulering av bilder och citat och redigering av intervjuer för att 

framställa intervjuoffren på sådant sätt att det låter som om de ljuger eller bara är förvirrade.

Att journalister använder sig av metoden kallad ‘gotcha’ är ofta inte försvarbart, annat är det 

med wallraffning, då ändamålet ofta är att belägga allvarliga missförhållanden, dock finns det 

tyvärr alltid undantag. Att dessa ‘gotcha’-journalister dessutom kallar sig för undersökande 

journalister är mest som en förnedring mot de seriöst arbetade journalisterna. Att provocera 

fram ett beteende eller manipulera fram det till önskad effekt är bortom all heder och har inget 

med allmänintresse att göra. Ett svenskt exempel på just detta är valstugereportaget som Janne 

Josefsson och Lars-Göran Svensson gjorde innan valet 2002. Skillnaden mellan Sverige och 

                                                
32 Kristina Olsson, ”Grävande Journalister”, Med lögnen som vapen,
http://www.fgj.se/visaScoopArtikel.asp?OmrID=3&SubID=4&SubSubID=0&nbID=22&AID=148, 2008-05-13
33 Intervjun med Nils Hanson på Uppdrag Granskning
34Kristina Olsson, ”Grävande Journalister”, Med lögnen som vapen,
http://www.fgj.se/visaScoopArtikel.asp?OmrID=3&SubID=4&SubSubID=0&nbID=22&AID=148, 2008-05-13
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USA när det gäller sådana här kränkande metoder är att svenska grävande journalister tar 

hänsyn till integritet och etik och dessutom aldrig skulle kunna tänka sig att ge sig på 

privatpersoner och fattiga människor om det inte handlar om allvarliga missförhållanden och 

ett stort allmänintresse. I USA tänker de på ett annat sätt, de verkar tänka ungefär så 

här: ”Hörru ska ta och åka till återvinningsstationen och se om vi kan fånga in några 

uteliggare som stjäl kläder i natt?” 

James L Aucoin skriver om ”seriös” undersökande journalistik och refererar till en intervju 

med den undersökande tv-journalisten Joe Bergantino35 från tidskriften Kennedy School 

Bulletin36. James Aucoin påpekar hela tiden att man måste göra en åtskillnad mellan vad vissa 

nyhetsredaktioner betecknar som “undersökande” och vad IRE och de flesta serösa 

undersökande journalister betraktar vara “undersökande”.37 James anser att seriös grävande 

journalistik handlar om att ta en omfattande grundlig titt på det som har signifikant påverkan 

på samhället och att sådana undersökningar inte ingriper användandet av dolda kameror och 

andra undersökningstekniker. James skriver också att ”undersökningar” som ingriper dessa

tekniska hjälpmedel rör sig om begränsade problem som har närapå osynlig påverkan på 

samhället och att sådan journalistik inte anses vara seriös. För att citera honom, ”Den

journalistik som använder sig av dolda kameror är driven av underhållningsvärde inte 

journalistiska värden”.38 James har väldigt rätt i sitt påstående, men också fel. Hans hypotes 

kanske stämmer överens med den amerikanska undersökande journalistiken, men att påstå att 

seriösa journalister inte skulle utnyttja användandet av den dolda kameran är att ta i. I USA 

och Sverige används dold kamera i beläggningssyfte och som en sista utväg för att kunna 

bevisa missförhållandet. Dock har amerikanska tv-program som till exempel To Catch a 

Predator som fångar potentiella pedofiler och program som fångar uteliggare som stjäl 

begagnade kläder gett metoden ett dåligt rykte genom sitt missbruk av den. 

Efter att ha sett Uppdrag Granskning förstår man att dold kamera är en nödvändighet för att 

komma åt sanningen. Visst metoden har även i Sverige fått dåligt rykte på grund av bland 

annat reportaget om valstugorna från 2002 där Josefsson och Svensson på Uppdrag 

Granskning iklädde sig roller och provocerade fram svar genom att själva framstå som 

                                                
35 Joe Bergantino, undersökande I-Team Reporter på WBZ-TV News, Boston
36 Harvard Kennedy School’s skoltidning  
http://www.hks.harvard.edu/ksgpress/bulletin/autumn2002/features/journalism.html
37 Aucoin, s. 2-3
38 Ibm
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personer med främlingsfientliga åsikter. Dock säger sig Josefsson vara tveksam till metoden, i 

en intervju med Dagens Nyheter säger han följande:

– Att arbeta med dold kamera är en ytterst tveksam journalistisk metod. Jag har sett 

vämjeliga exempel på hur man använt dold kamera nedåt i samhället i Miami USA. Det var 

efter ett besök där som jag bestämde mig för att bara använda dold kamera mot makthavare 

och bara i de fall där vi inte kan få fram informationen på annat sätt. Dessutom måste förstås 

informationen ha något slags dignitet.39

Så att lura och kränka makthavare är alltså tillåtet då? Många är oense om svaret och faktum 

är att reportaget om valstugorna överskuggades av den arbetsmetod som användes och sättet 

de fick fram resultatet. Det handlar om trovärdighet, för utan den så får man inte den 

genomslagskraft man vill nå. Det är som Susanne Wigorts Yngvesson skriver i sin avhandling

om den moraliske journalisten, det handlar om att antingen vara medmänniska eller 

makthavare, det handlar om att vara ärlig, visa empati och respekt för intervjuobjektets 

integritet dock utan att det ska bli en bekostnad på den egna.40 Det handlar om att vara 

trovärdig och dagens civila vet att det ibland manipuleras med fakta, vinklar och citat, mycket 

genom bortseende av fakta och beroende på vilken sida man vinklar. 

Att amerikansk undersökande journalister störtat ohederliga presidenter, avslöjat upprörande 

och skumma affärer och utnyttjanden av barn och ungdomar som forslas runt i systemet det 

vet vi och Michael Moore har dragit sitt strå till stacken genom att vara en bidragande faktor 

till Bush avgång. Denna genre inom amerikansk journalistik är respekterad och eftertraktad 

mycket tack vare individuella aktörer inom branschen och IRE (Investigative Reporters and 

Editors) och standarden för dokumentation, kontexten och presentationen är rigorös, men 

enligt Joe Bergantino så faller dagens seriösa undersökande journalistik ofta i skuggan av den 

hypade-glitter-och-glamour-skrämma-publiken-rapporteringen om smärre faror som 

karaktäriserar mycket av det som kallas för ”undersökande” på lokala televisionsstationer och 

några kabelnyhetsshower. Det är som James skriver i sin bok, syftet med amerikanska 

tabloidstyrda berättelser som ironiskt kallas för undersökande är enbart att underhålla.41

                                                
39 När Josefsson ringer hukar makthavarna.
40  Susanne Wigorts Yngvesson, Den moraliske journalisten: En analys av yrkesetik, ideal och dygder, 
Universitetstryckeriet, Uppsala, 2006
41 Aucoin, s.3
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Skillnader mellan USA och Sverige enligt Sarah Cohen och Nils Hanson42:

 I Sverige har vi offentlighetsprincipen, en grundlag som gör allmänna handlingar 

(handlingar tryckta eller elektroniska som inkommit till myndigheten utifrån eller 

upprättats inom myndigheten) tillgängliga för medborgarna. 

 I USA skriver man mer frekvent om privata personer och kan inte föreställa sig en 

undersökning som illustrerar systemets missförhållanden utan exempel på offer. 

 I USA är termen ‘gotcha’-journalistik, en avart till Wallraffning väldigt vanlig. 

 USA publicerar rättelser gällande så triviala faktafel som felstavningar, felaktiga 

datum och felplacerade decimaler oftare än vad Sverige gör.

 I USA kan man bli stämd på ohyggligt mycket pengar om man anklagas för förtal, det 

är dessutom mycket lättare där än i Sverige. Dessutom är de summor man tvingas 

betala i Sverige ingenting jämfört med dem i USA.

 I Sverige gör man etiska överväganden, det gör man inte i USA.

 I USA har man tillgång till större ekonomiska resurser till stora granskningar, samt en 

särskild avdelning för undersökningar.

3.1 Jämförelse mellan 60 Minutes och Uppdrag Granskning 

    60 Minutes grundades för ungefär 40 år sedan och enligt historien kring programmet så var 

grundidén till programmet att nyhetsvärdarna skulle vara reportrar och att de alltid skulle 

presentera händelser med nationellt värde, men fokusera på individerna som var involverade 

med eller i konflikt med dessa frågor.43

Programmet gör precis som Uppdrag Granskning egna undersökningar och följer upp 

undersökningar påbörjade av nationella nyhetstidningar och andra liknande källor. Det som är 

gemensamt för programmen är att båda koncentrerar sig på missförhållanden och korruption 

bland bolag, politiker och andra offentliga ämbetsmän. Skillnaden är att man i 60 Minutes

tvingar de aktuella personerna till intervju och där gör dem föremål för diskussion, en intervju 

som inte är en sammanfattning utan en hel. De menar att man vill lufta samtalet och på så sätt 

                                                
42 Investigative Journalism in the USA and Sweden/Intervjun med Nils Hanson på Uppdrag Granskning

43 Madsen, Axel. 60 Minutes: The Power and the Politics of America's Most Popular TV News Show. Dodd, 
Mead and Company: New York City: 1984: s.14
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göra det möjligt för åskådarna att bevittna om och när personen som är föremål för intervjun 

döljer något eller slingrar sig med lögner på ett uppenbart sätt. I Uppdrag Granskning

använder man sig ofta av en sammanfattning av de intervjuer man har med intervjuobjekten. I 

60 Minutes visar man dessutom när intervjuobjekten flyr från journalisten och hans eller 

hennes kamerateam när de gör en första ansats till konfrontation. Uppdrag Granskning går 

aldrig så långt utan håller sig till att spela upp de telefonsamtal de har med de personer som 

vägrar delta i programmet. Annat som skiljer de två programmen är att 60 Minutes även 

intervjuar kända personer (men fungerar inte som en publicitetsplattform) och personer som 

utfört hjältedåd eller kämpat för att förbättra världen.44 Dock gör Uppdrag Granskning 

reportage om vanliga människor om de anser att makthavare agerat fel och de anser att de kan 

hjälpa dem. 

Man kan se en likhet mellan de två undersökande tv-programmen på många olika plan. 60 

Minutes har explosiva avsnitt bakom sig där de anklagar företag, statliga agenturer och 

organisationer för massiva bedrägerier och skadegörelser på den allmänna välfärden. 

Korrespondenter som ofta arbetar tillsammans med en tidigare anställd eller en grupp 

medlemmar har bland annat konfronterat Illinois Power Company, Audi Motors, den 

världsomspännande Church of God, Allied Chemical Corporation, the U. S. Army och 

tobaksföretags agenturer.45

Programmet ses dessutom som en milstolpe inom amerikansk journalistik och har tagit emot 

många priser, men det har också blivit indraget i en del kontroverser, bland annat den med 

William Westmoreland. 1982 hette det “The Uncountable Enemy” och kallades för en 

vietnamesisk illusion. Mike Wallace, undersökande journalist på tidningen, The Kansas City 

Star, var den person som berättade för CBS Reports, nyhetsdivisionens dokumentärprogram. 

Enligt Mike Wallace undanhöll William Westmoreland (tidigare befälhavare för Amerikanska 

militära operationer i Vietnamnkriget) information från beslutsfattare i Washington med 

anledning av politiska skäl. Westmoreland höll en presskonferens ett par dagar senare, där han 

kallade det för ett ”befängt spratt” och tillslut lämnade han in en stämning eftersom han ansåg 

att han blivit ärekränkt.46 TV Guide, en nordamerikansk tidning, publicerade senare en rapport 

kallad ´Smutskastningsanatomi´ på ett ungefär översatt från det amerikanska uttrycket 

                                                
44 ”60 Minutes”, Wikipedia, the free encyclopedia, 2008-05-10, Wikipedia Foundation, 
http://en.wikipedia.org/wiki/60_Minutes (2008-05-10)
45 Wikipedia
46 Ibm
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´Anatomy of a Smear´. En rapport med detaljerade punkter kring rapporteringen rörande 

Westmoreland, inkluderat ignoransen av motstridande bevis och den videoredigering som 

använts för att ändra de frågor Westmoreland svarat på. Trots detta och den lysande utsikten 

att vinna fallet drog Westmoreland tillbaka stämningen några dagar innan fallet gavs till juryn, 

detta efter det att han och CBS gjort en överenskommelse om att gå ut med ett uttalande där 

CBS sa de att inte trodde att General Westmoreland var opatriotisk eller illojal i sitt agerande 

när han utförde sina pliktiga uppgifter så som han såg dem.47

Enligt Richard Bartone, som skrivit många artiklar om just CBS, har 60 Minutes på grund av 

undersökande avsnitt om mindre organ och människor så som ägare till olagliga hälsocenter, 

oärliga bilhandlare eller klädtillverkare ofta hamnat i fokus för en konsekvent granskning av 

pressen angående frågor rörande etisk journalistik och integritet, eftersom det ofta sätts bild 

och namn på starka övertygande bilder. Enligt Richard Bartone har programmet även 

klandrats för att; provocera fram brott framför kameran, konfrontera den person som är under 

utredning genom överrumpling, avslöja nya dokument utan förvarning till det 

samarbetsvilliga intervjuobjektet med enda anledningen att öka chocken inför 

informationen.48 Man kan ju fråga sig om det är en okej taktik, men det är som sagt vanligt att 

bortse från just etik och integritetsfrågor i USA och termen gotcha är vanlig bland 

undersökande journalister i tevebranschen. Just detta att provocera fram ett visst beteende 

framför kameran kan på ett visst sätt liknas vid Uppdrag Gransknings uppmärksammade 

valstugereportage, men att man som i USA dessutom gör detta mot vanliga människor är bara 

omoraliskt och oetiskt och dessutom något helt otänkbart i Sverige. 

Ett program som är ett väldigt bra exempel på när amerikansk undersökande journalistik går 

över gränsen för vad som anses vara undersökande och moraliskt rätt är; To Catch a Predator. 

Ett program som lockar potentiella förgripare till möten med vad de tror är unga 12-15 åringar. 

På hemsidan WIRED Blog Network står det skrivet av Kim Zetter att den man som inte dök 

upp till mötet sköt ihjäl sig när de bestämde sig för att konfrontera honom hemma hos honom 

istället. Det sista fotografiet som togs var när SWAT-teamet lyfte in mannens kropp i 

ambulansen.49 Just denna hunger efter verklighetsdrama till vilket pris som helst är väldigt 

                                                
47 Ibm
48Richard Bartone, MBC, 60 MINUTES, U. S. News Magazine. 
http://www.museum.tv/archives/etv/S/htmlS/60minutes/60minutes.htm
49 Kim Zetter “WIRED Blog Network”, NBC Dateline's "Catch a Predator" Series Pays Cops and Undercover 
"Victims", 8 Augusti, 2007 http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/08/nbc-datelines-c.html (2008-04-29)
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skrämmande och man kan fråga sig hur människor kan se arresteringar av potentiella 

förgripare som underhållning. Att källor och poliser som arresterar männen dessutom blir 

betalda och att tv-teamet frivilligt överlämnar information och videoband på intervjuer med 

de arresterade männen till åklagarmyndigheter bryter inte bara mot etiken, det problematiserar 

även åklagarnas arbeten. Före detta nyhetsankaret på NBC Dateline, Stone Phillips, har även 

sagt att det i många fall är “lockbetet” som är den som tar upp ämnet och för in samtalet på 

sex.50 Just sådana undersökningar är långt ifrån de som utförs i Sverige mycket på grund av 

våra oskrivna lagar om integritet och etik. Samtidigt menar IRE att användandet av sådana här 

extrema metoder endast bör användas som en sista utväg och när det gäller extremt viktiga 

historier. Mike Wallace, undersökande journalist på tidningen, The Kansas City Star, sade 

under IRE: s konferens i New York juni 2000 att om man inte är villig att stå upp för läsarna 

och säga hur man fick storyn och vilka metoder man använde, om man inte kan stå upp för 

metoderna ja, då borde många journalister inte göra det många gör.51 Men hur kan man stå 

upp för metoder som strider helt emot etiken? Man kan ju fråga sig var gränsen går, när ett tv-

program som kallar sig för ”undersökande” försvårar arbetet för åklagare och provocerar män 

till självmord. Att tv-programmet To Catch a Predator sedan lägger upp alla de män som 

arresterats och deltagit är upprörande och helt emot de lagar vi har i Sverige, men dock 

väldigt vanligt i USA. Två av männen som ligger uppe är; Armstrong och Patterson.52

Michael Patterson 
Age: 24 

Job: Private investigator 
Lives: Kouts, IN 

Screen name:
jon_raven2000

Att programmet To Catch a Predator dessutom ständigt påpekar att de aldrig sätter 

etiketten ”pedofil” på männen som kommer fram i avsnitten spelar ingen roll, för när jag ser 

                                                
50 Ibm
51 http://www.ire.org/
52 http://www.msnbc.msn.com/id/10912603/

Lorne Armstrong
Age: 37
Job: Construction operator
Lives: Nashville, TN
Screen name:
lorne_a_20014
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på programmet och säkert många med mig så tänker jag på dem som pedofiler bara av den 

enkla anledningen att de framställs på det sättet. Det spelar ingen roll om programmet bara 

kallar dem för potentiella förgripare, det första ordet jag tänker på är ändå pedofil. Det tv-

teamet gör i USA, gör polisen i Sverige. Det den svenska wallraffaren gör mot offentliga 

personer och företag, gör amerikanska ‘gotcha’-journalister mot vanliga invånare. Det som 

skiljer oss är hänsynen till andra människor. 

3.2 Undersökande vs. Undersökande

    Man kan ju fråga sig om det är okej att använda sådana här kränkande metoder för att nå 

sanningen och vilken sanning är man i så fall ute efter? I programmet To Catch a Predator är 

inte ens allmänintresset med i bilden. Det är bara ren kränkning, ren underhållning. Är det 

sanningen man vill åt eller vill man bara fånga dem på bild och hänga ut dem för allmän 

beskådning? Seriösa undersökande journalister använder förvisso dold kamera, men endast

för att belägga ett missförhållande och bara när det är en sista utväg. Man pratar om att 

ändamålen helgar medlen och att allmänintresset avgör. Nils Hanson säger att ibland tillämpar 

man arbetsmetoder som kan ifrågasättas eftersom allmänintresset är så stort och eftersom 

missförhållandet är så allvarligt att man kan motivera det. Men när man ser på program som 

provocerar fram beteenden och brott, ett vanligt tema i amerikansk tv så förstår man James 

Aucoins resonemang och kritik. Men det är ju även så att nätverksstationer och kabelteve inte 

bara översköljs av undersökande program som går på sensationell och underhållande linje 

utan också av program som använder sig av en mer etisk journalistisk form. Och det är 

mycket tack vare dessa mer etiskt riktiga program och ansträngningarna från tidningarnas 

undersökande redaktioner och IRE som seriös journalistik blivit både eftertraktad, respekterad 

och en tydligt märkbar genre inom journalistiken.53 En journalistkultur som influerat bland 

annat Sverige och mycket av detta beror antagligen på den dramatiska förändring USA gick 

igenom efter händelsen i Phoenix, Arizona 1976 då journalisten Don Bolles vred om nyckeln i 

sin bil och en kraftfull bomb exploderade. Källan hade aldrig dykt upp och Don Bolles dog 

nio dagar senare på sjukhus utan ben och med bara en arm i behåll. Just denna händelse var en 

utlösande faktor och grunden till den respekt seriösa undersökande journalister har idag. 

Aktionen som gjorde att över hundra journalister flockades från hela USA, kom att kallas The 

Arizona Project och visade att journalister kan och är villiga att arbeta tillsammans och dela 

                                                
53 Aucoin, s. 3
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med sig för att nå en så bra nyhet som möjligt och för att nå fram till sanningen. I detta fall 

den korruption som ledde till att en journalist kunde mördas mitt på ljusa dagen. 

3.3 En närmare titt på Uppdrag Granskning

    Uppdrag Granskning är det första jag kommer att tänka på när någon säger grävande 

journalistik och det är av den anledningen jag valt att rikta in mig på just det programmet, 

som en svensk motpol till 60 Minutes. Janne Josefsson som många refererar till den grävande 

genren inom svensk journalistik är Uppdrag Gransknings mest kända ansikte utåt och en 

person som både kritiserats och hyllats. Man ska inte sticka under stolen med att Uppdrag 

Granskning använder vinkling för att få makthavare att framstå på ett visst sätt. Ett 

uthängande sätt som Lars Adaktusson54 kallade det i tv-programmet Debatt55 när det var

debatt mellan Josefsson och Adaktusson. Under debatten sa Adaktusson följande till 

Josefsson: ”Du lyssnar inte, du reflekterar inte… du går bara fram som en ångvält” Kan man 

se antydandet till en jämförelse mellan Josefsson och Michael Moore där kanske? Båda var 

och är dock överens om att journalister måste vara trovärdiga, ha omdöme och vara 

ansvarsfulla. Men de skiljer sig på en punkt; Adaktusson gillar inte det dömande sättet och 

säger att han inte kan lita på det som visas i Uppdrag Granskning, men hur ska en journalist 

göra för att inte vara dömande? Jag tror inte på en perfekt objektivitet, intervjuer formas alltid 

av frågorna, intresset bakom dem och svaren som följer dem. Att sedan Adaktusson också är 

emot dold kamera, en arbetsmetod Josefsson kallar för tveksam och som gjort att många fula 

sanningar kommit fram i ljuset, är kanske inte heller så konstigt eftersom han inte sysslar med 

den sortens grävande journalistik.

Ett reportage som fick stor uppmärksamhet då det visades strax före valet var ”Rasismen i 

valstugorna”, ett reportage jag kommer att analysera närmre längre fram i texten. Reportaget 

tros ha haft stort inflytande på valresultatet och då framförallt påverkat Moderaternas 

opinionssiffror negativt. Kritiker har till och med gått så långt som att påstå att Josefsson 

endast utsatte vissa partier för selektiv granskning, men det är ju inte så att Uppdrag 

Granskning gav politikerna ett pratmanus. Andra reportage jag kommer att ta upp är; 

avslöjandet av köttfärsen på ICA, svartjobbarna på McDonalds, samt rättsrötan Ulf.

                                                
54 Svensk journalist och programledare för tv-programmet Adaktusson på TV8
55 http://www.youtube.com/watch?v=0oSKhomr-4o
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3.4 Fallet Ulf

    Det som skiljer Sverige och USA är offentlighetsprincipen. En lag som ger svenskarna 

enorma möjligheter att dammsuga myndigheter på alla relevanta uppgifter och handlingar 

som rör ett fall. I USA är det betydligt krångligare och mycket av det som tros vara offentliga 

handlingar är inte det. Just offentlighetsprincipen var till god hjälp när Uppdrag Gransknings

reporter Hannes Råstam tittade närmare på Incestfallet Ulf. I flera år hade Ulf kämpat inifrån 

fängelset för upprättelse, där han satt oskyldigt dömd till åtta år, samtidigt som polis och 

åklagare dolde justitiemordet med hjälp av hemligstämpeln. Det Hannes Råstam gjorde var att 

göra det ingen annan tidigare gjort, han lyfte på rätt stenar och ställde sig frågan; ”Stämmer 

dotterns berättelse?” Det visade sig att dotterns berättelse och utredningen i sig hade enorma 

brister. Just Fallet Ulf är en journalistisk undersökning som kan jämföras med bland annat den 

amerikanska tidningen Washington Post och som ledde till uppdagandet av en skandal och 

man kan fråga sig hur sådana här saker kan tillåtas hända. Just i detta fallet visade det sig att

dotterns berättelse var uppdiktad och några av de punkter som ledde till att Ulf kunde få 

resning i domstol var:

 Den fastighet flickan pekat ut och sagt att ”strippan Jessika” ska ha bott i under 

vårvintermånaderna 1995 visade sig vara ett äldreboende och har så varit sedan 1991. 

Föreståndaren hävdade att var omöjligt att en strippa i 25-årsåldern skulle ha kunnat 

bo i huset utan att bli upptäckt under den period flickan pratat om. Dessutom kände 

ingen igen ”Jessika” från flickans teckningar. 

 Ulfs familj stod i kontakt med sociala myndigheter, på grund av sociala problem 

orsakade av skilsmässa, arbetslöshet och alkoholmissbruk. 

 Enligt dottern ska samtliga övergrepp ha skett dagtid, dock står det ingenstans klart 

och tydligt i utredningen hur det skulle ha varit möjligt. Uppdrag Granskning pratade 

med dåvarande ägaren till krogen och lunchrestaurangen där Ulf jobbade svart och 

dagligen ansvarade för maten, samt flera anställda som han arbetat med.

 Enligt uppgifter från skolan och kamraterna var flickan i stort sett alltid närvarande på 

lektionerna. Dessutom träffade dottern grannflickan (som var jämngammal med henne) 
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dagligen under de angivna månaderna 1995, de gick till skolan tillsammans, lekte på 

eftermiddagarna, sov ofta över hos varandra. Detta samtidigt som dottern påstår att 

hon så gott som varje dag utnyttjats sexuellt och misshandlats av flertalet personer. 

Ulfs dotter hävdade tvärtemot vad grannflickan berättade för Uppdrag Granskning

och sa att hon inte haft något som helst kamratumgänge under hela sin uppväxt.

 Tingsrätten hade dessutom inte brytt sig att kontrollera att ”psykoterapeuten” Kenneth 

Lind var legitimerad och registrerad hos Socialstyrelsen, något varje person med 

sådana yrkeskunskaper är. Tingsrätten hade istället helt litat på hans bedömningar och 

skrev i sin dom att Kenneth Lind hade en gedigen utbildning i psykologi och 

terapibehandling, men inget av det var sant. Enligt Socialstyrelsen finns ingen 

Kenneth Lind registrerad hos myndigheten. Det visade sig att Kenneth Lind hjälpt

flickan att förbereda sig inför förhören. Enligt Kerstin Koorti, som tog över målet från 

Ulfs förste försvarsadvokat, var flickans vittnesmål inför rätten en väl inövad och 

repeterad föreställning. 

Just sådana här uppdagelser får en att förstå att grävande journalister behövs i vårt samhälle. 

Ett reportage som dock fått många att tvivla på de svenska grävande journalisterna är,

Rasismen i Valstugorna.

3.5 Rasismen i Valstugorna

    När Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson på Uppdrag Granskning gav sig ut till 

valstugorna utrustade med dold kamera och främlingsfientliga åsikter som Janne Josefsson 

ventilerade fritt, avslöjades politikernas tudelade åsikter. Frågan Josefsson och Svensson ville 

ha svar på var; ”Hur bemöts en fördomsfull rasist i en valstuga bara några veckor innan 

valet?” Inför kamerans vakande öga försvarade politikerna en human och generös 

flyktingpolitik, men när samma politiker filmades med dold kamera, hetsade de mot muslimer, 

afrikaner och flyktingar som enligt dem snyltade på vår välfärd. Flera av uttalanden var så 

grova att det var rent hets mot folkgrupp. När de sedan konfronterades med det inspelade 

materialet förnekade de det dem sagt och hävdade att det inte var dem som syntes på filmen. 

Nils Hanson säger att just användandet av dold kamera blev uppmärksammat i det här 

reportaget (det blev nästan lika mycket diskussion om de journalistiska metoderna som om 
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själva avslöjandet) mycket på grund av att undersökningen främst var riktad till 

främlingsfientlighet bland moderater och många tyckte att man grundlurade politikerna.56 Och 

antagligen är det inte så konstigt, det är som Stig Hansén säger, människor blir kränkta av att 

bli lurade. Det är inte i huvudsak sättet de blir framställda på utan det är själva lögnen som gör 

dem arga.57 Själv anser Nils Hanson att användandet av kameran var väl motiverat. Just detta 

reportaget har mycket likheter med amerikansk undersökande journalistik, just därför att man 

precis som i 60 Minutes konfronterade sina intervjuobjekt som dessutom i denna situation var 

omedvetna om att de var just detta; föremål för undersökning. 

3.6 Not my Business 

   När städfirmor utnyttjar människor som är i desperat behov av pengar och behandlar dem 

på det sätt de gör, så krävs det att det uppdagas. Att nattstädare sliter för slavlöner, natt efter 

natt, sju dagar i veckan, året om, med en månadslön på ynka 4000 – 7500 kronor och sedan 

sparkas om de pratar med den vanliga dagpersonalen eller klagar på lönen är chockerande, 

kanske mest för att det händer här i Sverige. När Uppdrag granskning skulle belägga 

missförhållandet valde de att låta en egen medarbetare, en frilansjournalist ta jobb som 

nattstädare hos en hamburgerkedja. Med dold kamera kom han in bakom kulisserna, han hann 

prata med den övriga personalen innan han fick sparken på stående fot tredje dagen. Just detta 

reportaget visar att dold kamera är en nödvändighet för att kunna belägga missförhållanden 

och att under-cover, wallraffning ibland är försvarbart.

3.7 ICA

    Fallet med köttfärsen är ett reportage som visar att missförhållanden kan bevisas med hjälp 

av klisterlappar. Eftersom resurserna inte är de samma som i USA så avfärdades idén om att 

ta anställning på ICA och sedan avancera till charken och komma in där bakom kulisserna för 

att sedan kunna dokumentera. Det skulle inte bara kosta mycket, det skulle ta tid också. Med 

hjälp av klisterlappar kunde Uppdrag Granskning ta reda på hur det låg till med behandlingen 

av köttfärs. Det visade sig att de inte bara återanvände den köttfärs som inte blivit såld utan 

                                                
56 Ibm
57 Kristina Olsson, ”Grävande Journalister”, Med lögnen som vapen,
http://www.fgj.se/visaScoopArtikel.asp?OmrID=3&SubID=4&SubSubID=0&nbID=22&AID=148, 2008-05-13
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även tråget, som köttfärsen ligger på. Det var bara plasten och etiketten som byttes och för att 

kunna bevisa detta krävdes dold kamera för att stärka bevisen de redan hade fått genom 

klisterlapparna.58 Även detta reportage är ett bevis på att man med små medel kan uppdaga 

stora skandaler, vilket ofta också automatiskt leder till debatter.

På Uppdrag gransknings hemsida kan man läsa att avslöjande fick stora konsekvenser inom 

livsmedelindustrin. ICA: s ansvariga sa gång på gång att de aldrig hört talas om något 

liknande och många ICA-handlare tog avstånd från det inträffade, bland annat en handlare i 

Alingsås som sa att allt gick rätt till i hans butik, men så visade det sig att så inte var fallet, 

butiken hade stora brister, både gällande hygien och olaglig ompaketering. Även i 

Kristianstads lokaltidning uttryckte en butiksägare sin besvikelse och ledsamhet efter SVT: s 

avslöjanden. Strax efteråt blev det dock känt att hans egen butik fryst in och märkt om stora 

mängder fläskfilé. Kanske är det så att det framförallt är de som har lik i garderoben som 

upprörs av Uppdrag Gransknings arbetsmetoder. Informationen om reportagen är hämtade på 

Uppdrag Gransknings hemsida och genom att titta de olika reportagen.

3.8 Krävs tveksamma metoder för att kunna belägga missförhållanden?

    Om man tar exemplet här ovan så behövdes det inte, om man tar exemplet med Fallet Ulf, 

så behövdes det inte. Tittar man på Watergateaffären så behövdes det inte. Men när det gäller 

Rasismen i Valstugorna hade man aldrig fått fram vad politikerna själva haft för personliga 

åsikter och reportaget om svartjobbarnas slavliknande arbetsvillkor på bland annat 

McDonalds hade aldrig kunnat beläggas om det inte varit för den dolda kameran som gjorde 

detta möjligt. Vi ska verkligen vara glada över den offentlighetsprincip vi har i Sverige och 

som gör det möjligt att fria oskyldigt dömda. Det gäller bara att ställa rätt frågor, lyfta på de 

rätta stenarna, undersöka lösa trådar och intervjua människor som kan styrka den hypotes man 

har. Det handlar om att dammsuga myndigheter helt enkelt och att använda rätt lösning för att 

kunna belägga missförhållandena. 

I USA tog debatten kring det kollektiva intressets influens på journalistiken en ovanlig 

vändning under kontroversen som omgav Michael Moores film Fahrenheit 9/11.59

En influens jag tagit upp tidigare i texten, en influens som hindrade människor i USA från att 

                                                
58 Ibm
59 Allan Stuart, Journalism: Critical Issues, Berkshire, Great Britain: McGraw-Hill Education, 2005, s.12
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få reda på sanningen på grund av att nyhetsmedier tvingades stå på George W Bushs sida 

inför och under Irakkriget eftersom de är ägda av kommunstyrelser och bolag allierade med 

Bush.60 Så när Moore kom med Fahrenheit 9/11, en succé som kastade ljus på en mängd 

problem som nyhetsmediets huvudutbud dolt för allmänheten sattes många journalister i en 

obekväm sits då de plötsligt fann sina professionella arbetsutföranden bli ifrågasatta.61

Allan Stuart refererar till en intervju med Michael Moore i The Globe and Mail från 18 juni, 

2004, där Moore genom att likna sin film vid journalistik argumenterade för att det han 

utförde var riktig journalistik och den sortens journalistik journalisterna borde syssla med. När 

han tillfrågades om huruvida han som dokumenterande journalist följde reglerna för 

objektivitet, svarade han; Som äkta journalister gör? Äkta journalister i USA stöttade detta 

krig, förespråkade detta krig, gick i säng med administrationen, de frågade aldrig de svåra 

frågorna och de försummade amerikanarna katastrofalt genom att inte göra sitt jobb.62

När det kommer till regler gällande objektivitet menar många dokumentärfilmare och 

grävande journalister att det inte finns någon objektivitet, eftersom det är väldigt svårt att 

hålla sig neutral. Redan när man ställer första frågan gör man ett subjektivt val. Och varför 

inte, man kan nog kalla Moore för grävande journalist. Han gräver ju faktiskt upp fakta även 

om han använder dem till sin egen fördel. Fast de metoder han använder sig av skulle aldrig 

kunna tillämpas i Sverige eftersom journalisterna då skulle förlora sin trovärdighet. Men 

samtidigt säger man att ändamålen helgar medlen och ibland tillämpar man arbetsmetoder 

som kan ifrågasättas eftersom allmänintresset och missförhållandet är så allvarligt att vi kan 

motivera det.63 Kanske borde man föra den teorin på Michael Moore också om han nu kan ses 

som grävande journalist. Kanske helgar ändamålen de metoder han använder sig av för att 

påvisa missförhållanden. Han har ju bevisat att det inte är något negativt med allmän vård, 

han har visat motstridande bilder till den bild Bush valde att visa upp. Moore gav USA den 

mer verklighetstrogna sanningen om Irakkriget genom bilder på lemlästade och dödade irakier 

och amerikaner, även om just den bild han gav var ensidig i många fall. Och kanske blev 

bilden hel tack vare Moores ensidiga bild av kriget, då den var en motsatt bild av den Bush 

valt att visa upp. 

                                                
60 Dickenson s.176
61 Stuart s.12
62 Ibm
63 Intervjun med Nils Hanson på Uppdrag Granskning
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Ibland krävs det att man går under-cover med dold kamera för att kunna belägga 

missförhållanden. Ibland krävs det att man tar en båt med sjuka människor över till Cuba, bara 

för att visa att även de har bättre vård. När jag frågar Nils Hanson om man kan se Michael 

Moore som grävande journalist svarar han att man kan göra det i viss mån. Han är ju faktiskt 

en person som undersöker samhället och tar fram missförhållanden.64

4. Är det okej att använda vilka medel som helst för att skapa debatt? 

    Många skulle nog svara nej på den frågan och sedan är det ju så att det inte alltid ens krävs 

tveksamma metoder för att skapa debatt just av den enkla anledning att uppdagandet av ett 

missförhållande ofta leder till debatt per automatik, eftersom allmänintresset kring problemet 

är så stort. Reportage skapar ju ofta uppmärksamhet när de berör problem och 

missförhållanden. När man sedan läser de artiklar som finns om Michael Moore kan man 

börja undra om det är så att varje gång en journalist offentligt klankar ner på en regering så 

fokuserar de på just den punkt som är skadande för just regeringen. Så vida det inte är ett land 

som Kina då man antingen mördas eller fängslas. Är det så att de gör allt för att tysta ner 

frågan och flytta fokus från det som är huvudfrågan? Är det så att när Michael Moore valde 

att belysa sjukvårdssystemet i USA genom filmen Sicko, så valde kritikerna att enbart 

fokusera på den resa han gjorde till Cuba och den bild han ger av Cuba. Kan det verkligen 

vara så? Är det kanske därför man fokuserar så mycket på att leta faktafel och fabriceringar i 

hans filmer? Är det därför alla faktafel i Fahrenheit 9/11 diskuterats så mycket i amerikanskt 

media, framförallt på de sidor som stödjer Bush? Är det så att bloggare och andra skribenter 

som stödjer Bush måste hitta något faktafel även om det ”bara” handlar om att Michael Moore 

valt att visa en ensidig bild av Irakkriget? Man gör ju inte en film som visar det positiva med 

Irakkriget när syftet med filmen är att få presidenten avsatt. En person som letat fel i Moores 

film Fahrenheit 9/11 är David Kopel, som i sin artikel, Fifty-nine Deceits in Fahrenheit 911

publicerat faktafelen. Bland annat nämner han delen som handlar om Bush, Saudi-Arabien 

och Afghanistan som enligt Kopel är så genomsyrad av lögner att de flesta scener består av 

felaktigheter. En annan del involverar privatsaker och USA PATRIOT Act, en samling 

lagändringar som antogs av USA: s kongress till följd av terrordåden den 11 september 2001. 

Än så länge har David bara identifierat en självklar felaktighet i det här inslaget, för det är så 

han uttrycket det; än så länge. Felaktigheten ligger i republikanen Porter Goss tullfria nummer. 

Den tredje delen har enligt Kopel flera fullständiga felaktigheter, några exempel är fakta som 
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säger att Saddams regim har mördat amerikaner och att regimen har kontakt med al-Qaida.65

Att sedan Moores filmer blivit så bra bemötta och spätt på de debatter som redan finns kanske 

stärker hans motståndares engagemang till att leta just faktafel. Men hur man än ser på det så

kan man inte sticka under stolen med att hans filmer är missvisande då de långt ifrån visar 

hela sanningen, men syftet med filmerna är inte att visa hela sanningen utan att skapa 

uppmärksamhet. Man säger att ändamålen helgar medlen och Moore står för sina filmer, för 

sitt budskap. Han säger inte att han inte manipulerar, tvärtom. Sedan kan man ju fråga sig om 

det är ok att använda vilka medel som helst för att skapa debatt, politisk och 

samhällscentrerad debatt. Är det okej att lura människor genom att visa iscensatta 

nyhetssändningar, eller anses det som en småsak i en värld vars västländers befolkning är

Hollywoodskadad som Kristian Borg uttrycker det och kanske är det så66. Kanske är det så att 

Moores metoder krävs i USA för att skapa uppmärksamhet och kanske är det så att de 

journalistiska metoder man använder är okej så länge journalisten som brukar dem kan stå 

upp för dem. Dock finns det alltid undantag och då tänker jag främst på det exempel jag tagit 

upp tidigare, för när ett helt tv-team går så långt som att provocera fram ett självmord då kan 

man börja undra vart världen är på väg. 

4.1 En närmare titt på fenomenet Michael Moore

    Han väcker känslor och kan liknas vid en predikant, dock skriker inte någon Amen. 

Michael Moore beskrivs som radikal, djärv, provokativ, manipulativ, smart, kontroversiell 

och geni. Någon kallar honom schizofren, andra paranoid. Han är en filmmakare som kan 

liknas vid en grävande journalist som lyckats trots att han använder sig av manipulation och 

inte förnekar det.67 Han är personen Janne Josefsson jämförs med och en av dem som står för 

det nya nyhetsmediet. 

Förr fick människor sina nyheter från dagstidningar som Times eller kvällsnyheterna på teve. 

Men medieutvecklingen har påverkat människors sätt att se på världen och nu får allt oftare 

människor sina nyheter från underhållning och formar på det sättet sina egna åsikter. James 

Hirsen skriver att om man tittar tillräckligt noga kan man se att Hollywood har skapat en ny 
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bransch. Tinseltowners lägger sig nu även i journalistiken, detta genom bland annat 

dokumentärer och dokusåpor. Det är bara det att Hollywood tänjer på sanningen och gör det 

på sitt alldeles egna sätt.68

Joel Siegel som har jobbat med allt från radio och teve till copywriting och till att skriva 

skämtsamma tal åt senatorn Robert Kennedy, säger att dokumentärer borde vara journalistiska, 

men att de oftast inte är det. Han gillar till exempel inte Bowling for Columbine

överhuvudtaget, en film som enligt Siegel inte ens är i närheten av journalistik. Han tycker 

den är fylld av amatörmässiga tagningar och för Siegel innebär journalistik konsten och 

kraften som leder till att man ger sig ut och letar efter sanningen. Inte att man som Moore ger 

sig ut enbart för att förstärka sina egna förutfattade meningar.69 Några av de taktiker Moore 

använder sig av för att skapa effekt är bland annat; fabricering, dramatisering, manipulering 

av bilder och intervjuer tagna ur sitt originalsammanhang, samt kronologin. Fokus på en 

analys av Moore kommer att ligga i hans första riktiga film; Roger and Me och hans senaste; 

Sicko. 

4.2 Roger and Me

    I Roger and Me är fabriceringarna är som tydligast. Där blandas fiktion och dokumentär, 

intervjuer och iscensatta nyhetssändningar och lögner. Under manusbearbetningen till 

pjäsen; ”Flint MI: Michael & Me” som teatergruppen på Flints Universitet satte upp upptäckte 

regissören Elizabeth Bourgeois flera fabriceringar.70 I dokumentären Manufacturing Dissent

nämner hon ett möte i Flint som enligt Michael Moore ska äga rum i stadshuset och som Ted 

Koppler71 & Nightline ska bevaka. Efter påståendet visar Moore en nyhetssändning där en 

kvinnlig reporter säger att sändningen med Ted Koppler inte blir av eftersom sändningsbilen 

har stulits av en arbetslös bilarbetare. Faktum är att allt är påhittat; han hittade på 

nyhetssändningen, stölden och själva mötet i stadshuset.72

Förutom påhittade fakta har även Moore manipulerat tidsförloppet. I Manufacturing Dissent

uppdagas det att det som verkar ha hänt över en natt istället varit händelser som spänt över en 

                                                
68  James Hirsen, Hollywood Nation: Left Coast Lies, Old Media Spin and the New Media Revolution, 
Westminster, MD/USA: Alfred A. Knopf Incorporated, 2005, s.3-4
69 Hirsen, s.20-21
70 Manufacturing Dissent
71 Ted Koppler är amerikansk journalist, mest känd som dåvarande nyhetsankare för American Broadcasting 
Company´s kvällsnyhetsprogram Nightline.
72 Manufacturing Dissent
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längre tid. En taktik som skapar en dramatisk effekt men som helt frångår sanningen. Genom 

sina val har Moore frångått sanningen och valt att inte fokusera på folkets kämparglöd. 

Filmen är full av lögner, men kanske behövs det för att skapa effekt och avtryck i Hollywood, 

det krävs kanske humor för att få uppmärksamhet. 

4.3 Sicko

    I filmen Sicko visar Moore upp en mer allvarlig och lugnare sida. Han är varken

provocerande och eller ointresserad av ämnet. Moore är istället engagerad och allvarlig och 

ger de som intervjuas stor plats och är själv mest där för att föra fram samtalet och lyfta fram 

det hela. Moore blottlägger ett sjukvårdssystem där försäkringsbolagen avslår solklara fall, 

där man dumpar människor som inte klarar av att betala sjukhusräkningen vid närmsta 

härbärge och där policyn verkar vara: mindre vård, mer pengar åt försäkringsbolagen. Just 

detta har många likheter med Uppdrag Granskning och Janne Josefsson, där fokus ligger på 

att lyfta fram missförhållandena. Moore är dock samma person som den Moore som gjorde 

Roger and Me och blandar komik och allvar. 

Moore ger sig dessutom av till England och Frankrike för att hitta kryphål i den allmänna 

sjukvården. Den negativa bild han själv matats med om allmän sjukvård krockar med den 

positiva bild han möter. Han frågar sig själv och publiken flera gånger varför inte USA 

använder sig av den sortens sjukvård som gör att alla har råd med sjukvård, den sjukvård som 

tar hand om alla oberoende vem det gäller. Även Guantanamo Bay besöks efter det att Moore 

fått veta att fångarna får allmän sjukvård. Det slutar med att Moore bestämmer sig för att ta 

med frivilliga medhjälpare och brandmän som deltog i arbetet efter 11 september till Cuba för 

läkarvård, eftersom de antingen nekats vård i USA, eller inte har råd med den. I filmen Sicko

behövs inga fabriceringar, alla vet hur sjukt systemet är och man får hoppas att nästa president 

nu efter valet har mer vett än Bush som lät sig köpas. Men allt detta frångås i kritiken som 

nästan enbart är fokuserat på just Cuba. Ett exempel är John Strossel på “20/20” som under 

intervjun med Michael Moore kritiserar Moore för att den rapport som stödjer Moores 

position angående Cuba kommer direkt från Cuba och inte från någon opartisk part. Moores

svar till Strossel blev: ”Let's stick to Canada and Britain and this stuff because I think these 

are legitimate arguments that are made against the film and against the, the so-called idea of 
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socialized medicine. [---]” 73 Och det är ju faktiskt så att filmen står ju inte och faller kring 

inslaget om Cuba, filmen handlar om USA och hur USA skulle kunna lära av andra länder när 

det gäller sjukvårdssystem. Det var ungefär detta som skedde när Janne Josefsson gav sig på 

politikerna inför valet 2002 och konfronterade dem med främlingsfientliga åsikter. Det var 

inte informationen som det fokuserades på utan hela reportaget överskuggades av det faktum 

att man lurat politikerna, provocerat fram svaren och spelat in allt med dold kamera, samt det 

faktum att man riktat in sig på moderaterna. Syftet var undermedvetet precis det Michael 

Moore ville med filmen Fahrenheit 9/11, man ville få väljarna att inte rösta på moderaterna. 

Kanske är gränserna mellan fiktion och dokumenterande inte så tydlig och kanske är inte 

skillnaden mellan svensk och amerikansk undersökande journalistik inte så stor egentligen när 

man tittar på likheterna istället för olikheterna. Det är bara det att det mesta är extra extra i 

USA jämfört med vad det är i Sverige. 

5. Slutdiskussion

    I den här uppsatsen har jag riktat in mig på de samhällsengagerade muckrakers, som

president Roosevelt kallade dem och som avslöjade Watergateaffären på 1970-talet, 

huvudfokus har legat på en jämförelse mellan svensk och amerikansk undersökande 

journalistik. Vad finns det för likheter och olikheter de två journalistkulturerna emellan? Jag 

har jämfört Uppdrag Granskning och 60 Minutes genom en analys och visat exempel på den 

‘gotcha’-journalistik som är vanlig i USA utifrån programmet To Catch a Predator. Samt 

tagit en närmare titt på Michael Moore som genom sina filmer Fahrenheit 9/11 och Sicko kan 

ses som en grävande journalist och som tillsammans med just 60 Minutes och To Catch a 

Predator fått stå för den amerikanska undersökande journalistiken i denna uppsats. 

Studien av svensk och amerikansk undersökande journalistik har visat att man inte lägger så 

stor vikt på integriteten i USA och att det finns skillnad på undersökande och undersökande. 

Det har visat sig att Sverige till viss del har mycket att lära från USA, men att det också finns 

delar i den amerikanska undersökande journalistiken där jag hoppas att inte Sverige tar efter, 

ett exempel är när journalister ger sig på uteliggare med dold kamera, med enda syftet att 

                                                
73 Melissa Scott, “ABC News”, Healthy in Cuba, Sick in America?, John Stossel Takes on Michael Moore, 
Examines Government-Run Health Care, http://abcnews.go.com/2020/Story?id=3568278&page=2 7 Sept. 2007
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fånga dem på film. Utifrån Michael Moores filmer, Uppdrag Gransknings olika avsnitt och 

artiklar så som Michael Moynihans artikel, Rättelser ökar förtroendet74 och böcker så som 

Dick van Eijks bok Investigative Journalism in the USA and Sweden: Lessons to the low 

countries och James L Aucoins bok Evolution of American Investigating Journalism har jag 

fått en bra bild av skillnader och likheter mellan Sverige och USA. 

Skillnader:

 I Sverige har vi offentlighetsprincipen, en grundlag som gör allmänna handlingar 
(handlingar tryckta eller elektroniska som inkommit till myndigheten utifrån eller 
upprättats inom myndigheten) tillgängliga för medborgarna. 

 I USA skriver man mer frekvent om privata personer och kan inte föreställa sig en 
undersökning som illustrerar systemets missförhållanden utan exempel på offer. 

 I USA är termen ‘gotcha’-journalistik, en avart till Wallraffning väldigt vanlig. 
 USA publicerar rättelser gällande triviala faktafel så som felstavningar, felaktiga 

datum och felplacerade decimaler oftare än vad Sverige gör. Skillnaden är att medan 
Dagens Nyheter publicerade 303 rättelser så publicerade amerikanska tidningar mer än 
dubbelt så många, tidningen The Oregonian publicerade ensam hela 824 rättelser år 
2003. Siffran handlar inte om att Sverige publicerar färre fel, utan om att de anser att 
det inte är viktigt att upplysa folket om felen. I svenska tidningar förekommer både 
småfel och chockerande fel. 

 I USA kan man bli stämd på ohyggligt mycket pengar om man anklagas för förtal, det 
är dessutom mycket lättare där än i Sverige. Dessutom är de summor man tvingas 
betala i Sverige ingenting jämfört med dem i USA.

 I USA använder man sig av datorn för att analysera och föra in information i större 
undersökningar. Det kallas databaserade undersökningar. 

 I Sverige tar vi hänsyn till privatpersoner och integritet, vi gör etiska överväganden, 
det gör man inte i USA.

 I USA har man tillgång till större ekonomiska resurser till stora granskningar, samt en 
särskild avdelning för undersökningar.

Likheter:

 Sverige och USA använder båda dold kamera och wallraffare.
 Båda avslöjar skandaler, granskar regeringar, företag och andra liknande 

organisationer och funktioner.
 Båda spårar och blottlägger kränkningar av lagar, regler eller moral gjorda av 

organisationer eller offentliga personer.
 Varken Sverige eller USA lägger så stor vikt på integritetsfrågan när det kommer till 

granskning av de ovannämnda. 
Studien har visat att även om dold kamera är en metod som ibland inte är försvarbar så krävs 

den för att belägga missförhållanden så som köttfärshanteringen på ICA och de dåliga 

arbetsförhållandena på bland annat McDonalds. I reportaget om rasismen i valstugorna som

                                                
74 Rättelser ökar förtroendet, Michael Moynihan, Aftonbladet, 2005-06-26
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skapade rabalder inför valet 2002 kan metoden dock diskuteras, eftersom Janne Josefsson 

utgav sig för att vara någon annan och dessutom provocerade fram svar med hjälp av 

främlingsfientliga åsikter. Uppsatsen har också visat att man med de rätta frågorna kan luckra 

upp incestfall i småbitar och finna att den åtalade är helt oskyldig. Studien har visat att 

undersökande journalister idag bidrar till att brottslingar döms, åtalsförhandlingar utvecklas 

till det bättre och till att det görs lagändringar eller nystiftade lagar. Men också att det finns 

undersökande journalister som försvårar arbetet för åklagare och gör det omöjligt för dem att i 

vissa fall fälla personer som utan de ”undersökande” journalisternas agerande kunnat gripas 

på rätt grunder. 

Genom tolkning och analys av relevanta filmer, program och litteratur har jag också försökt 

svara på frågan gällande; Är det okej att använda vilka medel som helst för att skapa debatt? 

Svaret på frågan är delad och beror på om man diskuterar utifrån Michael Moore eller 

Uppdrag Granskning. Det är ju så att för att kunna belägga något och samtidigt väcka 

uppmärksamhet och debatt i samhället krävs det ibland bara att lyfta på de rätta stenarna och 

att undersöka lösa trådar andra inte brytt sig om, en arbetsmetod som friat oskyldigt dömda, 

fällt brottslingar och uppdagat politiska skandaler. Det är bara att kolla på de punkter med 

bristfällig fakta gällande Fallet Ulf som jag tar upp på sida 22. Man kan ju undra hur många 

som skulle frias i USA om alla undersökande journalister gav sig på rättsystemet och 

undersökte grunderna till varför många av de oskyldiga som faktiskt sitter inne, sitter där de 

sitter istället för den person som borde göra det. När journalisterna Don Barlett, Jim Steele 

och Philip Meyer med datorns hjälp loggat in detaljer om över 1000 domslut avslöjades det ju 

till exempel att oskyldiga rutinmässigt fängslades och att skyldiga gick fria i Philadelphias 

statsdomstol. De undersökande journalisterna behövs verkligen, utan dem skulle många 

skandaler ligga dolda och oärliga politiker skulle säkert leka med våra skattepengar. Visst 

skillnaderna mellan USA och Sverige finns där och resurserna minskar i och med de 

nedskärningar många medieföretag gör och den medieutveckling som pågår, men de 

undersökande journalisterna som stolt bär sitt smeknamn, muckrakers, luskar alltid på något 

sätt ut hur de ska kunna belägga missförhållanden och ta fram skandaler i ljuset. Vare sig om 

det är med hjälp av klisterlappar, under-cover, dataregistrering eller helt enkelt en 

dammsugning av myndigheterna. 
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6. Källförteckning

6.1 TV-program

Uppdrag Granskning (2001-) 

60 Minutes (1968-) 

To Catch a Predator (2004-) Svensk titel: Jakten på nätpedofilerna

6.2 Filmer

Sicko (Michael Moore, 2007)

Manufacturing Dissent (Debbie Melnyk och Dick Caine, 2007)

Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004)

Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002)

Roger and Me (Michael Moore, 1989)
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Utdrag från den bandade intervjun om den undersökande journalistiken med projektledaren 

för Uppdrag Granskning, Nils Hanson. Datum och plats: 29 april, 2008, Sveriges Television.

Hur skulle du beskriva Sveriges grävande journalistik?

Jag skulle väl beskriva den som ganska välmående och livskraftig trots de nedskärningar som 

många medieföretag genomfört och den mediala utvecklingen där snabbheten prioriteras mer 

än någonting annat. Det är framförallt nätets utveckling som går på tvären med den grävande 

journalistiken men den nya tekniken medför också nya möjligheter. 

Hur skulle du beskriva Amerikas grävande journalistik?

Vi har faktiskt haft medarbetare där nu i helgen. Vi var inbjudna tillsammans med dem 

ledande nyhetsorganisationerna och företagen i USA; Washington Post, New York Times, 

CBS, ABC till Berkeley University i Kalifornien. Uppdrag Granskning har gjort en del jobb 

som gjort tydliga intryck på USA och där är man väldigt bekymrad över utvecklingen. 

Framförallt på dagstidningarna genomförs fruktansvärt bekymmersfulla utvecklingar där man 

lägger allt mindre resurser på undersökande journalistik. Där man ser tillbaka på forna tider 

som storhetstider, så det är en utveckling som är olycksbådande. 

Hur ser du på arbetsmetoderna?

Vi är väldigt influerade av amerikanarna och den metodik vi tillämpar här har utvecklats där 

och mycket av den bästa journalistiken har ju också gjorts där. Vi har ju också mycket utbyte, 

många amerikanska journalister är här och föreläser. Det som skiljer oss är väl framförallt de 

etiska övervägandena som vi gör men inte de gör. I USA finns det exempel på den bästa 

journalistiken men det finns också exempel på den värsta journalistiken. Ett exempel på den 

värsta journalistiken är när de använder dold kamera för att sätta dit folk utan att det finns

något allmänintresse, det kallas Gotchajournalistik. Det kan vara att man häckar med dold 

kamera på en återvinningsanläggning där man lägger kläder till välgörande ändamål. Sedan 

kommer kanske människor under nattetid och stjäl de här begagnade kläderna och så filmar 

man detta och så hoppar man fram och frågar: Varför gör du detta? Hur kan du göra detta?

Vilka lagar gäller för grävande journalister?

Man får inte publicera information som innebär fara för rikets säkerhet och hålla på med förtal 

så länge det inte är försvarbart. Det handlar om etiska riktlinjer, vi har ju en självpåtagen 

restriktion som avgränsar oss mer än lagen gör. Lagen ger oss ohyggliga möjligheter men vi 
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på Uppdrag Granskning väljer att inte använda oss av den till förmån för privata människor. I 

USA kan man bli stämd på ohyggligt mycket pengar om man anklagas för ärekränkning och 

förtal, det är mycket lättare där än i Sverige. De summor man tvingas betala i Sverige är 

ingenting jämfört med dem i USA. Så det är många skillnader men på olika plan. Vi har 

mycket att lära av amerikanarna. 

Kan man vara objektiv som grävande journalist?

Nej, objektiv lägger man inte ens i mun. Vi strävar mot att återge den sanna bilden av 

verkligheten. Reportage börjar med en hypotes. Man undersöker hypotesen, stöter den med 

verkligheten tills man blir övertygad om att det är så det ligger till. 

I vilka fall krävs ”tvivelaktiga” metoder för att komma åt sanningen?

Man talar om att ändamålen helgar medlen och ibland tillämpar man arbetsmetoder som kan 

ifrågasättas eftersom allmänintresset och missförhållandet är så allvarligt att vi kan motivera 

det. Men när man använder sig av en sådan arbetsmetod ska det vara en sista utväg, då ska 

man ha utrett alla andra möjligheter till att belägga missförhållandet. 

Kan du ge exempel på när det krävs?

Jag kan ge ett exempel från ett program som vi kommer att sända på valborgsmässoafton, 

imorgon som handlar om hur lätt det är för ungdomar att köpa sprit. Vi skickade ut ungdomar 

att köpa sprit här på Stig Center i Göteborg, sedan ringde vi en så kallad sprittaxi och för att 

kunna stärka och bevisa att ungdomar bara fyllda femton kunde köpa krävdes dold kamera. 

Hade man haft öppen kamera så hade man aldrig kunnat göra detta. Ett annat exempel är 

köttfärsavslöjandet där man inte kunnat göra på något annat sätt, men där den dolda kameran i 

och för sig inte märktes så mycket och McDonald’s som använde svartjobbare, i de här 

reportagen blev det ju inte omdiskuterat, men ett som blev det är ju det om valstugorna. Där vi 

gjorde en undersökning om främlingsfientlighet främst bland moderater, då blev det väldigt 

mycket diskussion om att man grundlurade dessa politiker. 

Men det krävs ju dold kamera för att visa vad de egentligen tycker och tänker 

Ja det gör ju det och jag tyckte att användandet av kameran var väl motiverat och återigen där 

blev det nästan lika mycket diskussion om de journalistiska metoderna som om själva 

avslöjandet. Dels diskussioner om urvalet vilket var befogade diskussioner och dels om 

arbetsmetoden med den dolda kameran och den är ju väldigt kränkande för den som blir utsatt 
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för den. 

Vilka metoder använder ni er av för att kunna belägga missförhållanden?

Vi använder olika metoder till olika projekt. Den metod vi utnyttjar i varje fall är 

offentlighetsprincipen som ger oss enorma möjligheter här i Sverige. Vi dammsuger 

myndigheter på alla relevanta uppgifter och handlingar i fallet. Vi gör också sökningar på 

Internet men vi besöker framförallt myndigheter för att verkligen ta reda på allt. Vi tar 

givetvis också reda på allt som publicerats förut. En annan metod är att systematiskt bearbeta 

människor som har något att berätta, vilket innebär att vi ibland erbjuder människor 

anonymitet för att de ska kunna berätta om missförhållanden för oss. Men ibland räcker det 

inte med det de anonyma människorna säger utan det krävs mer bevis. Och då kommer man 

till det läget att hitta rätt metod för att kunna belägga och då kan kameran vara ett sätt. När det 

gäller köttfärsen så fick vi tipset i februari i fjol och det dröjde sex månader tills vi kunde gå 

igång på det. Innan dess diskuterade vi olika lösningar bland annat att vi skulle ta anställning 

på ICA och sedan avancera till charken och komma in där bakom kulisserna för att sedan 

kunna dokumentera men vi ansåg att det skulle ta för lång tid och kosta för mycket pengar. 

Det var fotografen Rune Bergström som kom på den fullständigt geniala och förlösande idén 

nämligen att sätta klisterlappar på förpackningen i det som kallas tråg. För att kunna belägga 

något krävs det att man vet hur systemet fungerar. Rune Bergström ställde sig frågan; Hur 

fungerar behandlingen av köttfärs? Svaret blev det att köttfärsen placeras i en förpackning på 

ett underlag som kallas tråg och sedan plastar man in det med etikett. Utifrån den kunskapen 

ställde vi oss frågan; Vad gör de med tråget? Det visade sig att de inte bara återanvände den 

köttfärs som inte blivit såld utan även tråget. Det visade sig att det bara var plasten och 

etiketten som byttes. Så om man sätter på en klisterlapp på tråget på kvällen ska den alltså 

vara kvar där nästa dag fast med ny plast och ny etikett. Och mycket riktigt så var det. 

Andra metoder är att använda enkäter och skicka ut till varje enskild myndighet i Sverige för 

att få vissheten om bredden på ett visst problem och observation, då man ger sig ut i 

verkligheten med kamera och observerar. Grunden är offentlighetsprincipen och muntliga 

källor, sedan använder man sig också av dold kamera och rekonstruktion. 

Kan man se Michael Moore som undersökande journalist?

Michael Moore, ja i viss mån kan man nog se honom som det, han undersöker ju samhället, 

tar fram missförhållanden. Sedan använder han ju metoder som fungerar bra för honom men 

inte skulle göra det för oss eftersom vi skulle förlora trovärdighet. 
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Är det okej att använda vilka medel som helst för politisk debatt/samhällsdebatt?

Inte vilka medel som helst, men ibland när man bedömer att allmänintresset är stort, är det lätt 

gjort att ta en risk, vilket resulterar i att man tappar trovärdighet, får kritik, åsamkar skada, 

men ändå väger just allmänintresset och det faktum att man får fram sanningen tyngst. Sedan 

ska man också vara rädd om människor, man kan inte utnyttja vilka metoder som helst.


