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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar SVT:s Uppdrag granskning. Vi var intresserade av att titta närmare 

på detta program eftersom det har en särställning i Sverige som ett av de mest sedda 

samhällsprogrammen. Vi frågade oss vilken agendasättande roll Uppdrag granskning har i 

vårt samhälle och hur deras reportage utformas för att få genomslag och nå ut till publiken. 

Utnyttjar Uppdrag granskning sin särställning på bästa sätt för att informera och upplysa?  

Våra teorier har alltså mycket att göra med mediers agendasättande funktion. Vi har även tittat 

på angränsande teorier om ”moral panics”, och lutar oss samtidigt till viss del mot utvalda 

delar av nyhetsvärderingsteori. 

Vi har genomfört en kritisk diskursanalys (CDA) av två reportage av Uppdrag granskning. 

Det ena har fått stort genomslag i svensk tryckt press, medan det andra knappt har omnämnts. 

Vi ville studera hur redaktionen har arbetat för att utforma reportagen och påverka deras 

genomslag. Därför har vi tittat på bland annat användningen av dramaturgi och diskurs, samt 

hur avsnitten gestaltas för att tala till tittarna. För att komplettera vår undersökning har vi 

även tittat på vilket genomslag reportagen har fått i form av uppmärksamhet i svensk tryckt 

press. Vi har sedan sökt en förklaring av detta genomslag med hjälp av våra fynd från 

diskursanalysen samt parametrarna för nyhetsvärdering. 

När vi började vår analys upptäckte vi snabbt vissa skillnader mellan reportagen. Den 

tydligaste var att det reportage som fick störst genomslag också berörde ett ämne som var 

aktuellt och som är lätt att ta ställning till. Det förekom också tydliga symboler och metaforer 

som lätt kunde användas av andra medier för att skapa rubriker. Vi lade märke till att personer 

identifierades på olika sätt till följd av bland annat när och hur länge de förekom i reportaget 

samt hur reportrarna förhöll sig till dem. De ställde ledande frågor som resulterade i att vissa 

personer identifierades på ett sätt som tydligt passade in i en dramaturgisk modell: de goda 

och de onda. 

För att få genomslag i medierna framstår det som viktigt att en syndabock pekas ut, och gärna 

att denna är en enskild person, samt att reportaget innehåller tydliga symboler och metaforer 

och att konsumenten känner igen ämnet. 
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Inledning 

Uppdrag granskning står som en av Sveriges Televisions största och starkaste representanter 

för grävande journalistik. I programbeskrivningen på dess hemsida står: ”I vårt viktiga 

uppdrag att blottlägga missförhållanden i samhället har vi tillgång till ett tungt maktmedel: ett 

TV-program på bästa sändningstid som varje vecka når runt en miljon tittare. Reportagen får 

ofta stort genomslag i form av debatter och förändringar i samhället” (svt.se 2014:1). Ibland 

blir genomslaget oerhört stort med mängder av ytterligare artiklar och TV-inslag som följd, 

medan andra avsnitt inte alls skapar några ringar på vattnet. Vad beror detta på?  

För att närma oss ett svar på denna fråga vill vi granska hur programmets uppbyggnad, bland 

annat genom disposition av tid, val av intervjupersoner, diskurs och dramaturgi, påverkar 

vilket budskap det sänder. Vi intresserar oss också för det genomslag, eller bristen därpå, som 

reportagen får i andra medier. För att försöka förklara detta har vi därför valt att studera två 

reportage av Uppdrag granskning: ett som fått stort genomslag i andra medier i form av 

ytterligare rapportering och debatt, och ett som inte fått det. På så sätt hoppas vi med hjälp av 

teorier och tidigare forskning kunna peka ut några variabler som påverkar genomslaget av ett 

reportage. 

Många medieforskare har diskuterat processen och komplexiteten kring hur olika ämnen 

behandlas och framställs i medierna. Bland annat ifrågasätter man det tämligen trånga 

utrymme som utgör centrum för allmänhetens uppmärksamhet. Vidare diskuteras hur vissa 

ämnen presenteras och lyfts fram i förhållande till andra och hur väl presentationen speglar 

ämnets egentliga relevans och allmänintresse. Medier har en stark agendasättande roll och vi 

hoppas att vi med vår uppsats kan belysa en del av hur Uppdrag gransknings val av ämne och 

diskurs påverkar hur vi konsumenter uppfattar vad som är viktigt och oviktigt, sant eller 

falskt. 



 5 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att på detaljnivå studera hur Uppdrag granskning byggs upp med 

en viss diskurs, hur dramaturgin ser ut, samt till vilken grad programmens innehåll kan 

relateras till de parametrar för nyhetsvärdering som vi kommer att presentera. Vi vill med vår 

studie närma oss en förklaring till vilka faktorer som spelar in i det genomslag och i de 

reaktioner som programmen får, och på samma gång problematisera tillvägagångssättet i 

nyhetsvärdering och framställning. 

 Vilka diskursiva medel används för att förmedla ett visst budskap i de två reportagen?  

 Hur ser dramaturgin ut i reportagen? 

 Hur kan parametrar för nyhetsvärdering förklara utformningen och genomslaget av de 

reportage vi har analyserat? 

 Hur påverkar diskursen och dramaturgin reportagens genomslagskraft i svensk tryckt 

press? 

 Hur kan reportagens utformning problematiseras med stöd i presenterade teorier? 

Bakgrund 

Idag sänds Uppdrag granskning på SVT1 på vad som beskrivs som bästa sändningstid, det vill 

säga mellan klockan 20 och 21 på onsdagskvällen. Tittarsiffrorna är runt en miljon i veckan. 

Själva menar de att verksamhetens uppdrag ”är att blottlägga missförhållanden och 

maktmissbruk”. De ”ska ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika 

samhällsfrågor i det demokratiska samhället.” Man menar också att följande lagar och 

riktlinjer ligger till grund för verksamheten: Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), Radio- och 

TV-lagen (RTL), SVT:s sändningstillstånd (ST), och SVT:s interna riktlinjer och Spelregler 

för press, radio och TV (svt.se 2014). 

År 2000 omorganiserades samhällsprogrammen på SVT. Uppdrag granskning tillkom då för 

att ersätta Striptease och Reportrarna. En tendens över tid sedan programmets start har varit 

att fler och fler individer ställs till svars för missförhållanden, snarare än samhälleliga 

strukturer, samtidigt som politiken har fått mindre utrymme. Vad gäller journalistiken så har 

man närmat sig den privata sfären allt mer. Journalisterna förhåller sig inte helt neutralt till 

ämnet utan ger uttryck för egna tolkningar. Det är också vanligare med en mer aggressiv 
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attityd för att avkräva svar från de utfrågade. Alla dessa förändringar gör att det på goda 

grunder kan hävdas att Uppdrag granskning har närmat sig senmodern och kommersiell 

journalistik (Jönsson & Strömbäck 2007:227-229). 

Material och avgränsning 

Vi har utfört en kritisk diskursanalys av två reportage av Uppdrag granskning. Det ena sändes 

onsdag den 19 mars 2014 och handlar om Hälsans förskola och missnöjet kring dess 

verksamhet. Det andra sändes veckan efter, den 26 mars 2014 och handlar om en man vid 

namn Egon Carlsson som föll igenom samhällets skyddsnät och avled på en tågperrong. Vi 

har också undersökt hur många gånger dessa reportage har nämnts i svensk tryckt press under 

den efterföljande veckan från att de först sändes, och skillnaderna reportagen emellan är 

mycket stor. ”Hälsans förskola” nämndes 39 gånger under perioden 2014-03-19 – 2014-03-

25. ”Egon från Vara” nämndes sex gånger under perioden 2014-03-26 – 2014-04-01, där tre 

av dessa var samma Metroartikel publicerad i olika delar av landet. Sökningen skedde på 

mediearkivet Retriever med sökorden ”Uppdrag granskning”. 

Vi har valt dessa två avsnitt av flera anledningar. Dels är de relativt nya vilket är en 

förutsättning för att de ska finnas tillgängliga för oss att se på svtplay.se. Vad som gjorde att 

vi valde just dessa två av alla tillgängliga var att de är så pass olika på flera sätt, vilket vi tror 

kommer göra våra fynd än mer intressanta. Det förstnämnda avsnittet skapade genast rubriker 

i tidningar runtom hela landet, medan det andra knappt uppmärksammades. 

Vi har valt att analysera två olika reportage av Uppdrag granskning på samma grunder, men 

istället för att strikt jämföra dem, behandlar vi dem som två separata objekt. På detta sätt blir 

de inte ställda i relation till varandra utan vi kan istället göra en lika genomgående analys av 

båda två och sedan jämföra utvalda exempel för att påpeka specifika fynd. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt har vi valt ut ett antal verk som behandlar just Uppdrag granskning på olika 

sätt, vilket också är den stora skillnaden mot avsnittet Teoretiskt ramverk, där vi presenterar 

mer generella teorier.  

Magnus Danielsons ännu opublicerade doktorsavhandling, Granskade makthavare och 

makthavande granskare: en analys av makt, identitet och legitimitet i Uppdrag granskning, 
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överlappar tydligt vår egen studie, och är därför av intresse för oss. I avhandlingen 

förekommer Mats Ekström som har forskat inom bland annat medie- och 

kommunikationsvetenskap och journalistik. ”Mats Ekström menar att ett av genrens 

karaktäristika är att använda diskursiva tekniker för att förvandla ett enskilt, avvikande och 

icke-representativt fall, till en generell sanning om sakernas samhälleliga tillstånd.” 

(Danielsson, 2014:7). Danielsson konstaterar också att ett grundläggande drag för Uppdrag 

granskning är att ansvar utkrävs av person eller myndighet. Detta står även explicit på deras 

hemsida (svt.se 2014a:4). 

En kandidatuppsats som fångat vårt intresse heter ”Journalisters negativa porträtt av 

socialtjänstens arbete och mediedebatten som uppstår”. Författarna, från Lunds Universitet, 

heter Amanda Milenkovic och Christian Ringsten. I grova drag kan det sägas att uppsatsen 

syftar till att undersöka hur socialtjänsten porträtteras och utvärderas i medier. De har liksom 

vi lagt fokus på två reportage av Uppdrag granskning för att sedan titta på den efterföljande 

mediala rapporteringen. Vidare har de använt sig av nyckelord så som ”agendasättande-teori” 

och ”moral panic”. Bland annat kommer de fram till att medier ofta lyckas övertala 

allmänheten om vad som är rätt eller fel med hjälp av ”starka begrepp” och dramaturgi 

(Milenkovic & Ringsten 2014). 

I vår uppsats tar vi upp hur dramaturgin spelar en avgörande roll för TV-program såsom 

dokumentärer och andra narrativa produktioner. Många är teorierna som sammankopplar den 

hårdnande konkurrensen på mediemarknaden med programformatens utveckling mot ett mer 

underhållande sådant. Dagens tappning av Uppdrag granskning är ett exempel på senmodern 

journalistik där dramaturgi och berättande har fått en central roll (Jönsson & Strömbäck 

2007:208, 223-227). 

Nils Hanson är projektledare och ansvarig utgivare på Uppdrag granskning. Han skriver i sin 

bok Grävande journalistik att det ofta är lika viktigt att en historia är dramaturgiskt 

välberättad som att den är väl belagd, och att de på Uppdrag granskning har anlitat en 

dramaturgisk konsult för detta ändamål. Diskussionen om huruvida sådana dramaturgiska 

grepp bör användas för att förmedla journalistik är något av en vattendelare. Många anser att 

journalistik ska vara rak och tydlig och inte använda sig av dramaturgi på det sättet eftersom 

det förknippas med underhållning, medan andra, såsom Hanson själv, menar att det är en 

förutsättning för att någon ska konsumera innehållet överhuvudtaget (Hanson, 2009:251-257). 

”I grävarens material finns oftast ingredienserna ’den gode mot den onde’, som är 

förutsättningen för en god berättelse…” (Ibid:253). Citatet är ett bra exempel på något som 
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Uppdrag granskning också har fått kritik för, nämligen att deras program ibland utmålar 

tydliga protagonister och antagonister, alltså hjältar och motståndare, goda och onda; det sker 

en polarisering som inte känns rimlig och nyanserad.  

Hanson har i sin bok också tillägnat ett kapitel åt just vad som krävs för att ge sitt ”gräv” 

genomslag. Han pekar på faktorer som timing, missbedömningar – att ämnet är intressant för 

dig men kanske inte för den breda massan – eller att man helt enkelt inte kommit i mål med 

sitt blottläggande av missförhållandet (Hanson, 2009:293).  

Bengt Johanssons har i sin bok Efter valstugorna: Skandalstrategier och mediemakt 

presenterat studier som svarar på om, och i så fall hur medier påverkar läsaren. Med referens 

till The Power of News av medieforskaren Michael Schudson resonerar han kring att själva 

myten om mediernas påverkan förmodligen är viktigare än dess faktiska dito. Han menar 

alltså att om vi tror på mediernas effekter och inverkan på våra liv så blir det till ett slags 

självuppfyllande profetia. Som exempel tar han en skandaliserad politiker som ber om ursäkt 

offentligt. Vederbörande gör så därför att hen förmodar att avslöjandena i medierna skadar 

denne och partiet, utan att faktiskt veta hur opinionen ser ut (Johansson 2006:10). 

En annan intressant föreställning om mediernas förmodade påverkan på människor kallas för 

the law of small numbers. Den handlar om att vi tenderar att generalisera händelser som vi hör 

eller läser om i medierna. Ifall vi själva reagerar starkt på något vi konsumerar är 

sannolikheten stor att vi antar att andra också gör det, och att fenomenet är generellt (Ibid:13). 

Johansson har också tittat på granskningsidealet och hur det återspeglas i Uppdrag 

gransknings sätt att arbeta. Han menar att man lite förenklat skulle kunna säga att ”det finns 

ett outtalat credo i denna journalistiksyn: ’makt korrumperar alltid’. Det är journalistens 

uppgift att avslöja hur maktmissbruket ser ut, inte om det förekommer, eftersom man utgår 

från att maktmissbruk och missförhållanden präglar maktutövande” (Ibid:39). 

Granskning har genom sin uttalade ideologi definierats som ”avslöjanden av 

missförhållanden”, och genom att presentera något som en skandal så ”legitimerar man också 

sin egen verksamhet” (Ekström, Johansson & Larsson 2006, refererad i Johansson 2006:41). 

Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenterar vi teorier som är grundläggande för vår analys. Våra huvudsakliga 

referensböcker är News Values av Paul Brighton och Dennis Foy, Media Discourse av 
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Norman Fairclough, Grävande journalistik av Nils Hanson, Journalism: Critical Issues av 

författaren och redaktören Stuart Allan, Diskursanalys av Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips, Setting the Agenda av Maxwell McCombs och Gäster hos verkligheten av 

Jesper Strömbäck. 

Diskursens roll i samhällsprogram 

Norman Fairclough har skrivit mycket och länge om mediediskurs och han är en av grundarna 

av CDA. Han menar i sin bok Media Discourse att nyhetsprogram om offentliga 

angelägenheter tenderar att bli mer marknadsanpassade med den rådande konkurrensen på 

mediemarknaden. Detta märks i användningen av språket, som ofta tas ned på en 

konversationsnivå istället för den mer formella nivå som brukar gälla inom exempelvis politik 

och nyhetsrapportering. Exempel på sådant är vardagsuttryck, enklare synonymer och typiska 

talspråksord. På detta sätt kan man även säga att nyhetsprogrammen ibland angränsar till 

underhållning då de i många fall framställs på liknande sätt. Detta kan ses som en följd av det 

ökande marknadsintresset inom medierna, som blir alltmer beroende av investerare och 

sponsorer (Fairclough 1995:9-10). 

Denna idé om att alltid underhålla, nästan oberoende av typen av program, kanske inte är helt 

kompatibel med idén om public service. Om man skapar och tävlar om tittare, även vad gäller 

nyheter och aktualitetsprogram, förringas funktionen av medier som det publika rummet där 

människor öppet kan diskutera dagens händelser (Ibid:11). Och trots att public service-

företagen inte är vinstdrivande så konkurrerar de med kanaler som är det. De är beroende av 

sina tittare och bra tittar- och lyssnarsiffror för att rättfärdiga det finansiella stöd de får från 

staten och tittarna i form av licensavgifter (Ibid:42). Fairclough menar att dokumentärer ofta 

utformas ur en viss synvinkel och att man använder sig av en viss typ av retorik för att leda 

tittarna åt ett särskilt håll. Det finns en agenda, något man tydligt vill påvisa och belysa, och 

på så sätt försöker de alltså övertyga publiken att se det på samma sätt (Ibid:45). 

Moral panics 

I antologin Journalism: Critical Issues resonerar kapitelförfattaren, 

kommunikationsprofessorn Chas Critcher om så kallade ”moral panics” och hur de uppstår i 

medier. Han lutar sig bland annat mot sociologen Stanley Cohen som skrivit mycket om 

fenomenet, men även mot sin egen bok Moral Panics and the Media. Båda två menar att 

massmedier spelar en stor roll i skapandet och definierandet av sociala problem. Trots att 

medierna själva kanske inte medvetet förespråkar eller fördömer en sak så är deras 
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rapportering i sig nog för att skapa eller kväva oro eller panik över olika frågor (Critcher i 

Allan 2005:179-180). Detta är problematiskt. Uppdrag granskning har en oerhört stark 

position som agendasättare och opinionsbildare för allmänheten. Ämnen de lyfter upp ses som 

viktiga, medan sådant som inte faller under deras lupp uppfattas som mindre viktiga. 

Sanningen, menar många forskare, är snarare att ämnen som lyfts upp måste ha tagit sig 

igenom nätet för nyhetsvärdering, och då handlar det om flera andra aspekter än just vad som 

är mest angeläget för allmänheten att känna till. 

Critcher frågar sig varför och hur vissa händelser i medierna tolkas som symboler för mer 

omfattande samhällsproblem, som i förlängningen kan leda till så kallad moralpanik. Som del 

av förklaringen talar han om ”key events” som ofta agerar startskott för en moralpanik. Det 

kan till exempel vara ett tragiskt dödsfall eller brott som rapporteras i alla stadier av 

händelseförloppet, en skandal eller en så kallad ”whistleblower”. Sådana händelser är 

naturligtvis värda att uppmärksammas enbart på grund av deras karaktär, men i många fall blir 

de nyheter mer för att de passar bra som symboler och för att de kan utformas till något 

väldigt slagkraftigt i medierna, och då får de stå för mer än vad de faktiskt är (Ibid). 

När något väl har erkänts som ett nytt problem så börjar den så kallade inventeringen, då 

dramaturgin formuleras med stereotyper, överdrifter, förvrängning, förutsägelser och 

symbolisering, sensibilisering och skapandet av syndabockar. I detta skede behöver medierna 

inget stöd eller sanktioner, men de får stå till svars för eventuell kritik. Det är också viktigt att 

de skapar nya ord för att rama in och paketera fenomenet. Utan att särskilt precist definiera 

orden som används sprider de sig väldigt fort, och definitionen sker av sig själv genom 

stereotyper: exempelvis pedofili är vad pedofiler gör. Sensibiliseringen innebär bland annat 

att finna andra fall som faller inom ramen för ämnet och som kan ge vatten på kvarnen och 

legitimera rapporteringen ytterligare. Genom symbolisering kan vi lätt identifiera problemen 

och förövarna, och det är också viktigt att ha en syndabock som personifierar dessa problem. 

Cohen frågar sig också vilken typ av agenda som utvecklas i medierna, och hur denna blir 

densamma emellan olika kanaler och redaktioner. För att fullskalig moralpanik ska bryta ut 

måste agendan nå många medier samtidigt. Ofta har någon kanal eller tidning mer tyngd och 

därmed lättare att skapa denna effekt (Critcher i Allan 2005:180-181).  

Journalister behöver indikationer på att det finns en story bakom det som inträffat (Ibid). De 

kan söka denna bekräftelse hos källor, men om medierna redan har rapporterat och efterfrågat 

åtgärder mot någonting räcker det med att hänvisa till sin egen rapportering för att legitimera 

vidare åtgärder etcetera. Detta är problematiskt eftersom det i praktiken innebär att mediet 
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legitimerar sin egen rapportering genom att vara sin egen granskare. Magnituden av en 

händelse kan på detta sätt blåsas ur proportion samtidigt som annat väsentligt kan komma att 

hamna i skymundan på etiskt tvivelaktiga grunder. 

Det är vanligt att medier använder sig av experter för att skänka legitimitet åt ett påstående 

eller ett reportage. Dessa personer behöver inte mycket presentation eller legitimering annat 

än att medierna säger att de är experter. Mediernas privilegium att själva få utnämna vissa 

personer till experter, och samtidigt neka andra denna slagkraftiga titel är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till för att nå en djupare förståelse för agendor och källkritik (Critcher i Allan 

2005:182). 

Critcher menar att det finns tre olika agendor att ta hänsyn till. Den starkaste är mediernas, 

sen kommer politikernas, och sist publikens. De två förstnämnda kan, och brukar med 

sammantagna krafter få med sig den sista, och på så sätt skapa moralpanik. Detta händer dock 

inte alltid, eftersom det bara finns plats för en eller ett fåtal sådana stora problem åt gången i 

medierna. För att förstå vad som avgör vilken eller vilka ämnen som hamnar högst upp på 

agendorna måste vi undersöka värdet av symboler och en tilltalande paketering. Händelsen 

måste kunna symbolisera något större och rikstäckande problem. Critcher påpekar också att 

flera av faktorerna för urvalet av sådana händelser är desamma som i Galtung och Ruges ofta 

citerade modell för nyhetsvärdering; den handlar om att hitta något som är avvikande, oväntat, 

tydligt, gärna negativt och personcentrerat. Det är också en fördel om det skapas tydliga 

kontraster mellan vad som är normalt och onormalt, vilket då kan målas upp som gott och ont 

(Ibid:185). 

Vidare menar han att vi i dagens västerländska samhälle litar allt mindre på varandra, och 

därmed i förlängningen även våra institutioner och politiker, vilket har utvecklat en 

överhängande rädsla för hot från det okända. Detta kan mycket väl ha att göra med vad som 

lyfts fram i medierna: det okända, konstiga, avvikande, farliga osv, och man glömmer lätt bort 

att vi oftast är ganska säkra. Nyhetsmakeri och agendor bidrar starkt till denna uppfattning, 

och därmed är det legitimt att ifrågasätta om elitmediernas rapportering och uppblåsta 

reportage alltid är etiskt försvarbara. Vem ska granska de granskande? 

Allmänintresset av grävande journalistik  

Public service har fortfarande i Sverige ett av sina starkaste fästen, och grävande journalistik 

är på många sätt flaggskeppet inom den ideologin. Journalistikprofessorn Michael Bromley 

skriver i Journalism: Critical Issues om public service att grävande journalistik historiskt har 
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legitimerats på olika sätt. Bland annat har det sagts att det skulle föra med sig positiva 

förändringar i lagar och regelverk eller att avslöja missförhållanden. Man skulle upptäcka 

sanningen, upplysa allmänheten och ge den förhandlingsläge. En grävande journalist skulle 

finna något som var fel och avslöja det – hen var en positiv kraft för förändring. De blev 

moraldomare, skriver Bromley, ”unlicensed sentinels of public morals sneaking into positions 

to monitor behavior in bedrooms and offices” (Bromley i Allan 2005:315). Allmänheten 

tycktes bestämma om man gått för långt eller inte, och om tittarsiffrorna var höga räckte det 

som bevis på att det som rapporterades låg i allmänhetens intresse. I rättegångar i 

Storbritannien förekom det till exempel att tittar- och läsarsiffror användes som underlag för 

att legitimera kontroversiella rapporter (Ibid). 

Men huruvida något låg i allmänhetens intresse började mer och mer ifrågasättas, allteftersom 

reportrar började ta till nya medel för att fånga folk på bar gärning. Vissa kritiserar det de 

kallar för spionjournalistik och menar att det endast är ett kostsamt sätt för redaktioner och 

kanaler att bygga en publik. Det har uppstått ett släktskap mellan seriös, grävande journalistik 

och sensationsnyheter (Ibid). 

Linjen är ibland inte är helt lätt att dra, och det förekommer fall av exempelvis mediedrev som 

går överstyr för att nå sin kulmen. Journalisterna skyddar sig sedan med svepande påståenden 

om att de utför grävande journalistik. Linjen har blivit så fin att de seriösa programmen ibland 

blir utbytbara och likställda med sensationella underhållningsprogram med en kritisk vinkel. 

Grävande journalistik kan också kvävas och hållas tillbaka om man befarar att resultatet av 

undersökningarna kan skada mediets rykte eller vinster. Därför är det också högst relevant att 

ifrågasätta urvalet av nyheter och vilka reportage som medierna väljer att publicera. Får vi 

verkligen reda på hela sanningen om varför, eller också varför inte något har undersökts och 

publicerats? (Ibid:316). Detta är naturligtvis en frågeställning som är direkt överförbar till vårt 

område som är Uppdrag granskning. 

Efter det klassiska genomslaget med Watergate-skandalen lyftes grävande journalistik upp än 

mer som ett nobelt arbete. Att det låg i allmänhetens intresse var vedertaget, och 

journalisterna letade bara efter sätt att tjäna detta intresse. Vissa hävdade också att ”two 

wrongs make a right”, och så länge de fann vad de sökte gjorde det ingenting att de hade gjort 

det med tvivelaktiga medel (Ibid:317). 

Med tiden ledde detta dominerande ideal till att journalisterna blev för självupptagna. De 

antagna fördelarna överdrevs samtidigt som bristerna förnekades. Men allmänheten märkte att 
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rapporteringen skedde än mindre i deras intresse, och mer för journalisternas egen 

självuppfyllelse, och därav föll förtroendet för den grävande journalistiken (Ibid:319). 

Medierna som agendasättare 

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och medie-och kommunikationsvetenskap. Han 

beskriver den pseudoverklighet som skapas av våra erfarenheter och olika bilder av 

verkligheten. Detta leder både honom och oss till att medier har en avgörande funktion för 

vad som står på medborgarnas dagordning. 

Människor utgår inte från det som är utan utifrån bilderna av det som är (subvärld 1), i ett 

samspel där bilderna av det som är (subvärld 2) framstår som avgörande. Detta skapar en 

pseudoverklighet, konstruerad av samspelet mellan de egna erfarenheterna och bilderna av 

verkligheten. Det är denna pseudoverklighet som ligger till grund för människors handlande, 

som dock tar plats i och påverkar den verkliga verkligheten (subvärld 1). Pseudoverkligheten är 

sålunda av större praktisk betydelse än den verkliga verkligheten, åtminstone om man vill förstå 

människors handlanden, deras åsikter och opinioner (Strömbäck 2001:172). 

Maxwell McCombs är kanske mest känd för sin teori om mediers agendasättande funktion. I 

Setting the Agenda diskuterar han bland annat hur nyhetsmedier påverkar de ämnen som står 

på just medborgarnas dagordning. Den dagordning han menar präglas av 

”andrahandssanningar” och en verklighet som är strukturerad av journalister, vilket ger dem 

möjlighet att påverka allmänhetens förståelse av de frågor och den verklighet som förmedlas, 

en makt över dagordningen alltså (McCombs 2004:1). 

Många frågor (issues) konkurrerar om en central plats på agendan och det är nyhetsmedierna 

som har privilegiet att influera vilka frågor som får göra just det. Den platsbrist som råder på 

agendan beror enligt McCombs till stor del på allmänhetens brist på både tid och psykologisk 

kapacitet att samla in information (Ibid:38). Figur 1.1 tydliggör i övergripande drag hur 

allmänheten uppfattar de frågor som behandlas av medier som viktiga, figuren visar alltså hur 

medieagendan sätter allmänhetens agenda (Ibid:4-5). 

Figur 1.1 
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(Ibid:5) 

 

Agendasättande på olika nivåer 

McCombs delar in agendasättandets process i flera olika nivåer. Den första nivån handlar om 

mot vilket eller vilka objekt vår uppmärksamhet riktas, ett objekt kan vara Sveriges ekonomi, 

en statsministerkandidat, global uppvärmning och så vidare. Dessa objekt har flera attribut; 

olika kännetecken och egenskaper som skapar en uppfattning om dem, exempelvis något så 

simpelt som en människas ålder till mer komplexa attribut som politiska ståndpunkter. 

Objektet Sveriges ekonomi kan då ha attribut som inflation eller arbetslöshet, då dessa attribut 

påverkar förståelsen för objektet (McCombs 2004:78). Följaktligen handlar den andra nivån 

om hur dessa attribut influerar dagordningen, det vill säga vad vi associerar objektet till och 

vilka ”bilder” som konstrueras i våra huvuden. Han menar att media kanske inte bara säger till 

oss vad vi ska tänka på, utan även hur vi ska tänka (Ibid:70).  

Dessa attribut ger mer uppmärksamhet åt objektet beroende på hur tilltalande de är för 

allmänheten. Egenskaperna hos dem påverkar vilka i publiken som kan relatera till dem, och 

på så sätt underlättas eller försvåras förståelsen av objektet. McCombs skriver om attributens 

tilltalande argument, och jämför dessa med ramverk (frames) som kan struktureras på ett visst 

sätt för att tilltala olika människor. På detta sätt kan media lägga fram information på ett vis 

som de vet rör en viss publik, och således vinna större genomslagskraft (Ibid:95).  

”Engagerande frågor” kan vi kalla de frågor som kan uppröra och/eller engagera medborgare, 

exempelvis tiggeri på Stockholms gator, för att ta ett aktuellt exempel. Att då strategiskt spela 

på vetskapen om att ett visst ämne ses som en engagerande fråga fungerar ofta för att få 

respons från allmänheten. Därför är attributens tilltalande argument en viktig faktor att ta 

hänsyn till när det gäller agendasättande-teori (Ibid:96).  

Olika sociala grupper spelar också in när det gäller att utforma tilltalande argument, 

McCombs tar luftföroreningar i USA som exempel. Den amerikanska arbetarklassen var 

generellt sett skeptisk till regeringen och tyckte därför att luftföroreningarna var deras ansvar. 

Följaktligen såg medias ramverk ut på så vis att ansvaret låg i regeringens händer. I detta fall 

tjänade ramverket till att attributet sågs som negativt av en viss social grupp, nämligen 

arbetarklassen. Samtidigt hade argumenten en annan effekt på över- och medelklassen, som i 

sin tur såg luftföroreningarna som en anledning att engagera sig i miljöorganisationer och 
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göra något åt saken. Detta fungerar som ett exempel på hur olika argument tilltalar olika 

personer beroende på bland annat klasstillhörighet och social bakgrund (McCombs 2004:96). 

Gestaltningsteorin 

Något som hör ihop med agendasättandets andra nivå är gestaltningsteorin (framing theory). 

McCombs beskriver den som ”a selection of – and emphasis upon – particular attributes for 

the media agenda when talking about a subject”. Alltså sker en typ av gestaltning av olika 

objekt, som i sin tur sätter betoning på olika personers eller ämnens attribut när de tänker eller 

pratar om dem. Det är här gestaltningsteorin och den andra nivån av agendasättande på sätt 

och vis konvergerar, då de båda understryker hur olika attribut ofta får en särskild innehållslig 

status i kommunicerade meddelanden (Ibid:87). 

”Med hjälp av gestaltningar kan journalister skapa mening åt och förstå en nyhet. 

Gestaltningarna skapar ett ramverk för tolkningarna, eller snarare, de ger ledtrådar åt läsarna 

eller tittarna hur en viss nyhet bör förstås.” Det skriver Jesper Strömbäck i sin avhandling 

Gäster hos verkligheten. Här visar sig alltså den makt journalisten har i nyhetsförmedlingen, 

makten att kunna formulera problemet. Han exemplifierar detta med skillnaden på 

formuleringarna ”den höga arbetslösheten” och ”den låga sysselsättningen”. I den första 

formuleringen är lösningen att minska antalet arbetslösa, i den andra är lösningen att öka 

antalet sysselsatta, vilket kan framstå mer problematiskt. Två problem som har olika 

lösningar, och det är medierna som tilldelats privilegiet att definiera problemet och lösningen 

för att sedan visa upp för läsarna/tittarna (Strömbäck 2001:180-181). Häri grundar sig 

gestaltningsteorin. 

Gestaltningar av verkligheten skapar ofta nyhetsstereotyper. Strömbäck menar att de ”både 

reducerar behovet av information och att de tillför information” (Ibid:181). Det kan ofta ske 

genom olika typer av förenklingar; vi lånar Strömbäcks exempel om en konflikt som av en 

journalist beskrivs som en kamp mellan David och Goliat. I det här fallet slipper journalisten i 

fråga sätta sig in i alltför avancerade förklaringar kring konfliktens bakgrund och läsaren kan 

begripa artikeln trots att mycket information saknas, förutsatt att läsaren kan relatera till 

berättelsen om David och Goliat. Journalisten spelar på en ”gemensam minnesbank” (Ibid). 

Nyhetsvärderingsparametrar 

Eftersom vi med vår uppsats vill närma oss en förklaring till vilka faktorer som bidrar till det 

genomslag och de reaktioner som de utvalda reportagen får, har vi valt att utifrån Paul 
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Brighton och Dennis Foys nyhetsvärderingsystem välja ut ett antal rubriker som är relevanta 

att använda just för vår uppsats: 

 Relevans: vilken signifikans har nyheten för tittaren, lyssnaren eller läsaren? 

 Aktualitet: Är det nytt, aktuellt eller direkt relevant? 

 Förväntan: Förväntar sig tittaren, lyssnar eller läsararen att få detta berättat för sig? 

 Ovanlighet: Vad urskiljer nyheten från andra händelser som det inte rapporterats om? 

                    (Brighton & Foy 2007:25-29) 

Metod 

Vi har valt att tillämpa en kritisk diskursanalys, CDA, enligt Norman Faircloughs metoder. 

Anledningen är att vi på detaljnivå vill se hur Uppdrag granskning bygger upp sina reportage 

för att förmedla en viss uppfattning av verkligheten. 

Kritisk diskursanalys 

Med diskurs åsyftar Fairclough, likt många andra lingvister, användandet av tal eller skrift, 

eller ”language use seen in a particular way, as a form of social practice” (Fairclough 1995:2). 

Han vill också inkludera andra typer av semiotik som exempelvis bild, film, ljud, diagram och 

annan grafik. Även icke-verbal kommunikation räknas med i Faircloughs användande av 

diskursbegreppet, som exempel nämner han gester. Med andra ord kan nämnas allt sådant 

som skapar mening (Ibid:54). Han ser på användandet av språket som en form av socialt bruk. 

Det är både socialt konstruerat, samt formar vår verklighetsuppfattning. ”Den underliggande 

premissen är att diskursiv praktik både speglar och aktivt bidrar till social och kulturell 

förändring” (Winther Jørgensen & Phillips 1999:84). Med hjälp av kritisk diskursanalys kan 

man utforska båda dessa sidor av språkets funktion. All användning av språket, menar han, ”is 

always simultaneously constitutive of (1) social identities, (2) social relations and (3) systems 

of knowledge and belief…” (Fairclough 1995:55). Därför menar han att språkanalys kan 

hjälpa oss att förstå medieinnehållets karaktär med en förankring i social och kulturell 

forskning. Men medieinnehåll måste även analyseras med hänsyn till sin sociala kontext, han 

poängterar att ”mediespråket” måste analyseras som en diskurs, inkluderat den lingvistiska 

biten (Ibid:16).  

I enlighet med diskursanalysens ramverk kommer vi inte att sträva efter att befästa en 

sanning, utan vårt syfte är att analysera på vilket sätt diskursen antyder vad som är sant, rätt, 
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normalt, fel, avvikande etcetera. Alltså fästs lika stor vikt vid vad som innefattas som vid det 

som utesluts, för att analysera och tolka vad dessa val har för inverkan på den information 

som når konsumenten (Fejes & Thornberg 2009:81). 

Metoden inriktar sig på att belysa de föreställningar som skapas av verkligheten genom 

språket och den diskurs som används. Alla ord har en viss innebörd, men den innebörden kan 

variera från person till person, och ord kan också implicit laddas med information exempelvis 

beroende på den kontext i vilken de används. Just denna aspekt är också en av de stora 

fördelarna med att använda diskursanalys som metodologisk ansats, det vill säga att det blir 

möjligt att påvisa hur språket formar ”verkligheten” på olika vis. Genom kritisk diskursanalys 

kan man ifrågasätta vedertagna verklighetsuppfattningar och på detta sätt öppna för vidare 

kritiska analyser (Ibid:82-83). Det viktiga är inte bara att peka ut vilken diskurs som används, 

utan snarare hur den byggs upp, vad den gör och vilka följder användandet av diskursen får. 

Vilka sanningsanspråk blir framträdande och vilka exkluderas? Verkligheten bortom de texter 

vi analyserar är inte av intresse (Ibid:100, 102). 

Den tredimensionella modellen 

Normans Faircloughs beskriver i Media discourse en modell för kritisk diskursanalys. Den är 

uppdelad i tre dimensioner som innefattar relationerna mellan text, diskursiv praktik och 

social praktik. Text kan vara skriven såväl som talad eller sedd (ett reportage av Uppdrag 

granskning, exempelvis). Inom den textuella dimensionen ser Fairclough till vokabulär och 

semantik, alltså en analys av mindre enheter på en lingvistisk nivå. 

Diskursiv praktik å sin sida fokuserar på processerna inom vilka texten produceras och 

konsumeras. Alltså hur exempelvis journalister producerar texter och hur tittare/läsare mottar 

dem. Ett begrepp som förekommer här är intertextualitet; en intertextuell analys fokuserar på 

spår efter diskursiv praktik i en text. Fairclough menar att frågan ”what genres and discourses 

were drawn upon in producing the text, and what traces of them are there in the text?”, kan 

ställas inom ramarna för analysen (Ibid: 61). 

Faircloughs tredje dimension i modellen för den kritiska diskursanalysen går under rubriken 

social praktik. Inom denna dimension sätts text och diskursiv praktik i ett sociokulturellt 

perspektiv, detta för att kunna förstå dem i relation den antingen direkta, institutionella eller 

sociala kontext där de förekommer. En sociokulturell kontext kan vara något så generellt som 

exempelvis mediepolitik, inom ramarna för denna kontext kan sedermera de två tidigare 

dimensionerna analyseras (Ibid: 16). 
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Vår analys kommer huvudsakligen fokusera på text och diskursiv praktik, men även ha inslag 

av bredare sociokulturella kontexter. 

Utöver CDA kommer vi också till viss del att titta på reportagens dramaturgi, och då främst i 

”Egon från Vara” vilket motiveras i vår analys. För att göra detta har vi använt oss av hur den 

dramaturgiska kurvan beskrivs i Nils Hansons bok Grävande journalistik. 

Enligt Norman Fairclough i hans bok Media Discourse från 1995 finns tre övergripande 

angreppspunkter för att analysera en medieprodukt, och det är dessa som vi kommer fokusera 

på i vår egen analys. 

1. Hur representeras världen, med andra ord händelser, relationer etcetera? 

2. Vilka identiteter fastställs för de inblandade? 

3. Vilka relationer presenteras mellan de inblandade, exempelvis reporter-åhörare, expert-

åhörare (Ibid 1995:5). 

Analysverktyg 

Följande avsnitt presenterar de termer och analysverktyg vi kommer att använda oss frekvent 

av i analysen. 

Konversationsanalys: Hur formuleras frågorna i en intervju? Vinklas frågorna för att styra 

och begränsa svaren? I vissa fall sammanfattar och tolkar intervjuaren svaret som lämnas, och 

sätter på så sätt ord i munnen på den intervjuade. Förekommer detta? Om så är fallet, tillåts 

intervjuobjektet att svara på detta påstående (Ibid:22)? Här talar man om s.k. interaktionell 

kontroll (Winther Jørgensen & Phillips 1999:87). 

Vid analys av text i både skriven och talad form bör också stor vikt läggas vid att peka ut 

representationer: hur individer beskrivs, identifieras och kategoriseras med språk och 

kroppsliga drag. Detta kallas för etos (Ibid). 

Kritisk lingvistik och social semiotik: I denna typ av diskursanalys studeras användningen 

av språket. Ordval och struktur är alltid ett val bland flera olika, och därför studeras 

betydelsen av varför just detta val gjordes. Använder man aktiva eller passiva meningar? 

Detta har stor betydelse för hur ett budskap uppfattas eftersom det ger mottagaren en 

uppfattning om vem som har handlat, vem som är skyldig och vem som är utsatt (Fairclough, 

1995:22). Det man talar om här är transitivitet (Winther Jørgensen & Phillips 1999:87). 
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Modalitet är ett annat begrepp som används i diskursanalysen. Här tittar man på ”talarens grad 

av instämmande i en sats” (Ibid:87). På vilket sätt och till vilken grad håller talaren med om 

det hen säger? Exempel på olika modalitet är ”det är fint” och ”jag tycker det är fint”. 

Modaliteten är en viktig del av analysen då det handlar om vilket sanningsanspråk som 

implicit görs. Något kan sägas som om det vore sanning och obestridligt, eller det kan sägas 

med viss reservation för andra möjligheter. Intonation kan skapa en annan modalitet, och 

genom så kallade hedges kan talaren tydligt distansera sig från påståendet. ”Liksom” och 

”lite” är exempel på hedges som uttrycker att talaren inte står bakom påståendet i hög grad. I 

medierna är det väldigt vanligt att använda sig av sanning som modalitet, och säga exempelvis 

”den är farlig” istället för ”vi anser att den är farlig” (Ibid:88). 

Foton och all annan form av bilder ska analyseras, likväl övergripande layout och det övriga 

visuella upplägget. Även hur bilder, text och ljud samspelar med varandra utgör en viktig del 

av analysen (Fairclough, 1995:58). Detta tillämpas till viss del i analysen. 

Fairclough tror inte heller på teorin om att medier skulle spegla någon sorts objektiv 

verklighet, utan menar att media utgörs av “versions of reality in ways which depend on the 

social positions and interests and objectives of those who produce them.” (Ibid:103-104). I 

analysen av en menings uppbyggnad tittar han på tre olika delar. Dessa är processen (vilken 

ofta representeras av ett verb), deltagarna (som utgörs av substantiv) och omständigheter 

(vilka ofta är adverb). Exempel på hur dessa val påverkar meningen är om någon gör något 

aktivt, eller om något sker passivt, utan agent. Frågan är alltså vilka val som har gjorts utifrån 

de alternativ som funnits (Ibid:104). Processer, deltagare och omständigheter påpekas inte 

explicit i analysen, utan här betonas endast att de är relevanta för densamma. 

Dramaturgiska kurvan 

I anslaget utlovas en bra historia, och tittaren kan bara ana konflikten. Sedan sker en 

presentation där huvudpersonen och motståndaren etableras, och där den förstnämnde sätts i 

ett så stort underläge som möjligt. I den följande fördjupningen blottas huvudpersonens 

svagheter, och motståndarens styrka förtydligas ytterligare. ”The point of no return”, 

upptrappningen: huvudpersonen tar ett steg som kommer innebära en radikal förändring. 

Först ser det hela ut att gå mot en lösning, men sedan händer något igen som gör att det blir 

osäkert att man kommer lyckas ställa någon till svars. Utfallet skjuts upp så länge som 

möjligt. Konflikten når sin klimax och publiken får vad den har utlovats. Sedan tonas 

historien ut och publiken får landa i de känslor som har framkallats hos de inblandade 

(Hanson 2009:253-254). 
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Metodkritik 

Som Fairclough noga poängterar så bidrar all text och alla kommunikativa produkter till vår 

verklighetsuppfattning. Språket vi använder är socialt konstruerat och bidrar även i sig till att 

ytterligare bygga på denna konstruktion. Alltså måste forskare som använder sig av 

Faircloughs modeller också vara väl införstådda med sin egen roll inom diskursen. En 

forskare inte kan positionera sig neutralt utanför diskursen, utan metoden innefattar att 

forskaren själv blir ett subjekt inom den. ”Den forskning som produceras är medproducent till 

diskursen samt en produkt av diskurs…” (Fejes, Thornberg 2009:85). Detta förhållningssätt är 

inte okomplicerat och vid oaktsamhet riskeras metodens validitet. Besläktat med denna 

problematik är frågan huruvida en forskare på ett fruktbart sätt kan studera diskurser som 

ligger nära vederbörandes kultur och intresseområden. Som Fairclough noga påpekar så bör 

analysen syfta till att bryta ned och ifrågasätta vedertagna sanningar, men detta innebär 

naturligtvis svårigheter för en forskare som ser dem som just vedertagna (Winther Jørgenson 

& Phillips 2010:28). 

Kritik framförs även mot Faircloughs tredimensionella modell. Ett vanligt argument är att han 

inte ger tillräckligt tydliga definitioner av vad som innefattas i analysen av den sociala 

praktiken och analysen av diskursen (Ibid 93). 

Vi har haft dessa synpunkter i åtanke när analysen genomfördes och märkte av deras relevans 

vid ett antal tillfällen. Vi känner dock att vi har kunnat fullgöra analysen obehindrat och att 

våra svar och slutsatser är valida.  

Analys/resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra analyser av de två reportagen separat. Den mest 

substantiella delen består av en diskursanalys där vi har fokuserat på konversationsanalys, och 

kritisk lingvistik och social semiotik inom ramarna för Faircloughs tredimensionella modell. 

Utformningen av de två analyserna skiljer sig till viss del åt eftersom reportagen har väldigt 

olika upplägg. ”Hälsans förskola” är till exempel mer tesdrivande på det sättet att tittaren vet 

från början vem som har gjort fel. Det handlar mer om en ideologisk sakfråga som tydligt 

skiljer vänstern och högern åt, medan ”Egon från Vara” presenterar en problematik som inte 

lika lätt går att ta ställning till, och det är heller inte uppenbart vilken politisk färg som 

framstår i god eller dålig dager. På grund av detta har vi studerat reportaget ”Egon från Vara” 

mer på detaljnivå för att se med vilka medel reportaget styrs att följa den dramaturgiska 
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kurvan, och hur man ändå lyckas skapa tydliga protagonister och antagonister för att berätta 

historien. I analysen av ”Hälsans förskola” är vi istället mer inriktade på agendasättande då 

detta reportage också i mycket högre utsträckning påverkade medieagendan i Sverige. 

Vi kommer att använda oss av uttrycken antagonist och protagonist i vår analys, just därför att 

det är så uppenbart att vissa personer blir tillskriva de rollerna. En protagonist är i detta fall 

den ”goda”, den vi ska sympatisera med, och antagonisten är ”motståndaren”, den ansvarige 

eller den som ställs till svars. 

Egon från Vara 

Reportaget om Egon från Vara sändes onsdag den 26 mars på SVT1 (Svtplay.se 2014b). Det 

handlar om en man som tappade fotfästet i vardagen, men som trots att han uppenbarligen inte 

klarade sig själv inte fick den hjälp han behövde av samhällets instanser. Reportaget avser 

utreda vem Egon var och varför hans liv slutade i en tragisk död på en tågperrong. 

För att mer direkt kunna analysera texten och påvisa våra fynd har vi valt att ha med många 

citat från reportaget. I många fall har vi också klippt eller kortat ned intervjupersonernas svar 

då vi främst intresserar oss för vad reportern säger. Citaten är märkta med tidsangivelser för 

att underlätta en eventuell kontroll för läsaren. 

Efter programledarens korta presentation av kvällens ämne börjar anslaget. Där delges tittaren 

precis tillräckligt mycket information för att ana konflikten. 

Reportern frågar: ”Han var inte otrevlig?”, varpå ett äldre par sittandes vid ett köksbord svarar 

”Nej, tvärtom, tvärtom, han var ju supertrevlig vet du, hade humor alltså.” 

Reporterns fråga är ställd som ett påstående. Den är ledande och han förväntar sig ett visst 

svar. Det är otänkbart att få ett annat svar än ett som motsätter sig påståendet. Ingenting tyder 

på att Egon skulle vara otrevlig, utan frågan verkar ställas mer för att betona att han var 

trevlig. En otrevlig person hade inte väckt lika mycket sympati hos tittaren. Egons identitet 

fastställs alltså omedelbart som supertrevlig och humoristisk. 

Nästa person som visas i anslaget är en polisman som säger att Egon valde sitt liv, varpå 

reportern ställer en motfråga: ” Vad menar du med att han valde sitt liv?  Polisen svarar: ”Jo 

men det gör man ju man väljer ju själv alltså... Det är ju ingen som kan tvinga någon att bo på 

ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt.” 
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Detta är ett kort utdrag ur en längre intervju med Polisens platsbefäl. Här presenteras han som 

rationell och inte känslomässigt berörd av det inträffade. Han säger att den avlidne valde sitt 

liv, tittaren får känslan av att polisen påstår att offret själv hade ansvaret för vad som hände. 

Han frågas ut i programmet i egenskap av en av de personer som hade kunnat ingripa och 

hjälpa Egon, men här, i denna korta presentation, får tittaren ingen information som tyder på 

att denna polisman skulle ta på sig något ansvar eller ens vara brydd över det inträffade. Han 

blir en antagonist. 

Nästa person är fastighetsskötare där Egon bodde: 

Thorbjörn Forsberg: Vi ringde på men fick aldrig någon direkt kontakt med honom. Vi fick 

aldrig komma in i lägenheten eller på något sätt närma oss han på så vis mer än kanske lite ytlig 

konversation om det var okej allting då? Och det var ju alltid okej enligt Egon, det var ju alltid 

okej liksom så. 

Torbjörn Forsberg presenteras som någon som brydde sig om och försökte få kontakt med 

Egon. Tittaren får ett intryck av att han är omtänksam och att han försökte hjälpa Egon. 

Reportaget inleds med en mörk bild av en tågperrong. Det är tillsynes sent och ingen person 

syns i bild. Efter några sekunder kör ett tåg förbi och kameran panorerar med när det passerar 

utan att stanna. Sedan landar kameran på en orange sandlåda. Denna sandlåda är densamma 

som Egon hittades död i, och är ett ofta återkommande inslag i reportaget. 

02:35. Egons vänner som presenterades i anslaget hörs igen: 

Gunilla Winroth: Nej, jag kunde ju aldrig tänka mig att det var Egon som låg, fick sluta i 

Herrljunga, när jag läste det i tidningen heller, kunde jag aldrig tänka mig.  Ebbe Björklund: Sen 

är ju bara frågan om det var medvetet eller om det bara blev så. Nej, det var någonting väldigt 

konstigt som inträffade med Egon där. Tyvärr. 

Vi vet fortfarande inte vilka Ebbe och Gunilla är, men de talar om Egon som om han vore en 

bekant som de inte träffat på länge. Båda två uttrycker stor förvåning över det som inträffade. 

Tittaren få en känsla av att något har gått väldigt fel, och att något tragiskt som hade kunnat 

undvikas har hänt. 

Reportern presenterar sedan Egon och Vara kommun.  

03:30. Han levde ett tillbakadraget och anspråkslöst liv - tillsammans med sina föräldrar. Många 

beskriver honom som en renlevnadsman, helnykterist som plikttroget jobbade i mataffärer hela sitt 

liv. När han dog hade han över två miljoner kronor på banken… 

Modaliteten i detta påstående är att det är en sanning. Istället för att beskriva med exempel hur 

han levde så säger reportern att han levde på detta sätt. Orden tillbakadraget och anspråkslöst 
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förmedlar en tydlig bild av att Egon inte var en utåtriktad person, vilket också förstärks av att 

man får veta att han levde med sina föräldrar. Återigen hör vi väldigt positiva ordalag om 

Egon, och vi får även veta att han var miljonär. Denna information gör att tittaren förstår att 

Egon inte var en bidragstagare eller någon som behövde bli omhändertagen av samhället. Vi 

förstår att han hade tillräckligt med pengar för att kunna leva ett gott liv. Ändå frös han ihjäl 

på en tågperrong. En tydlig paradox presenteras. Reportern säger att ”många beskriver Egon 

som en renlevnadsman, helnykterist som plikttroget jobbade i mataffärer hela sitt liv.” Alla 

dessa ord har en mycket positiv klang. 

Reportern närmar sig nu den andra parten av historien, dem som kanske hade kunna ingripa 

med olika lagstöd för att hjälpa Egon. 

06:05. Reporter: Men var Egons död verkligen något som varken gick att förutse eller förhindra? 

Bara en tragisk händelse som råkade passera genom samhällets skyddsnät? Ulf Svensson är 

chefsläkare på vårdcentralen i Vara. 

06:26. Ulf Svensson: Med facit i hand kan man väl alltid säga att man kunde ha gjort på olika sätt. 

Det kan man alltid säga. Men man måste också tänka på vad hade man att besluta vid det tillfället? 

Reporter: Jane Johansson är socialchef i Vara kommun. 

06:44. Jane Johansson: Jag tänker att det är oerhört tragiskt det som hänt med Egon. 

Reporter: Och Torbjörn Walthersson är polis i Vara. 

06:57. Torbjörn Walthersson: Ja att det är ju jättetragiskt naturligtvis för dem, att det skulle. Det 

är ju en tragisk händelse. 

De som utfrågas som ansvariga hörs bara i ett fåtal sekunder under denna första presentation. 

De ges inte tid att besvara frågan som ställdes inledningsvis, nämligen om händelsen hade 

kunnat förutses eller förhindras. Baserat på de svar vi får höra är det inte ens troligt att de har 

fått den frågan, men intrycket blir att de undviker att svara eftersom att vi tror att det är den 

frågan de fått. Både innan och efter hörs anhöriga till Egon under en längre tid, men dessa 

korta uttalanden är allt vi får höra från de ”ansvariga”. 

Reportern säger därefter att socialtjänsten, polisen och sjukvården kände till att något hade 

hänt Egon, att de visste att han hade tappat fotfästet och att han behövde hjälp. Han ställer 

sedan frågan vad som egentligen hände Egon, och vem han var. Att myndigheterna visste att 

Egon behövde hjälp framstår som en obestridlig sanning, men publiken har fortfarande inte 

fått höra någon förklara detta, eller varför Egon inte fick hjälp. Reportern talar nu med vänner 

till Egon, och de ges betydligt längre tid att prata. 
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”Var han omtyckt som arbetskamrat?”, frågar reportern, varpå   Rut Edvinsson, Egons före 

detta granne, svarar: ”Ja jag vet inte att det var någon som tyckte illa om han, utan det var 

bra.” 

Reportern ställer en ledande, stängd fråga, istället för att exempelvis fråga ”hur tror du att folk 

uppfattade honom som arbetskamrat?”. Vi får ytterligare sympatier för Egon och känslan att 

han har blivit sviken växer. Sedan återkommer fastighetsskötaren som hördes i anslaget. 

09:34. Torbjörn Forsberg: Det ska ju inte behöva hända liksom. Han hade ju många år kvar och 

leva liksom. Pengar fanns det ju så det var ju inga bekymmer med det.  Reporter: Han hade 

kunnat leva ett...?  Torbjörn Forsberg: Ja, ja, ja. Absolut.  Reporter: Det är många, många som 

vi pratat med som säger att någon borde ha gjort nåt.  Torbjörn Forsberg: Ja, ja det är klart. Det 

tycker man ju, men  Reporter: Du gjorde ju vad du kunde.  Torbjörn Forsberg: Ja hoppas det, 

men jag vet inte vad man. Hur man skulle kunna gått vidare med det här. De fick ju ändå, jag säger 

de, de får ta åt sig vilka som vill då va, fick ju många, många månader på sig att fixa till det här 

tycker man ju. 

Vem reportern åsyftar med ”någon” i den understrukna meningen framgår inte helt tydligt, 

men i och med hans uppföljande kommentar så blir det tydligt att intervjuobjektet själv inte är 

den vars handlande ifrågasätts. När denne sedan säger att ”de” fick lång tid på sig att ”fixa till 

det här” så står det ganska klart att skulden implicit läggs på någon av myndigheterna som 

tidigare har presenterats i reportaget. Men trots denna relativt tydliga anklagelse släpps inte 

berörda parter in i programmet för att svara på någon fråga. Vore detta en tidningsartikel är 

normal praxis att den anklagade direkt får bemöta anklagelserna, men det sker alltså inte. 

Istället besöker reportern en tidigare granne och barndomsvän till Egon som berättar om hur 

har var som barn, och att hans föräldrar var överbeskyddande. Flera andra bekanta och 

släktingar hörs berätta om hur Egon var som person innan Torbjörn Forsberg återigen hörs. 

Han berättar om när han tog sig in i Egons lägenhet och upptäckte den oreda som fanns. 

Därefter kontaktade han socialtjänsten. Vid denna tidpunkt har vi fått lära känna Egon ganska 

väl och vi har en stark känsla av att en lojal, vänlig man i sorg har avlidit under tragiska 

omständigheter eftersom han inte fick den hjälp han behövde av samhället. Detta är första 

gången en längre del av en intervju med myndighetsrepresentanterna presenteras, nästan 26 

minuter in i avsnittet. 

25:33. Reporter: Socialtjänsten får uppgifter om hur Egon förändrats den senaste tiden, att han 

alltmer sällan är hemma, hur han gått ner i vikt och har blivit skygg - och till slut får man också 

med egna ögon se hur det ser ut i hans lägenhet. 

Jane Johansson är socialchef i Vara kommun. Hon presenteras med en namnskylt i bild som 



 25 

även uppger hennes titel. Titeln avslöjar att hon har en maktposition som gör att hon 

rimligtvis hade kunnat ingripa i situationen. Hon förklarar sakligt vad de har upplevt när de 

gick in i lägenheten. Hon säger att det är en stor oreda och att det märks att personen inte 

verkar vara där eller städa särskilt mycket, men att socialtjänstlagen som de jobbar utifrån 

endast bygger på frivillighet – att personen själv måste be om hjälp för att få det. Som tittare 

blir det tydligt att Jane Johansson och hennes kolleger inte har haft några möjligheter inom 

lagens ramar att hjälpa Egon, så sökandet efter en ansvarig – vilket ju hör till Uppdrag 

gransknings grundvalar – fortsätter. 

Reportern påpekar 27:17 in i reportaget en paradox i sociallagstiftningen. Att vara en 

ordningsam helnykterist – något som av de flesta uppfattas som något positivt och 

beundransvärt – gör att han inte kan få samma hjälp som om han hade missbrukat – något som 

ses som mer klandervärt. Socialtjänsten kontaktar senare hälso- och sjukvården då de anser att 

Egon behöver hjälp men att de själva inte kan ingripa. Ulf Svensson presenteras som 

chefsläkare vid Vara vårdcentral. (Vi har endast behållit den del av svaren som är mest 

relevant för analysen). 

32:00. Ulf Svensson: I det här fallet bedömde, så bedömde vi att det inte fanns någon omedelbar 

risk…  Reporter: Och det baserat på vad ni får höra från socialtjänsten?  Ulf Svensson: Det är 

baserat…  Reporter: Men egentligen visste ni inte hur han mådde?  Ulf Svensson: Med de 

upplysningar vi hade så gjorde vi den här bedömningen.  Reporter: Och nu i efterhand..?  Ulf 

Svensson: Ja det är ju tragiskt så att säga att en person har, så att säga, avlidit på det här sättet… 

Reporter: Så ni ångrar ingenting?  Ulf Svensson: Nej det är svårt att ångra någonting som även 

om det gått fel… 

Samtliga av reporterns frågor, med undantag för den ofullständiga som inleds ”och nu i 

efterhand..?” är påståenden och inte öppna frågor. Dessutom angränsar de i sin utformning till 

anklagelser. 

33:20. Reporter: Sjukvården valde att avvakta trots signalerna man fick från socialtjänsten - att 

Egon nu helt tappat kontrollen över sitt liv, både fysiskt och psykiskt. Han anmäls nu försvunnen 

och socialtjänsten vänder sig till polisen för att få hjälp att hitta Egon och få honom till en 

läkarundersökning. Men Polisen tycker Egon ska få leva det liv han vill. Han har ju inte hotat ta 

livet av sig, han verkar alltså inte skada sig själv, man säger till och med att han inte ens löper risk 

att skada sig själv. 

Den första meningen är aktiv, och med den formuleringen betonar man tydligt att sjukvården 

gjort det aktiva valet att avvakta med insatser och hjälp. På samma sätt påpekas att 

socialtjänsten varit aktiv i att försöka förmå andra myndigheter att ingripa. Polisen gör också 
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ett aktivt val att inte ingripa. Den understrukna meningen är ett exempel på talspråk och 

närmast ett referat av hur polisen har resonerat. ”Ju” är ett exempel på en så kallad hedge som 

används för att distansera talaren, i detta fall reportern, från påståendet. ”Till och med” 

betonar att det är något ytterligare, något utöver det vanliga – med andra ord att polisens 

påståenden är uppseendeväckande. 

Torbjörn Walthersson presenteras med namnskylt som platsbefäl för Polisen i Vara. 

33:54. Torbjörn Walthersson: Och han valde ju det här och se sig omkring, sen att han inte 

klarade av det, det är ju jättetragiskt.  Reporter: Men kan du hålla med om att Egon var en person 

som behövde hjälp?  Torbjörn Walthersson: Alltså, jag vet inte. Han valde ju sitt liv skulle jag 

nog vilja påstå, sen att han hamna mellan de här olika instanserna som finns, det är ju inte säkert 

att han, han klarade ju kanske inte riktigt av sitt sociala liv.  Reporter: Vad menar du med att han 

valde sitt liv? 

Torbjörn Walthersson förklarar att han menar att ingen kan tvinga någon att hålla rent i sin 

lägenhet eller göra vissa val i livet. Han påpekar också att Egon hade ett årskort med SJ och 

att han reste runt mycket. Efter detta ställer reportern denna motfråga, med upprört och smått 

aggressivt tonläge. 

Reporter: Jag förstår inte hur du tänker. Han dog ju i en sandlåda. Valde han det menar 

du?  Torbjörn Walthersson: Nej det valde han inte. Det tror jag ju inte att han valde att lägga sig 

i sandlådan.  Reporter: Så vad menar du då?  Torbjörn Walthersson: Nej jag tycker att om han 

vill ut och se sig om så var det ju hans. Sen är det ju jättetragiskt att han inte tog sig hem istället 

för att… Jag vet inte alls vad som hände på perrongen där, eller i sandlådan och varför det blev 

som det blev. 

Reportern avbryter intervjupersonen med sin fråga (understruken). Han sätter också så att 

säga ord i munnen på intervjupersonen och förenklar problematiken. Han sammanfattar 

intervjupersonens förklaringar om vad han menar att Egon har valt – att resa runt och att inte 

hålla ordning i sin lägenhet – och ställer en kort motfråga där han påstår att intervjupersonen 

menar att Egon valde att dö i sandlådan. Reportern har alltså ett relativt aggressivt tonläge 

gentemot polismannen. Det verkar nästan som att han medvetet missuppfattar honom för att 

dra konflikten till sin spets och få möjlighet att konkret fråga om han menar att Egon valde att 

dö i en sandlåda. 

Efter det talar reportern med socialtjänsten igen. Han frågar om det finns någon självkritik 

från deras sida, med stark betoning på någon, som om det tidigare i princip redan uteslutits att 

det skulle existera någon självkritik inom socialtjänsten. 

Sedan följer fler längre samtal med Polisens platsbefäl. Tonläget blir hårdare och det 
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framkommer att Polisen har bedömt Egons fall utan att ha träffat honom. 

38:26. Reporter: Hur kan du göra den bedömningen om du aldrig någonsin träffat 

honom?  Torbjörn Walthersson: Nej alltså, vi hade ju kontakt med, med vad heter det, kollegor 

som, som vet vem han är, han har ju aldrig visat några sådana... Skada sig själv, jag förstår inte, 

vad sätter du i det?  Reporter: Han vägde ju 48 kilo.  Torbjörn Walthersson: Ja jag vet inte hur 

mycket han vägde. 

Reporterns avslutande kommentar är inte en fråga, utan ett konstaterande. Alla vet att en 

vuxen man bör väga betydligt mer än 48 kilo om han är frisk, och denna information gör 

återigen att tittaren får en bild av Egon som ett offer, och i detta fall ställs polismannen till 

svars för hans öde. Polisen avfärdar kommentaren som irrelevant, och sedan tonas scenen ut. 

Polismannens sista kommentar lämnar tittaren med en känsla av att han inte tar till sig 

kritiken, att han inte känner för Egon. Det är tydligt att han känner sig pressad, och med det 

sätt som samtalet avslutas i reportaget får tittaren en stark känsla av att han är motbevisad – en 

slagen man. 

Vi får sen höra från ett vittne som såg Egon i sandlådan på perrongen knappt en vecka innan 

han hittas död. Vittnet berättar detaljerat om vad han har sett, och att hans fru har ringt Polisen 

för att rapportera. Vi får återigen höra det inspelade samtalet med polisens ledningscentral 

som spelades upp i början av avsnittet. Sedan talar reportern med chefen för 

länsordningspolisen i Göteborg. Den enheten mottog larmet om Egon men skickade ingen bil 

till platsen. Han beklagar deras agerande och erkänner att de gjorde fel. Efter det hörs endast 

vittnen och närstående innan programmet avslutas med fastighetsskötaren: 

48:17. Torbjörn Forsberg: Och det är väl det som, det är ju det som är så jävla synd att en ensam 

kille som Egon kan bli glömd så här liksom bara. Det är ju inte värdigt, jag menar sluta i en 

sandlåda, väga 48 kilo. Vad fan handlar detta om liksom? Det är bedrövligt. 

Reportaget slutar sedan med en nattlig bild över perrongen och den upplysta sandlådan där 

Egon hittades död. Den dramaturgiska cirkeln är sluten. 

Analys av ”Egon från Vara” 

Det första som blir uppenbart efter att ha studerat detta reportage är att det följer en 

dramaturgisk kurva (Hanson 2009:253-254). Efter anslaget och den inledande presentationen 

av programmet vet vi precis lagom för att ana konflikten: en god och omtyckt man har dött, 

en polisman verkar tycka att ansvaret låg på offret själv, och någon som kände offret försökte 

hjälpa till. 

Därefter följer en presentation av anhöriga och vänner till Egon som berättar om hur han var 
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som person och kollega. Reportaget hamnar sedan i fördjupningen där tittaren får veta att 

Egons föräldrar var överbeskyddande, att han inte hade många vänner i skolan, och att han 

tappat fotfästet till följd av sina föräldrars bortgång. Under de få sekunder som vi får höra från 

den andra parten framkommer bara att de beklagar vad som har hänt, men inte att de tar på sig 

något ansvar. Alltså: vår huvudperson Egon målas upp som svag och utsatt, och de från 

sjukvården, polisen och socialtjänsten vill inte ta på sig något ansvar. Trots att det verkar så 

tydligt att någon har handlat fel och svikit Egon ser det svårt ut för reportern att få upprättelse 

och ställa någon till svars för hans tragiska bortgång. 

Under upptrappningen framkommer än fler detaljer om händelseförloppet kring Egons död, 

och det verkar som att reportern har listat ut vad som har skett och vem som har handlat fel, 

men fortfarande vill ingen ta på sig något ansvar.  

Men till sist når reportaget sitt klimax när nya detaljer presenteras. Polisen har varit varse att 

Egon låg i en sandlåda på perrongen men valt att inte skicka dit någon patrull. Det blir uttalat 

från ett vittne och en polisman att Polisen gjorde fel, och att de möjligen hade kunnat rädda 

Egons liv. 

Programmet tonas ut och vänner och anhöriga konstaterar det tragiska, och påtalar de 

uppenbara misstagen som har begåtts. Denna avslutande bit av reportaget ackompanjeras 

också av mycket lugn och melankolisk musik, och det är uppenbart att man talar till publikens 

känslor. 

För att kunna följa denna dramaturgiska kurva krävs också att en polarisering sker, och att 

publiken tydligt kan identifiera två olika läger. Vi kan se hur personer gestaltas på olika sätt. 

Reportern använder olika typer av frågor beroende på om intervjupersonen är så att säga 

”protagonist” eller ”antagonist”, för att tala i dramaturgiska termer. Båda lägren fick ledande 

frågor, men om intervjupersonen var en vän eller närstående leddes frågan mot ett förväntat 

bekräftande, intervjupersonen kunde alltså bara hålla med om påståendet. Om den ledande 

frågan istället ställdes till en av ”antagonisterna” så ställdes den på ett sätt som krävde ett 

nekande för att inte erkänna skuld, de var alltså betydligt mer anklagande och satte 

intervjupersonen i ett slags försvarsställning.  

Våra ”protagonister” får också lägga grunden för avsnittet. De talar hela första halvan av 

reportaget, och de får tala fritt utan att ifrågasättas. Reportern talar med dem väldigt löst och 

ledigt, mycket mer som ett samtal än en intervju. De befinner sig i hemmiljö eller ute på 

promenad, och det hela känns mycket avslappnat. Publiken leds med ordval, presentation och 
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kontext att sympatisera med dem. Informationen vi får om offret är egentligen irrelevant. 

Avsikten med reportaget sägs vara att ta reda på vad som hände med Egon och om någon 

hade kunnat göra något för att förhindra det. Men om tjänstefel har begåtts så spelar det i 

rättslig mening ingen som helst roll om offret var en vänlig människa eller en osympatisk 

sådan. Informationen som visar att Egon var skygg och omtyckt målar upp honom som ett 

hjälplöst och oskyldigt offer, och den fyller endast funktionen att väcka empati hos publiken 

och få den att bekanta sig med honom. 

Först långt senare, när tittaren har fått en entydig bild av vem offret är och vilka som kan 

tänkas bära ansvaret, får vi höra från den andra parten.  

Hälsans Förskola 

Reportaget om Hälsans förskola sändes onsdag den 19 mars på SVT1 (Svtplay.se 2014a). 

inleds med en seriös och saklig Jan Josefsson som tittar in i kameran och säger ”Uppdrag 

granskning ikväll: om privata (kraftig betoning på privata) Hälsans förskola som ska vara 

(övergår i fallande intonation) en av landets bästa”. (Slut tio sekunder in i avsnittet). Det är 

tydligt att Josefsson tvekar på sanningsanspråket meningen ”ska vara en av landets bästa” gör, 

detta lämnar tittaren med en undran över huruvida förskolan verkligen är en av landets bästa 

eller ej. 

Sedan följer en försmak av vad som i kvällens avsnitt komma skall, där en kvinna står utanför 

Hälsans förskola och berättar att barnen fick så lite mat att det kom en praktikant och bakade 

bröd åt dem för att de var så hungriga. Detta kombineras med mycket allvarsam och nedstämd 

musik, samtidigt som man filmar in genom fönstren på den för dagen tomma förskolan. 

Inslaget avslutas med att kvinnan säger att barnen ”fick knäckebröd och vatten”, sedan höjs 

musiken och Uppdrag gransknings vinjett rullar igång.  

Efter vinjetten dyker Josefsson upp i rutan igen, lika saklig som förut. Han säger: 

Vi har sett exempel på då vinstintresse kan kollidera med de gamlas behov inom äldrevården, och 

det här har vi också sett inom skolan. Nu handlar det om det om de absolut yngsta barnen. Sedan 

några år tillbaka så finns privatägda Hälsans Förskola [...]. De säger sig vilja driva några av landets 

absolut (kraftig betoning) bästa förskolor och inriktningen är god och trygg miljö och bra och 

näringsrik mat (betonat). Det här har visat sig vara en god business (betonat), och vinsterna har 

ökat i snabb takt (sägs nickandes med aningen munter min). 

Vad man redan från de första sekunderna gör i avsnittet är att understryka förskolans status 

som privat. I ett annat sammanhang hade faktumet att förskolan var privat kanske varit 
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ovidkommande, men som Josefsson också nämner har ämnet privatiseringar av kommunal 

verksamhet resulterat i ett vinstintresse som kolliderat med unga och gamlas behov. Vinster i 

välfärden har länge varit ett hett ämne för debatt i Sverige, och nu sammankopplas detta 

inslag direkt med samma problematik. Därför blir det för Uppdrag granskning aktuellt att 

identifiera Hälsans förskola som en privat förskola, alltså inte bara en vanlig förskola. Ordet 

privat är således redan laddat med en viss förförståelse och man kan fråga sig om ordet hade 

använts på samma sätt i andra länder? Josefsson säger att förskolan ”säger sig vilja driva 

några av landets absolut bästa förskolor…”. Denna formulering gör det tydligt att han tar 

avstånd från förskolans påstående. Att bara skriva ”vill driva” betyder samma sak – det 

handlar fortfarande bara om förskolans vilja och inte vad de faktiskt gör – men just med den 

formulering som används ifrågasätts även deras uppriktiga vilja. 

Det talas om vinstintressen som kolliderar med äldre och ungas behov och understryker sedan 

att det nu är de absolut yngsta barnen som står på tur. Detta följs sedan upp med påståenden 

om att Hälsans förskola bedrivit ”en god business och att deras vinster ökat i snabb takt”. Med 

vinstintressena färskt i minnet är det lätt att tolka detta som om man vill göra business på 

bekostnad av de absolut yngstas välbefinnande; de blir till offer för Hälsans förskola som 

framstår som en hänsynslös aktör som enbart vill tjäna pengar.  

Hälsans förskolas identitet reducerats till att vara enbart en privat förskola. Ingen djupare 

förklaring av hur ordet privat egentligen ska tolkas ges, alltså utelämnas ett stycke 

information. Man verkar förutsätta att tittaren har skaffat sig den informationen på annan väg.  

 03:38. Den första intervjupersonen, en kvinna vid namn Jannika Drugge presenteras. Hennes 

son var 13 månader gammal när han började på ”den fristående förskolan i Nacka”. Återigen 

lyfts här faktumet att det är en privat/fristående förskola fram. Vid tiden då sonen började på 

skolan berättas det att Jannika var 24 år gammal, ensamstående och ”ska tillbaka till 

heltidsjobbet på kontor”. Reportern och Jannika filmas när de långsamt promenerar mot 

förskolan i fråga. Tittarna får inte höra några direkta frågor ställas till Jannika, utan hon verkar 

berätta hur hon först uppfattat förskolan som ”bra”, för att sedan övergå till att skaffa sig fler 

och fler misstankar om att ”något inte gick rätt till”.  

04:35.  Direkt efter Jannika dyker en annan mamma upp i bild, Petra Kromnow, filmad i sitt 

hem tillsammans med sin son. Petra presenteras varken med ålder, civilstatus eller yrke, till 

skillnad från Jannika. Petra verkar vara av samma åsikt som Jannika, hon menar att det rådde 

kaos på förskolan, de visste inte vem som hade hand om barnen, vikarier rusade fram och 

tillbaka och det fanns inga leksaker till barnen. På detta vis målar Jannika och Petra upp 
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bilden av Hälsans förskola. Den tidigare menar att ledningen på Hälsans förskola ”bara 

skyllde ifrån sig”, bland annat genom att skylla på att förskolans personal överdriver, och så 

vidare. Reporterns möte med de två föräldrarna framstår i mångt och mycket som en vanlig 

konversation, de tillåts generalisera och komma med påståenden utan att få några motfrågor. 

05:54. Tittarna veta att föräldrarna har klagat på förskolan sedan två år tillbaka i tiden. Och 

det är inom denna tidsram Jannika verkar få dra sig till minnes över vad som har hänt, detta 

får hennes minnen att framstå som allmängiltiga sanningar, dels på grund av bristen på 

motfrågor men även på grund av Jannika får stå som talesperson för den grupp som ”fallit 

offer” för Hälsans förskola. Jannika och Petras relation till reportern påminner i mångt och 

mycket två vänner som träffas. 

05:58 En före detta verksamhetschef för Hälsans förskola presenteras som ”Eva”, hon vill 

varken framträda med namn eller bild. Eva berättar att hon vid tillträdandet av tjänsten hade 

köpt in en lekställning, bollar samt lite byggmaterial ”för de mindre barnen”. Som resultat av 

detta blir hon utskälld av förskolans ledning för att det ”gick stick i stäv” med vad hennes 

arbetsuppgift var. Tittarna hör inte reportern ställa några frågor, utan Eva fortsätter att berätta. 

Det här verkar även vara fallet med övriga två intervjupersoner, de har privilegiet att definiera 

den historia som struktureras framför tittarna. 

09:01. Efter intervjun med Eva berättar Jannika att ”barnen fick knäckebröd och vatten”, detta 

följs direkt upp med Eva som säger att ”barnen fick vatten och hårt bröd till frukost”. Endast 

en gång under intervjun med Eva får tittarna höra reportern ställa en fråga, det är 10:15 då den 

konfunderade reportern frågar Eva: ”men alltså de kan ju inte haft knäckebröd och vatten till 

frukost!?”, för att tydliggöra det barocka, hon svarar ”jo de hade knäckebröd och vatten” och 

säger avslutningsvis att ledningen på Hälsans förskola påstod ”att pengarna inte skulle räcka 

till att göra deras vision, de sa: vi ska ha hög beläggning och låga kostnader för att vi ska nå 

vår vision. Som var 50 förskolor på fem år.” Sedan är intervjun över. Inom loppet av en och 

en halv minut nämns alltså ”knäckebröd/hårt bröd och vatten” fyra gånger.  

18:30. Grundarna och Vd:n för Hälsans förskola presentera Reportern säger sedan att hon fått 

”några interna dokument från Hälsans förskola” skickade till sig. Nu börjar presentationen av 

vad Hälsans förskola egentligen är, tittarna får se verksamhetens lönsamhetsmål som av 

reportern beskrivs som ”stora visioner”. Sedan följer en intervju med moderaten Linda 

Norberg, ordförande i utbildningsnämnden i Nacka. Hon presenteras 21:50 som ”ansvarig” 

vid tiden då Hälsans förskola etablerade sig i Nacka. Situationen är här annorlunda jämfört 

med de tidigare intervjupersonerna, först och främst presenteras Linda som ”ansvarig”. Ordet 
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preciseras inte, men tydligt blir att det nu, över tjugo minuter in i avsnittet, har blivit dags att 

tala med ”de ansvariga”. Här står reportern inne i Nacka stadshus öga mot öga med sin 

intervjuperson. Hon inleder med att citera en tidigare förskolechef på Hälsans förskola som 

menade att ”det var som att komma till Ryssland” (syftat på förskolan), och frågar sedan 

Linda ”vad tänker du när du hör det?”.  

33:40. Halvvägs in i reportaget får tittarna träffa Jessica Malmberg, tidigare kock på Hälsans 

förskola. Hon berättar att ”när vi var nere på nio kronor per person och dag, eller per barn och 

dag (syftat på måltidskostnad), då kände jag att inte kunde göra bra mat längre”. Varpå 

reportern förbluffat säger ”men nio kronor!?”, och Jessica instämmer ”mm, det är väldigt 

lågt”. Sedan rullar programmet vidare med ett nytt klipp där reportern i bakgrunden 

konstaterar att ”när sjuka barn och personalens mat dragits bort från Jessicas budget, så räknar 

hon ut att hon har nio kronor kvar per barn och dag. Nio kronor, som ska gå till frukost, lunch, 

mellanmål och frukt.” Här verkar samma retoriska upprepande av påståenden användas som 

tidigare, då reportern var tvungen att fråga om barnen verkligen fick knäckebröd och vatten, 

trots att det redan var konstaterat ett flertal gånger. Reportern verkar känna behovet av att 

upprepa de påståenden som för henne ter sig underliga, här understryker hon allvaret i nio 

kronor om dagen för de tittarna. Detta blir extra tydligt då Jessicas instämmande får avsluta 

hennes intervju. Varpå reportern i bakgrunden nämner att det var nio kronor per barn och dag, 

nio kronor.  

I slutet av reportaget dyker en pappa vid namn Daniel Vikenmark upp, som tjugo minuter 

tidigare i reportaget blivit intervjuad. Tittarna får inte höra någon fråga ställas till honom, utan 

han börjar direkt berätta:  

48:36. Jag har alltid varit, innan det här hände, innan jag fick barn ja innan det här hände, så har 

jag varit i tron att marknaden sköter det av sig själv. Om man har ett privat sjukhus som ger dålig 

vård och kundnöjdheten är låg, då kommer kunderna, patienterna gå någon annanstans. Så för att 

det här privata sjukhuset ska klara sig så måste de förbättra sig, förbättra sina rutiner och liknande. 

Det funkar ju inte riktigt så på en förskola om det är mer än ett års väntetid för att få ett annat 

dagis. Jag kan inte bara ta min son från det här dagiset om jag är missnöjd och sätta honom på ett 

annat dagis som är bättre. Det kan jag ju inte göra. Så det funkar ju inte. 

Denna reflektion tillsammans med allvarsam musik avslutar hela reportaget.  

Analys av Hälsans förskola 

Flera gånger nämner både speaker och reporter att Hälsans förskola är privat/fristående, det 

verkar vara ett faktum man ständigt vill påminna tittarna om. Som Jan Josefsson nämner så 
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har förekomsten av privatiseringar av tidigare statlig/kommunal verksamhet i Sverige skapat 

en stor debatt om deras existens. Det här påverkar uppenbarligen hur tittarna kommer att 

förstå det kommande reportaget; här skapas ramverket för de kommande tolkningarna. 

Ett objekts attribut ger olika mycket uppmärksamhet åt objektet beroende på hur tilltalande de 

är för allmänheten. Egenskaperna hos dessa attribut påverkar vilka i publiken som kan relatera 

till dem, och på så sätt underlättas eller försvåras förståelsen av objektet. Privatiseringar är här 

ett effektivt attribut som ger förståelse för objektet den svenska välfärden, (då privatiseringar 

av offentlig verksamhet har direkta kopplingar till den svenska välfärden), men hur det 

kommer att tolkas av tittarna beror också på vad de kan associera till och vilka ”bilder” som 

konstruerats i deras huvuden. Och de bilder Jan målar upp i reportagets anslag är tydligt 

kritiska då han enbart fokuserar på att förklara problematiken med privatiseringar. 

Privatiseringar är ett mycket laddat ord som verkar användas till nackdel för Hälsans förskola. 

Denna typ av laddade ord kan relateras till den ”gemensamma minnesbank” som delas av 

medier, tittare och lyssnare. Eftersom privatiseringar länge stått på den svenska tapeten kan vi 

anta att en större del av befolkningen redan berörts av frågan tidigare. 

Samma minnesbank används då en tidigare förskolechef på Hälsans förskola refererar till sin 

förra arbetsplats som att ”det var som att komma till Ryssland”. Detta använder även 

reportern då hon intervjuar Linda Norberg, ordförande i utbildningsnämnden i Nacka. 

”Ryssland” används för att symbolisera någonting icke önskvärt, vilket tydligt framgår i 

reportaget, tittaren förväntas förstå denna metafor utan förklaring eller motivering. Den 

generella sanningen blir att ingen vill ha det som i Ryssland, det är inte en standard värdig 

Sverige.  

Då anslaget är avklarat får tittaren bekanta sig med de första intervjupersonerna. Upplägget är 

att de utsatta, protagonisterna kan vi kalla dem, får berätta sin historia och sina upplevelser 

obehindrat. De får inga motfrågor och de drar sig i icke linjär följd till minnes hur 

problematiska åren på Hälsans förskola har varit. Den första intervjupersonen, Jannika, 

presenteras som ensamstående och på väg tillbaka till arbetslivet, alltså i en ganska känslig 

position. Den andra intervjupersonen, Petra, presenteras som sagt varken med ålder, yrke eller 

civilstånd. Jannika framstår här som någon att känna medlidande för, hennes berättelser ägnas 

det även mer tid åt än Petras.  

Intervjusituationerna med Jannika och Petra är avslappnade. Jannika och reportern 

promenerar i lugn takt och de framstår som två vänner ute på promenad. Intervjun med Petra 
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är av alldagligt slag, hon filmas i sitt radhus då hon klär på sin son och får honom att äta upp 

sin mat. Petra får kort berätta om vad hon har upplevt på Hälsans förskola. 

Ännu ett relevant exempel är den femfaldiga förekomsten av uttrycket ”knäckebröd och 

vatten” i reportaget. ”Att få knäckebröd och vatten” verkar ha samma innebörd som ”att 

komma till Ryssland”. Vi vet både att barn behöver mat och att knäckebröd och vatten inte 

representerar en näringsrik kost. Att leva på bröd och vatten är i mångt och mycket 

symboliskt för fattigdom, och det blir extra dramatiskt då detta uttryckt används fem gånger i 

reportaget. Här visar sig återigen de dramaturgiska grepp som används genom reportaget 

Daniel Vikenmark som har haft sin son på Hälsans förskola är den som får avsluta hela 

reportaget¸ i en slag uttoning där han verkar sammanfatta både sin egen uppfattning om 

reportaget men även Uppdrag gransknings. Han avslöjar att han alltid varit i tron att 

marknaden sköter sig själv, men att han i det här fallet ser att det inte är så. Detta verkar också 

vara den tes som Uppdrag granskning redan från början av reportaget har drivit. Det börjar 

med att Jan Josefsson hänvisar till hur tidigare privatiseringar inte varit till gagn för de mest 

behövande, sedan avslutas reportaget med att Daniel fastslår i princip samma sak. Eftersom 

Daniels sammanfattning är det sista tittaren ser och hör av reportaget, kan detta tolkas som det 

är Uppdrag gransknings sista budskap till tittaren.  

Nyhetsvärdering och genomslag 

För att närma oss en förklaring till den påtagliga skillnaden i medialt genomslag reportagen 

emellan har vi även tittat närmare på deras utformning och innehåll ur ett 

nyhetsvärderingsperspektiv. Till detta har vi använt oss av Paul Brightons och Dennis Foys 

nyhetsvärderingssystem i News Values som finns beskriven i teoriavsnittet. Vi har också valt 

ut ett par artiklar bland dem som diskuterade reportaget ”Hälsans förskola” för att påvisa 

politikens betydelse för genomslaget (Franke 2014; Bofride 2014). 

Den första parametern i nyhetsvärderingsmodellen är relevans. För vem är reportaget 

egentligen relevant? Reportaget ”Hälsans förskola” är först och främst relevant för föräldrarna 

och personalen, då de är de parter som direkt berörs av vad som sker på förskolan. Man får 

inte glömma bort att det handlar om ett enskilt företag med ett relativt litet antal förskolor 

runtom i Stockholm och Mälardalen. Det finns alltså ingenting som säger att problematiken 

som lyfts upp gällande Hälsans förskola skulle ha något att göra med andra privata förskolor 

som kanske sköts ypperligt. Trots detta fick reportaget ett enormt genomslag och skapade allt 

från löpsedlar till ledare och debattartiklar över hela landet. 
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Det andra reportaget, ”Egon från Vara”, är inte bundet till en särskild kommun eller ett 

företag, det är en fråga om vårt samhälles sätt att hantera personer i behov av hjälp och vård. 

Relevansen är alltså tillsynes betydligt högre för detta reportage. Däremot är det inte ett ämne 

som ligger särskilt nära tillhands för många personer eftersom det inte tidigare varit omskrivit 

i medierna på samma sätt som privatiseringar och vinster i välfärden. 

Hälsans förskola användes för att symbolisera ett större problem och därmed blev ämnet 

relevant också ur ett bredare perspektiv för den samhällsdebatt som pågått kring 

privatiseringar av kommunal verksamhet och vinster i välfärden. Det är värt att fundera kring 

hur mycket uppmärksamhet detta reportage hade fått om inte privatiseringar hade varit en 

fråga på den svenska dagordningen. 

Att detta ämne är aktuellt gör också aktualiteten högre för ”Hälsans förskola” än för ”Egon 

från Vara”. Privatiseringsdebatten får ett färskt tillskott och nya debattartiklar och krönikor 

kan skrivas med reportaget som utgångspunkt, vilket vi även sett då vi tittat på reportagets 

genomslag i svensk tryckt press; Hälsans förskola låg till grund för diskussion i 19 stycken 

debattartiklar, ledarsidor, kommentarer och krönikor runtom i Sverige (i exempelvis 

Aftonbladet, Skånska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och så vidare) under en vecka 

efter att avsnittet visats på SVT1. 

Nästa parameter går under namnet förväntan. Frågan är här om det skulle göra tittaren en 

otjänst om den inte blev varse nyheten. Om tittaren har planerat att sätta eller redan satt sitt 

barn på Hälsans förskola är det en otjänst, om det finns en förskola som är känd för att bedriva 

undermålig verksamhet är det relevant för de parter som på något vis är beroende av 

förskolan. Detta passar även in i privatiseringsfrågan, oavsett om tittaren är för eller mot så är 

exemplet Hälsans förskola en viktig del i den debatt som påverkar tittarnas förståelse av 

frågan. Detta gör samhällsrelevansen högre. 

I det andra reportaget är problematiken av en helt annan art. Där vill man istället lyfta ett 

samhällsproblem, och man ifrågasätter olika myndigheters agerande i det specifika fallet. 

Däremot finns ingen enskild aktör som bevisligen har handlat omoraliskt eller olagligt, och 

reportaget fungerar inte som en hjälp för tittaren att undvika att råka illa ut, på så sätt som 

”Hälsans förskola” gör. 

Båda reportagen är ovanliga i det avseendet att de väcker starka känslor då de avviker från 

hur tittaren vill och tror att samhället ska fungera. De har båda tydliga protagonister och 

antagonister, där protagonisterna har blivit orättvist behandlade av antagonisterna som hade 
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makt över situationen. Detta är ett klassiskt grepp som används genomgående i Uppdrag 

granskning.  

Slutdiskussion 

I detta avsnitt redogörs för de slutsatser vi har dragit baserat på vår analys. 

Värdet av tydliga symboler 

Den ständiga upprepningen av symboliska uttryck som ”vatten och bröd” eller att ”det var att 

komma till Ryssland” kombinerat med förskoleverksamhet visar på hur reportaget om 

”Hälsans förskola” är strukturerat för att uppröra och engagera tittaren. Symbolerna 

”knäckebröd och vatten” och ”privatiseringar” gav också stort eko i den rapportering som 

följde i svensk tryckt press, och sågs på såväl kvällstidningarnas löpsedlar som i 

tidningsrubriker över hela landet. Valen av symboler som kan användas på ett slagkraftigt sätt 

i rubriker och på löpsedlar verkar alltså påverka reportagens genomslagskraft betydligt. 

Aktualitet och igenkänning 

Att konsumenten känner igen ämnet tycks också vara en viktig faktor. En stor skillnad mellan 

de två reportagen vi har analyserat är att det ena berörde ett hetare ämne i samhällsdebatten. 

Privatiseringar är en fråga som många människor redan har en åsikt om vilket gör det lättare 

för dem att engagera sig i densamma. Också att det rör just barn gör att väldigt många 

människor kan ta ställning: ingen vill väl att barn ska behandlas illa? Det är viktigt att man 

som konsument förstår vad som presenteras, och kan man även ta ställning och känna att man 

vet vad lösningen på problemet är så blir det mediala genomslaget förmodligen större. 

Polarisering och syndabockar 

Reportaget ”Hälsans förskola” är också väldigt polariserat mellan ”de onda och de goda”, och 

det framkommer att det finns en enskild syndabock som kan ställas till svars i slutet av 

programmet. Detta förekommer inte i ”Egon från Vara”, vilket med stor sannolikhet är 

ytterligare en bidragande orsak till varför reportaget knappt nämndes i den tryckta pressen. 

Den kopplingen drar vi eftersom att många av artiklarna som skrevs i referens till ”Hälsans 

förskola” just byggdes på utpekandet av ”syndabocken” som blivit rik på barnens bekostnad. I 

”Egon från Vara” är det aldrig riktigt tydligt vem som är skyldig, även om tittaren i slutet av 

reportaget får veta att polisen har handlat felaktigt. Där ser vi inte heller hur den tryckta 

pressen har pekat ut någon eller några skyldiga utöver de anspråk som gjordes i reportaget. 
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”Hälsans förskola” är också mer ideologiskt polariserad – i grova drag är vänstern mot och 

högern för privatiseringar av statlig och kommunal verksamhet – vilket visade sig i 

genomslaget i pressen. En majoritet av vänsterorienterade tidningar lyfte upp problematiken 

som reportaget belyste som beklagligt, bland annat i artikeln ”Jakten på högre vinst har gått ut 

över småbarnen” (Franke 2014), medan högerorienterade tidningar bland annat beskrev 

reportaget med rubriker som ”Valarbete för Vänsterpartiet” (Bofride 2014). I reportaget 

”Egon från Vara” ifrågasätts istället samhällssystemet och det är inte tydligt att en viss 

politisk linje är skyldig för det inträffade. Alltså verkar också denna politiska koppling vara av 

betydelse för reportagens genomslag. 

Moralpanik 

Händelseutvecklingen kring reportaget ”Hälsans förskola” följer också mönstret av en 

moralpanik som Critcher talar om. Det rör en enskild händelse som får representera ett 

mycket större samhällsproblem. Nyheten spreds vidare i flertalet medier, man använde sig av 

nyckelord som upprepades otaliga gånger, samtidigt som man pekade ut en syndabock. Detta 

reportage är alltså tillsynes ett perfekt exempel på hur man uppnår medialt genomslag. 

Modalitet och sanningsanspråk 

I reportagen görs tydliga sanningsanspråk. Ibland talar reportern med hög grad av 

instämmande, alltså som om vissa saker vore obestridliga sanningar. Denna modalitet är 

vanlig när något talar för ”protagonisternas” sak. När reportern istället refererar till något som 

”antagonisterna” sagt så är modaliteten helt annorlunda. Då läggs det fram som något som bör 

ifrågasättas och som kanske inte alls är sant, vilket markeras tydligt med hedges, markerad 

betoning och intonation och formuleringar såsom ”de säger sig vilja…”. Publiken lämnas inte 

mycket utrymme att själv avgöra vad som är sant och falskt, eller vem som har rätt och fel. 

Framställningens problematik 

Vi har också sett mönster som överensstämmer med både Maxwell McCombs och Jesper 

Strömbäcks teorier om hur gestaltningar av ett ämne avgör dess mediala genomslagskraft. Det 

som sker är att reportagen gestaltas på ett sätt som gör att det blir svårt för någon som är av en 

annan åsikt eller skeptisk att ta budskapet till sig, och i enlighet med riktlinjerna för public 

service ska innehållet vara politiskt neutralt. Utan att nödvändigtvis vara osanna är reportagen 

vinklade, och det framkommer tidigt vilken sida som är den utsatta, och vilken som har 

handlat felaktigt. Av denna anledning tror vi att den makt som Uppdrag granskning har i och 

med sin särställning inte används på bästa sätt. 
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Eftersom de reportage vi analyserat är tydligt polariserade mellan två eller flera parter, ofta i 

en politisk mening i framför allt ”Hälsans förskola”, så kommer denna polarisering 

oundvikligen att påverka hur de kommer att förstås av tittaren. Då Uppdrag granskning har 

lagt mycket fokus på dramaturgi med hjälp av bland annat symboler och metaforer för att 

förklara problem, antyder de också vad som är rätt, fel eller tvivelaktigt i vissa frågor. Med 

andra ord kommer reportagen i kläm mellan dramatisk genomslagskraft och balanserad 

objektivitet. De som redan håller med om reportagens budskap kommer fortsätta att vara av 

den åsikten, men vi tror att risken är stor att övriga tittare ignorerar programmen på grund av 

gestaltningen. Vi anser därför att dramaturgin inte bör stå i centrum på det sätt som den gör 

nu, och framställningen bör även bli mer neutral för att fler tittare ska vilja ta till sig den 

information som presenteras. Detta bör ligga mer i allmänhetens intresse än att berätta en bra 

historia, åtminstone när det görs under genren samhällsprogram. 

På detta sätt kan det också argumenteras för att Uppdrag granskning som det ser ut idag inte 

görs helt och hållet i samhällets tjänst. Som Fairclough, Hanson, Jönsson och Strömbäck 

resonerar kring så har samhällsprogram tvingats till utveckling under de senaste åren. Värdet 

av att berätta en intressant historia har ökat, vilket märks både i ämnesval och presentation, 

och frågan är hur pass väl Uppdrag granskning balanserar på vågskålen med tittarsiffror och 

dramatik på ena sidan, och samhällsnyttan på den andra. 
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Bilagor 

Nedan presenterar vi resultatet av vår sökning i Retrievers mediearkiv. På sökordet ”Uppdrag 

granskning” har vi letat efter hur många gånger och i vilken typ av text ”Hälsans förskola” 

och ”Egon från Vara” nämns, samt i vilken tidning under veckan efter sändning. 

Nedan presenterar vi samtliga tidningar där ”Hälsans förskola” nämns, med efterföljande 

texttyp och datumangivelse:  

8 sidor Notis 25/3, Dagens Nyheter Nyhetsartikel 25/3, Nacka Värmdö-posten Notis 25/3, 

Dagens Nyheter Nyhetsartikel/krönika 25/3, Skånska Dagbladet Debattartikel 24/3, GT 

Ledare 24/3, Ångermanlandsposten Ledare 24/3, Expressen Politisk analys/krönika 23/3, 

Aftonbladet Debatt 23/3, Östersundsposten Ledare 22/3, Gotlands tidningar Ledare 22/3, 

Värmlands folkblad Ledare 22/3, Dala-Demokraten Ledare 22/3, Borås tidning Ledare 22/3, 

Folket Notis 22/3, Sundsvalls tidning Ledare 21/3, Borlänge tidning Ledare 21/3, Expressen 

Artikel 21/3, Ångermanlands tidning Ledare 21/3, Arbetarbladet Ledare 21/3, Arbetaren 

Notis 21/3, Expressen Ledare 21/3, Expressen Kolumn 21/3, Blekinge Läns tidning 

Krönika/kommentar (spalt) 21/3, Aftonbladet Nyhetsartikel 21/3, Kristianstadsbladet 

kommentar 21/3, Vimmerby tidning Notis 20/3, Landskronaposten Notis 20/3, Borås tidning 

Notis 20/3, Dagens Nyheter Nyhetsartikel 20/3, Aftonbladet Nyhetsartikel 20/3, Arbetarbladet 

Ledare 20/3, Expressen Nyhetsartikel 20/3, GT Nyhetsartikel 20/3, Aftonbladet Nyhetsartikel 

20/3, Nyheterna Ledare 20/3, Laholms tidning notis 20/3, TT nyhet 20/3, TT Nyhet 19/3. 

Nedan presenterar vi samtliga tidningar där ”Egon från Vara” nämns, med efterföljande 

texttyp och datumangivelse: 

Smålänningen Krönika 28/3, GT Artikel 26/3, Borås tidning Artikel, 26/3 Metro (Skåne, 

Stockholm, Göteborg) Artikel 26/3. 


